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Kurultayda belirtilen fikirler 
1-Garb dünyasına maddi medeniyeti götüren türklerdir 
2 -Medeniyet eserlerini ifade eden sözler türkçedeu çıkmıştır 

Kurultayın ikinci günü 

Yabancı profesörler 
tezlerini anlatıyorlar 
Profesör Pittardın tezi 

lstanbul, 21 (A.A.) - ikinci Tarih kongresi bugün saat 15 te 
Asbaşkan Bayan Afet'in başkanlığında ikinci umumi toplantısını yap· 
nuştır. 

Katiblik mevkilerini faik Reşid Unat ve Sıddıka lnankur almıt
lardı. 

Reisicumhur Atatürk beraberlerinde Başvekil ismet İnönü ve B~ 
Vekalet vekili Celal Bayar olduğu halde kongre salonunu şereflendir· 
ınişlerdir. 

Geçen celse zabtı okunup ka· 
bul edildikten sonra Profesör Pit· 
tard, hitabet kürsüsüne çıkarıı.k 
"Neolitik devirde küçük Asya ile Büyük Önderimiz Atatüı k, türk tarih sergisinden çıkarlarken 
Avrupa arasında antropolojik mü-,·---------------
nasebetler" adındaki tezini tebliğ İT AL y A VE AKDENİZ 
etmiştir: 

Dün kurultaya b~kanlık eden 
türk tarih kurumu Asbaşkanı 

Bayan Alet . 

Prol. Pittard'ın tebliği 
''Pr. P. Schmidt-, Ofnet'de mesolitik 

bir saha içinde yaptığı taharriyat sıra. 

smda bir takım kesilmiş kafaların med· 
fun bulunduğu meşhur makberleri keıf
edince o anda insanlığın veya hiç değil
se Av upa ve Asya insanlığının primitif 
tarıhınin en çok heyecanlı meselelerin • 
den biriyle derhal karşılaşmış bulundu, 
Avrupanın bu mıntakasındoa çıkan o me
zarlar bir yandan yüksek paleolitik ve 
diger yandan cilalı taş devirlerine daya
nan arkeolojik bir çerçeve içinde, braki. 
sefal insanlara aid bir kafa grupunu ant. 
ropolojistlerin gözleri önüne koyuyor -

( Sonu 5. ınci sayfada ) 

Bayan Alet tezini harita üz.erinde iz.ah ediyor 

Türk tarih tezinde 

Güneş-dil teorisinin 
yeri ve değeri 

I. Necmi Dilmenin tezi 
Türk tarih kurultayında profesör Pittard'ın tezi bittikten sonra 

Celseye on dakika kadar fasıla verildi. 
J)·l İkinci celsede Türk Dil Kurumu Genel Sekreteri lbrahim Nec.mi 
l ~men "Türk tarih tezinde Güneı -Dil teorisinin yeri ve değeri,. baı· 
1 1 te:ıini söylemek üzere kürsüye geldi. 

Sö:ıe §Öyle baıladı: 
1 OTih ve dil bağlılıkları 

h 
1
- Tarihin bize uzak devlrlerini ve 

L~ e Prehistuar denilen tarihten önce-
11:1 de . 1 
ltıal 'Vır erin araştırma yolundaki çalış-
ına arın lcayruatdarı arasında dil dökü· 
k" n~arının özel bir yeri vardır. Çün-

tı J~oı .. k 0Jı , arkeolojik ve antropolo-

(Sonu 1. inci savfada) 

Konsey azalığı 
Milletler Cemiyeti Konseyi azalığına 

ispanyanın yerine Belçikanın namzed 
gösterileceği anhqılmaktadır. 

Belçika Dış işler Bakanı Spaak ...._ 
ziyeti hükühıetinden ıormuftur. 

Bu huıuata geJen haberler AlbDa 
aayfamızdadır. 

İngiltere ve 
Fransa yeni 

teklif yaptılar 

D e n i z mütehassısları 

Pariste İtalyanın Nyon'a 
iştirak imkanını arıyacak 

Roma, 21 (A.A.) - İngiliz ve fran
sız maslahatgiizarları bu sabah hariciye 
nezaretine giderek geçen pazar italyan 
hariciye nazın Kont Cianonun beyana
tına hükümetlerinin cevabını vermişler
dir. 

Bugün aşağıdaki tebliğ neşrolunmuı
tur: İngiltere ve Fransa maslahatgüzar. 
lan evvelce, Ciano ile geçenlerde yap _ 
tıklan mülakat neticesinde bugün, fran
sız ve ingiliz hükümetlerinin İtalyayı bil
yük bir Akdeniz devleti olarak asla ta
nımamazlık etmediklerini beyan eyledik.. 
ten sonra üç memleket. deniz tnUtehas • 
sıslannın yakın bir tarıhte Paris'te top
lanarak, İtalyanın Nyon anlaşmalarına 
iştirakini temin için. bu anlaşmalarda 
yapılacak umumf tadilatı tesbit eyleme-

( Somı 6. ıncı sayfada) 

Kıymetli bir dost 
kaybettik 

Atinada feci bir otomobil kazasın
da ölmüş olduğunu telgrafların bildir
diği ingiliz işgüderi B. Rober'in: 928 
den 931 e kadar memleketimizde bu va. 
zifeyi yapmış ve bütün türk muhitle· 
rinin büyük sempatisini kazanmıı olan 
Patrik Maksvel Rober olduğunu yeni 

öğrendik. 
B. Rober 928 senesi ilk teşrininde 

memleketimize gelmiş ve temmuz 931 e 
kadar kalmıştı. Burada üç senelik za. 
man içinde çok sevilmiş ve tanınmıştı . 
931 de Foreyn ofis'te vazife almış, 935 
de Habeşistana gönderilmiş, İtalyan • 
habeş harbının nihayetine kadar orada 
kalmış ve sonra Atina işgüderliğine ta· 

yin edilmişti. 

Ölümü Türkiyede kendisini tanı
yanlar arasında büyük bir acı uyandrr
tnıftn'. Kendiıi Kembriç'de okumuttu 
ve g(Uel tilrkçe bilirdi. 

Atatiirk türk tarih sergisini tetkik buyururlarken 

Muhtelif iş yerlerinde 

iş müddetleri hakkında 
birinci genel emir 

işçiler için çalışma saati 
haftada ceman 4 8 saattir 

Ankara, 21 (A.A.) - lktısad Vekaleti İ§ dairesi reisliğinden ftl9ıl 
mi tebliğ: 1 

1, kanununun 35 inci maddesinin "C" bendi mucibince, it müddelt 
leri hakkında birinci genel emir. 

ı. - İş kanununun şUmulllne gi~ 
her tilrlü işlerden : 1 

A - Kanunun üçüncü maddesi mu.. 
cibince sanayiden sayılan ve bu madde.. 
nin a, b, c, ç, e, f, h bendlerinde yuJb 
olan "her türlii madenleri veya di~ 
her hangi bir maddeyi topraktan çık:u
ma ve taş ocakları işlerinde", "haal, 
yarı ve tam maınQJ maddelerin iflea
mesi, temizlenmesi, şeklinin değiftiril
mesi, süslenmesi, satış için buırlam-.. 
sı işlerinde'', "her tilrlü kurma - moa
taj -, tamir, temizleme, söküp dağıtma. 
işlerinde" , " bina yapılması ve tamiri 
ve ve tadili ve bozulup yıkılması iıle. 
riyle bunlara yardımcı her türlü ıınal 
imalat işlerinde", "elektrik ve her tür.. 
lü muharrik kuvvetler istihsali, tahYL 
li, nakli, tesisat ve tevziatı itlcrinde"• 
.. su ve gaz tesisatı ve işletmesi İflcr.n-

/ı tlairui reisi Eni. Behiç Koryürelı (Sonu 4 ünc-fi sayfada} 
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Kritik ve otokritik: 

Eden'in nutku 
Eden'in Milletler Cemiyeti'nde bu defa söylediği nutukta, ilk ba

luıta, yeni biç bir umur yoktur anılır. Çünkü nihayet, alı~ılc olduğumuz 
bir dil ve üslôb ile, günün ba~ meselelerine azami bir itidal ve ihti
yatkarlıkla dokunımqtur. 

1. l.panya meselesine dokunarak, §İmdiye kadar lngiltere ve 
FraılılıBıDm "ademi müdahalen ye sadık kalmış olduklarını fakat bazı 
devletlerin müdahale etmemek hususunda vermiş oldukları S.Ozü maat
teeuüf tutmamıt bulunduklarmı tebarüz ettirdikten sonra brmdaıı böyle 
artrk, "ademi müdahale,, politikasından, İcab ederse, ayrılmakta mah
zur görünmiyeceğini ihsas etmiıtir. 

2. Çin meselesinde, dökülen kanlara teessüf etmekle iktifa eyle
miştir. 

3. Akdeniz konferansı işinde İtalyanın iltihakına açık kapı bıra
kıldığmı fakat bu kapıdan, İtalyanın, artık kendi karar ve arzusu ile 
girmesi lazım olduğunu belli etmiştir. 

4. Silahsızlanmaya lngilterenin amade olduğunu ve bunun da an
cak ekonomik barışın temini ile kabil olabileceğini ileri sürmüş veba
zı devletbrin sömürge talebeleri üzerinde durarak, sömürgeler değil 
ham madde kaynaklan meselesinin mevzuubahs olduğunu, bu hususta 
herkese her türlü kolaylıkların yapılabileceğini beyan ettikten sonra 
demitlir ki: gerçi, bu bazı devletler, ham madde satın almak için dö
vizleri olmadığım ileri sürüyorlar lyiya - otarşi tecrübelerinden vaz 
geçerek ekonomik kolla:bo~yo!1 ~asma geçsinler, derhal, hem sömur
geler hem de döviz meselesı bırlıkte hallolacaktır. 

Eden'in nutku, şimdiye kadar söylenilenin kısa ve metin bir tek
rarıdır. Bu nutuktan bir mana çdcarmak lizımgeline, o da, lngiltere
nin fİmdiye kadarki politikasının hiç bir noktasından rücu etmemek 
niyetinde olduğudur. 

Finans memurları 
arasında tayin ve 

terfiler 
Erzurum muhasebe direktörü BB. 

Nazım Gümüşane muhasebe direktör. 
lüğüne, Viranşehir malmüdürü Muhlis 
Kadınhanı malmüdür1üğüne, Kadmha· 
nı malmüdürü Fikret Viran~ehir maL 
müdürlüğüne, Fatih malmüdürü Şerif 
Eminönü malmüdürlüğüne, Gönen talı.. 
sil memuru Ahmed, Zara mal müdürlü. 
ğüne, Revali nahiyesi nüfuz memu
ru Yunus hukuk müşavirliği me
murluğuna, açıktan Nihad sağlık ba
kanlığı muhasebesi memurluğuna, eko. 
nomi bakanlığı muhasebesi memurla
rından Halet kültür bakanlığı muhase
besi memurluğuna, Ankara sanat mek
tebi mes'ul muhasibi Hamdi İsmetpa
şa enstitusü muhasibligine, inşaat usta 
mektebi ambar memuru Ali Ankara sa.. 
nat mektebi muhasibliğine, İsmetpaşa 
kız enstitusü muhasibi Kenan Aydın 
sanat mektebi muhasibliğine, açıkta A· 
li D. D. Y. muhasebesi stajiyerliğine, 
D. D. yollarından Kamil bakanlık mtı
hasebesi memurluğuna, açıktan Müfid 
ve Faruk D. D. yolları muhasebesi me
murluklarına, İzmir D.D. yolları işlet
mesi muhasebe me~urlarından Hüsa.. 
meddin Afyon D. D. işletme muhase
besı veznedarlığrna, muhasebei husu
s.ye memuru Sabri kolordu muhasebe 
katibliğine, D. D. Y. Afyon işletme 

veznedc.rı CeJal İzmir D. D. Y. işlet
me muhasebesi memurluğuna, Ankara 
defterdarlığı varidat memuru Mela.bat 
Finans bakanlığı milli emlfik direktör
lüğü memurluğuna, Ankara defterdar. 
lığı muhasebe mümeyyizi İzzettin Es
kişehir tahsilat kontrol memurluğuna 
tayin edilmişler ve Urfa defterdarı 
Sabri Çolak, Kültür bakanlığı muhase
be memurlarından Fahreddin, Finans 
bakanlığı muhasebei umurfıiye mümey
yizlerinden Osman ve Necati birer de
rece terfi ettirilmişlerdir. 

1000 lira zimmetine geçiren 
posta memuru mahkUnı oldu 
İstanbul, 21 (Telefonla) - Şile ~- I 

tahanesi memurlarından Mehmed tü-.. 
ff:kçi zimmetine bin lira para geçirdiği 
için evelce tevkif ve mahkemeye sev
lı:edilmişti. 

Bugün muhakemesi neticesinde bir 
aene hapis, bir sene memuriyetten mah
rumiyet ve bin lirayı ödemek cuasma . 
mahkfun olmuştur. 

······-.. ·······································~ . . 
: : 
: H A V A : . . ······---·············-·-······---··· .... -·• 

Gölgede 32 derece 
Dün ,ehrimizde hava açık ve hafif 

rüzgarlı geçmi,, ıaı gölgede 32, güneş. 
k S8 derece olarak lcaydedi~tir. Dün 
yurdun şark ve cenub ıarki mmtakala· 
riyle Karadeniz sahillerinde hava bu,_ 
lutlu, diğer mıntalcalarda ise tamamen 
açık geçmiıtir. 

Dün en düşük ısı Ulu1uı;lada 8, en 
yüksek ısı da 1zmirde 31, Adana.da 33, 

. AntAlyada 34, Diyarbekirde 38 derece 
olarak kaydedilmiştir. 

Burhan BELGE 

1 KOÇOK 1Ç HABERLER 

X Sınai mülkiyet gueteai - Bakan· 
lar Heyeti sınai mülkiyet gazetesi hak
Jnndaki talimatnamenin bir madde:S:ni 
değiştirmiştir. Bu değişikliğe göre sı -
nai mülkiyet gazetesi meccanen ve Türk
ofis enformasyon bültenine bağlı olarak 
sanayi genel direktörlüğüne: hazırlana.. 
cak listesine göre icab eden yerlere tev
zi olunacaktır. 

X Muhtaç çiftçilere arazi - Şark 
mıntakaları iç.indeki muhtaç çift~ilere 
tevzi ~dilecek araziye aid hiikmü'l lıt:ın
bul vilayeti hududu içinde de tatbiki ka
rarlaşmıştır. 

X Beden terbiyesi yurdu - Bazı 

merakhlar Ycnişehir'de bayanlara mah .. 
sus olmak üzere bir "Ankara beden ter
biye~; yurdu" adiyle bir jimnasti\:: alo
nu açm:ı,:a karar vermişlerdir. 

~ 

(İstanbul, 21 telefonla) 

X Şiıhane • Kuledibi aslalb - Şiş

hane' den Kuledibine giden yolun asfalt 
olarak yann inşasına başlanıyor. 

X Paza.ryerlerinin liatelcri - Sabah
ları kurulacak pazar yerlerinin listeleri 
hazırlanmış ve belediye reisine verilmiş. 
tir. 

Tatil dönuşü 
Masamın üzerinde bir aydanberi 

biriken resimli gazetelerin sayfala
rını • iki yüz küsur günlük uylcu. 
•undan yeni uyanan Rut Heçkok'un 
hayretiyle • birer birer çeviTiyorrım: 
ispanya ve Çin mukatelesinden bah~ 
~ lüzum var mı? Onları sağır sul
tan bile duydu. Fakat bunlar dışın. 
da dünyarmzda neler neler olmuş! 

Amerika birleşik devletlerinden 
sonra Fran.sa, 31 ağustos tarihli bir 
kanunla, deliğinden para atılmaı 
suretiyle işletilen makinalı satış ve 
ya iane makinala11nrn kullanrlması_ 
nr yasak etmiştir. Sebeb: süiistimal. 

1937 aenesi güzel çocuklar kralı 

intihab olunmuştur: yedi yaşında 
kıra]! fakat bu demokrası asrında 

"krral,. ve "Juraliçe., kelimelerinin 
böyle bol bol kullamlmasına ne der -
siniz? 

Simone Siman Holivuda dönmüş 
ve filim çevirmiye başlamıştır. Bi
ber gibi yakıcı Madagaskar güzeli
nin hayranlarına müjde! 

Hollandada binlerce izciyi bir a
raya toplamış olan enternasyonal 
kamp, ihtiyar Lord Baden Powell'in 
buznrunda yapılan bir geçid resmi 
ile, nihayet Jrapanmrş, ve çocuklar 
evlerİM, analarmın yanına dönmüş

lerdir. Mesud çocuklar I 

Şinul kutbunu aşarken kaybolan 
Lev~yi A~rikamn tanınmış 

tayyarecileri aramağa çıimı.J)ardı. 

Bu gayretli genç ne oldu? Mosko_ 
vadan hareketi .sırasında alınmış bir 

ULUS 

Gazi terbiye 
enstitüsüne 

girenler 
Gazi terbiye enstitüsüne girmek için 

bu yıl müracaat edenlerin aayısı beş yüz 
kişi kadardır. Fakat bundan ancak 82 ki
şi muvaffak olmuştur. Bunların adlarını 
ve ayrıldıkları şubeleri bildiriyoruz: 

Resim iş şubesine; Saim Zeren, Me
sud Erden, Hüseyin Özcan, İbrahim Mal 
lı:oç, Zeki Baran, Sabiha Atil, Müeddeb 
Sorman, Meliha Ataç. 

Riyaziye şubesine: Zübeyde Zincir· 
ci. Orhan İrgen, İzzet Akay, Behzad 
Kür, Mahir Oruç, İbrahim Olcaykut, 
Mehmed Çağırğan, Osman Çağırgan, 

Seniha Yarar. Yusuf Yanoglu, İsmail 

Gökmen. * 
Tarih Coğrafya şubesine: Şükrüye 

Onulduran, Hayreddin Kanık, Rıza O
naran, Naci İpekşen, Şadiye Boran, Hak
kı Tunç, Ayhan Barin, Fevziye Pekel, 
Muharrem Önal, Galib Öztürkmen, Na
hid Aytaç. Hüseyin Çelik. 

Pedagoji şubesine: Cemil Gelgeç, Ra 
mazan Arkın, Mustafa Göksel, Raif Al
o ok. Ferhad Özkan, Turgud Attila, 
Muzaffer Bahçeçi, Özdemir, Mehmed 
Göksel, Şükrü Ural. 

Beden terbiyesi şubesine: Ertuğrul 
Günışık, Sabahaddin Türkbcn, Turgud 
Gürerler, Şerif Çamlıbel, Necdet Aktan, 
Zeki Tamer, Nuri Ekren, Şevket Arma
ğan, Nuri Tuğay, Mehmed Ali Hızırgil, 
Kahraman Alpay, Sungur, Şerafettin 
Ünal. Ziya Ünsal, Muzaffer Kılıçoğlu, 
Mübeccel Ataman, Leman Ergin, Ayşe 
Kıvanç yılmaz, Mebrure Göçmen, Fa -
hamet Taçkın, Melahat Erkmen, Şadı. 
man Arda. 

Türkçe edebiyat şubesine: Resul Coş· 

kun, Cevdet Ekemen, Leman Baran, Sü
leyman Kazımaz, Melek Say, Neriman 
Ahmed Aray, Mukadder Kaymakçalan, 
Haydar Berköz, Hasan Çekli, Salahad
din Savcı, Abdullah Berkan. 

Tabiiye şubesine: Nihal Erses, Ha
san Sert, Müvedded Bingöl, İsmail Di
lek, Rebia Şenel, Ali Ulvi Teoman, Va. 
hid Başar'dan ibarettir. 

Kültür direktörleri 
• 

arasında tayinler 
Bitlis kültür direktörlüğüne Hakka. 

ti kültür direktörü B. Nureddin, Mani
sa kültür direktôrlüğüne İzmir kültür 
yardirektörü B. Rauf, Seyhan kültür di
rektörlüğüne Kırklareli kiiltür direktö
ı ü B. Ekrem tayin edilmişlerdir. 

resmi şimdi karşımda. Fakat kendi
si ve arkadaşları nerede? Resimli 
gazete bunu ıöylemiyor. Demek ki 
bu suali kalblerimizde bir düğüm gi. 
bi taşıyacağız. 

Bütün bir ayın kalbur iistü ha_ 
diseleri bunlardan rnr ibarettir? 

Resimli haftalıklar ancak bu ne_ 
viden vak'ala11 haber veriyor. ister_ 
seniz ispanyadan ve Çinden istirab 
ta~ıyan ciddi gazeteleri de gözden 
geçirelim. Tatil dönüşü bu cesareti 
ben kendimde bulamıyor ve onla
rın tedkikini müsaadenizle sizlere 
bırakıyorum. - N. 8. 

Tatmadığımız çaylar! 

Çin'in ihraç ettiği çaylar arasında 
Üzerine yasemin kokusu sindirilmiş bir 
nevi çay vardır. Fakat çinlilerin bundan 
başka. türlü türlü çiçeklerle kokulanchr
dıldan çaylar da yok değildir. Fakat bu 
türlü çaylar, Çin'den dııan hemen he

men çıkardmaz. 
Çinliler, hususi &urette hazırladıkla

n bu nefis çaylan ağızlarının tadını bi!. 
tneyen yabancılara vererek iaraf etmek 
fikrinde değildirler. 

Sam amca! 

"Sam amca1
' amerikahnm aembolü

dür. Yazılarda bu isim geçer; karika.. 
tiircüler de bunu uzun ıapkab ve QZU.n 

keçi aakalh bir adam olarak tuvir eder. 
ler. Bu tabirin nereden geldiğini bilir 
miainiz? 

1812 harbında Nevyork'un Troy ta
raflanndan Samuel Vilaon isminde biri
ıi orduya et müteabbidliii yapardı. Aa-

22-9-1937 ~ 

Sağlık bakanlığında 

Muhtelif yerlerde terfi 
eden doktorların isiİnleri 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yeniden 284 doktor hakkında 
terfi kararı vermiftir. Terfi eden doktorlarımızın adlarını yazıyoruz: 

80 liraya terli edenler . ya hastanesinden Ahmed Ferid, Ab· 

İzmir memleket hastanesinden BB. durrahman, Kilis haatanesinden Meb.-

Mehmed Nuri, Hasan Yusuf, İzmir Eş
rcfpaşa hastanesinden Cevdet Fuad, 
Antep hastanesinden Rifat Hamdi, Af
yon hastanesinden Receb Şefik, Antal. 
ya hastanesinden Hayri, Bur&a hasta· 
nesinden Ekrem, Yusuf İzzettin, Ço
rum hastanesinden İsmail Memduh, A
dana hastanesinden Tevfik, Cerrahpa
sa hastanesinden Rüştü Bahri İsmet . . ' 
İstanbul belediye kimyahanesinden 
Mustafa Muhlis. 

70 liraya terli edenler 
Haseki hastanesinden Ahmed Şük. 

rü, Nazmi, Esad, Ali Rıdvan, Avni, 
Nazmi Aziz, Naci Kazım, Mehmed Ali, 
Ali Şükrü, Şükrü Hazım, Zeynebkamil 
hastanesinden Ah,med Eyüb, Darülace
zeden Samih Bekir, İstanbul beleJiyesi 
sağlık işleri yar direktörü Osman Said, 
İstanbul belediyesi sağlık i§leri müfet
tişi Şükrü Kamil, İstanbul belediyesi 
sağlık muayene komisyonundan Halid, 
Süleyman, Şükrü, Hasan Osman, İstan
bul verem dispanserinden M usta. 
fa Talat, İstanbul emrazı zül::revi
ye teşkilatı direktörü Zihni Ga
lib, İstanbul emrazı zühreviy" teş
kilatı müfettişi Mehmed Rüştü, 

· İstanbul emrazı zühreviye hastar.e
sinden Naci, Nureddin, Beyoğlu emra
zı züh.reviye muayenehanesinden Os. 
man Nuri, Galata muayenehanesinden 
Bahaeddin, İstanbul muayenehane
sinden Saim, Tophane muayeneha
nesinden İbrahim Edhem, Üsküdar 
muayenehanesinden Şevket Arslan, 
Trabzon hastanesinden Abdullah, 
Balıkesir hastanesinden Hasan Ra
if, Mustafa Şaban, Kamil, İhsaan, 
İzmir hastanesinden Halil, Burha. 
neddin, Hüseyin Hulki, İsmail Zi
ya, Zühtü, İzmir Eşrefpaşa hastane
sinden Esad, LOtfi Rahmi, Kocaeli has
tanesinden Nail, Fevzi, Konya hastane
sinden Osman, Refik, Naili, Kırşehir 
hatsanesinden İbrahim Edhem, Malat
ya hastanesinden Şefik, Manisa hasta. 
nesinden Şevket, Alim, Ali Faiz, En· 
ver, Rize hastanesinden Süreyya Sa
lim, Samsun hastanesinden Hasan Feh
mi, Alaeddin, Sabri, Şevket, Necmed
din, Ordu hastanesinden Sıtkı, Kütah. 

kerler bunun 1atbgı etlere "Sam amca.. 
nın eti'' derlerdi. Bu isim, yayıldı ve lut· 

tu. Ondan IOllJ'a bükiimete aid olan her 
şey "Sam amcanm" malı diye anılmaia 
başladı. 

Bu müteahhid 1854 seneainde ölmüı
tür. Onun ölümünden önce hiç bir taraf
ta reami yapılmamq, ~tır. Ya • 
pılu resmin, gerçekten. bu adama ben
zeyip benzemediğini bilmiyoruz. Fakat 
Amerika hükümetini çizgi ile temsil et. 
mek isteyen karikatiiriatlerden brisi, 
galiba, Thomas Nast, 1860, 1870 sene. 
terinde ilk defa olarak meşhur karika
türü çizmi~tir. 

Bu hikayeyi biliyor musunuz? 

Me,hur amerikan m.İzahcısı Mark 
Twain şu hikayeyi anlabmıbr: 
"- Birgün doatlanmclan birisinin ziya

fetinde bulunuyordum. Birisi, falan hak
kında söylenmiş filan hikayeyi işitip işit
mediğimi sordu. Ha)"ll', demek için epey 
güçlük çektim ama, gene hayır! dedim. 
Hikayeye başlamak üzere olan adam, 
gene tereddüd ederek sordu: 

- Gerçekten duymamış mıydınız? 
Ben kendimi sıktım;; bilmediğime 

emin olmasını söyledim. Adamcağız, bir 
ilci cüın1c söyledikten sonra gene durdu. 
Bana tekrar bilmediğime emin o!up ol
madığnm sordu. 

Nihayet kendisine f11 cevabı verdim: 
- Neuket habn için bir defa, iki 

defa yalan aöyliyebildim. Fakat arbk 
duruyorum. Üçüncü defa yalan aöyliye
miyeceğim. Hikayeyi duydum; duymaz 
olur muyum? Onu uyduran benim ayol! 

Hakikat de bundan ibaretti. 

med Emin, Giresun hastanesinden Ab· 
dülkadir, Mersin hastanesinden Kemal 
Şakir, İspartadan İbrahim Edhem, Kas
tamonudan Hayri Dilaver, Aydından 
Ahmed Necib, Şevket, Boludan Hak· 
kı, Arif Salim, Bursadan Şefik İbra
him, Osman Niyazi, Mehmed Tevfik, 
LOtfi, Cevad, Çankırıdan İsa Ruhı, Ra
sim Ali, Diyarbekirden Mustafa Rif at, 
Edirneden Burhaneddin, tsmail Hak· 
kı, Eskişchirden Şükrü, Şemseddin Sa· 
mi, Sinobtan Bahir, Sivastan Sıtkı Ne
cib, Adanadan Ziyaeddin, Reşad, Be
yoğlundan Fikret y ... lıır, Necmedcl n, 
Tarık, Ccrrahpn.sadan Ne!;ct. Fethi. İh
san, Arif, Nazmi, Ahmed Şükrü. 

55 liraya terli edenler 
Bahkesirden İbrahim Ekrem, C.-.· 

nakkaleden Kazım Hüseyin, Hüsam1.:J
din, Adapazarmdan Ruhi, Konyadan 
Naci, Vasfi, Lebib, Besim, Kırşehirden 
Naci, Manisadan Semih Arit, Şettk A· 
rif, Maraştan Sedad, Samsundan A
gah, Ordudan Sadeddin Sami, Mersın
den Rüştü, Tarsustan Rıza Derviş, Ka. 
şif Ömer, Kastamonudan Seyfeddin, 
İneboludan Rifat, Kayseriden Veliyüd

din, Haydar, Kırıkkaleden Avni, Ta
lat, Antalyadan Hasan Saffet, Halid 
şevki, Aydından Nuri, Fuad, Bilecık
ten Tahir, Çorumdan Saffet, Edirne
den Tahsin, Uzunköprüden Ali, Cer• 
rahpaşadan Mehmed Lütfi, H:ısekiderı 
süleyman Fehmi, Beyoğlu en.razı züh

reviye muayenehanesinden Kemal, Ka· 
dıköy muayenehanesinden Hasan Ka
mil, Denizliden Osman Nuri, Eregli
den Hayreddin, Yozgaddan Ziyaeddın, 
Urfadan Fuad, Trabzundan Talat, Te· 
kirdağından Muzaffer, Mardinden 
Mehmed Ragıb, İstanbul belediyesin: 
den Fehmi Rıza, Hulusi Aziz, Hulu 1 

Cemal. 

45 liraya terli edenler 
Uaşktan Abdülhalik Kudret, Mcr• 

sinden Nejad Mazlum, Bursadan Şem
seddin, Erzincandan Hadi, Beyoğlun
dan Hakkı Rüştü, Sadreddin, Cerrah· 

paşadan Besim, Ruşen, Hasekiden Ha
lis Tevfik, Eminönü belediye şubesirı· 
den Fevzi, Fatih şubcisnden Nasır 

Şevki, Beyoğlu şubesinden Sükuti, A
dalar şubesinden Yusuf Kenan, Sarı
yar şubesinden Suad Nahid, Bakırköy 
şubesinden Hüseyin Hüsnü, Üsküdar 
şubesinden Ekrem, Kadıköy şubesin· 

den Tevfik Akif, Beyoğlu zührevi has· 
tanesinden Cemal Ömer, Denizliden A
li Suzan, Muhiddin, Burhaneddin, Bar
tın hastanesinden Muammer, Urfa has

taneisnden Muzaffer, Tokat hastane· 

Binden Selim, Tekirdağ hastane•inden 
LQtfi Hikmet. 

40 liraya terli edenler ,. 
İzmirden Celfil, Konyadan Şevket, 

Malatyadan Hasan Tahsin, Muğladan 

Mustafa, Rizeden Şakir, Aksaraydarı 

Cemal Bahri, Münir, Kütahyadan Ra
tib, Uşaktan Müfid Osman, Ehiziz· 
den Mecdettin, Aziz Nahid, Antebtell 
Tahsin, Sefaeddin, İspartadan Fahret
tin, Giresundan Kemal Hamid, Karstan 
Esad, Faik Salim, Afyondan Kadri, Ay-

dından Muhsin, İsmail Münif, Çorurn· 
~an Ayşe Sıdıka, Erzincandan Şinasi, 
Adanadan Kemal Tahir, Osmaniyederı 
Nevzad, Zeynep Kamilden Fuad, Darül· 
azizeden Halid, Naci Seyid, Yusuf Zi
ya, Eyüb dispanserinden Ali Rua, Üs
küdar tebhirhanesinden İzzet Süley
man, Beyoğlu tebhirhanesinden Meh• 
med İsmail, İstanbul Tebhirhanesindel'l 
Ferid, İstanbul belediyesi sağlık rnua· 
yene komisyonundan Baki, İstanbul ve
rem dispanserinden s, '\ık Nuri, t&taıı· 
bul Emrazı zühreviye \ıastanesindell 
Ahmed Münir, Galata ~razı zührevi· 
ye muayenehanesinden Cevad Mümtaz, 
Muammer İstanbul muayenchanesirıdeı1 
Sadettin, Denizliden Seyid, Zaf raınbO· 
ludan Osman, Yozgaddan Faik, Müker~ 
rem, Ahmed İhsan, Urfadan Münir. 
Trabzondan İrfan, Tokattan Mustafa, 
Siirtten Yusuf Mümtaz, Mardind-..n Ha
li 1. 
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Çin, ] aponya, Habeşistan 
ve Milletler Cemiyeti 

S on seneler zarfında dünya sul
d' hu için üç büyük tehlike belir-
~: Japonya Mançuryayı almak için 

Çıne karşı taarruza geçtiği zaman. 1-
talya Habeşistanı istila ettiği zaman 

~~~azı Avrupa devletleri ispanyada
~ ıhtilal hareketine karışmaya baı-
. dıkları :t1'\man. Bu üç buhrandan birin

cısi çıktığı zaman, Japonya ve Ahnan
~a henüz milletler cemiyetinin azası 
ulunuyorlardı. Cemiyette bugünkü 

gib' ... . . . 1 PrestıJını kaybetmemıştı. Taarru-
z~ Uğrayan Çin. meseleyi millelter ce
lnıyetine getirdi. Cemiyet Japonyanın 
tn'• 
k Utean-12 olduğuna karar verdi. Fa-

at Japonyanın hareketini takbih et
lnekten başka bir şey yapamadı. Ja
~011Ya gücenerek milletler cemiyetin
en Çekildi. 

Arkasından Habeşistan meselesi 
Çtkh. Milletler cemiyeti bu defa me

~le ile daha yakmdan alakadar ol
u. Misakın bütün icabatını tatbik et

:eğe teşebbüs etti. Mütearrız hak-
tnda rnali ve iktisadi müeyyideler 

l~tbik edildi. Fakat arada Almanya 
•ılahtandı. İtalya kendisini Almanya
tıın kolları arasına attı. Milletler ce
~iYetine rağmen Habeşistanı işgal et
tı. Müeyyideler müessir surette tatbik 
e~ileınedi. Milletler cemiyetinin ac-
21 de büsbütün tebarüz etti. 

Bunun içnidir ki ispanyadaki is
Yan hareketinden azıtan milletlera· 
ta.sı ihtilaflarının hiç biri milletler ce
~•Yetine götürülmedi. Evvela bu mese
elerin diplomasi yoliyle halline çalı
~ddı. Sonra Londrada bir karışmazlık 
rtrıisyonu teşkil edildi. Geçenlerde de 
. Yon konferansı toplandı. Fakat da
•tna Cenevreden uzakta kalmaya iti
na. edildi. 

Bu itinaya rağmen, İspanya ve Çin 
rtıeseleleri milletler cemiyetinin bu 
defaki . t ' k . ·ı . . H b ıç ımıı.ına a setbrı mıştır. a-
eş meselesi olduğu yerde sayıp du· 

~~Yor. İmparator, cemiyete gönderdi
ın bir mektubta müzakere ruzname
sinde Habeşistanı alakadar eden bir 
lrlesele mevcud olmadığından bu de
fa Cenevreye murahhas göndermiye-
~e·· 
b ll•rıi bildirmiştir. Habeş imparatoru 

s:ı~~eketiyle habeş murahhaslarmm 
t a 1Yetleri ve dolayısiyle Habeşis-
anın h k k" . . .. . d b' k u u ı vazıyetı uzerın e ır 

d arar verilmesinin önüne geçmiş ol

tn ~· liabeş delegeleri Cenevre ye git
l ış olsalardı bazı devlet murahhas
darının, satahiyetnamelerine itiraz e-

ecekleri mahimdu. 

d İspanya murahhası Negri i~"'• bazı 
l ~vl~tJe~in 1spanya işlerine mı.idaha
e erınden şikayet etti. Fakat İspanya 
~llrahhasınrn bu hareketi bir nüma-
Yısten "b . . 1 • ı arettır. ispanya şu ve bu dev-
;~ hakkında şikayette bulunmuş ve 
d •sak maddelerinin tatbikini istemiş 
eğildiı·. 

r Milletler cemiyetini harekete ge-
1T'tne -

lin ge çalışan Çin murahhası W el-
1.a ınon Koo'dur. Çinin Paris sefiri o-

n bu d. 
&Öy) . _ . ıplomat, asamble huzurunda 
d edıgı uzun bir nutukta Japonya
J an resmen ~ika.yet etmiştir. Koo, 
1\ aPonyanın küçük bir hadiseyi baha

,;h~~erek, Çinin ulu orta i§galine te
hi ~8 ettiğini ve bugün Çinde üç yüz 
t'etı. Ja.pon askeri bulunduğunu bildi
d .. relk llıilletler cemiyetinin, aza bir 

"'" ef tı.a k 1• aza olmıyan devlet taarruzu-
lef k a.r§ı müdafaa vazifesiyle mükel
~l.l •lan maddelerinden bahsetmiştir. 
kıl\d~addelerin tatbiki Japonya hak
~ii a ~ali, iktısadi ve nihayet askeri 
iti eyYıdelerin tatbikine kadar varır 
al~errıiyetin böyle bir macerayı göze 
ı>o ... ıyacağı şüphesizdir. Esasen Ja-

·•Ya ·· • l da d ınueyyıdelere karşı talyadan 

11.l. ~ha az hassastır. Japonya, nüfu
l'""t~Çın kafi gelecek gıda maddelerini 

" •şij . 
l'a.ğ .rı~or. Yalnız Pamuk, demir, 
dıı- ~ıhı bazı maddelere ihtiyacı var
da~ akat milletler cemiyeti tıarafın.. 
l'<\ğ tatbik edilecek müeyyidelere 
}ı._t'~en Japonya Çine karşı başladığı 
'Yaya e kdevarn edebilir. Çünkü Japon
let-e arşı kendi denizlerinde lngil
taa-. Ve Anıerika donanmaları dahi 

•rcuz d A e ernezler. 
l'ika ncak şu var ki lngiltere ve Ame

nın J 
~ekı . aponyaya karşı tatbik ede-

erı ti 
Cetni . caret ambargosu, milletler 
devl ~~tınde aza bulunan elli küsur 
le"de: ın tatbik edecekleri müeyyide
lil' Ç" daha ziyade mÜ·essir olabi-. Unk.. . 
1-tı " . u Japonyanm ba§lrca itha· 

e ıhracatı bu iki memleket ile-
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Nankin bombardıman edildi 

Şehrin üzerinde _şiddetli ~ir 
hava muharebesi oldu 

Bir çinli tayyareci tayyaresinde silah başında 

Çekoslovakyada yas 
Reis Masarykin· cenazesi 
büyük törenle kaldırıldı 

Prag, 21 (A.A.) - Reis Masaryk'in cenaze merasimi, sabahleyin 
başlamıştır. Mütevef fa:nın naşı eski Bohem ya kırallarımn şatosundan 
Wilson istasyonuna nakledilmiştir. Oradan hususi bir tren tabutu, La
ny'ye götiirecek ve naşr orada muvakkaten Bayan Garrigue Masaryk
in yanına defnedile{:ektir. 

Reis Masaryk'in son alınmış 
resimlerinden biri 

Küçük itilaf konseyi 
Cenevre, 21 (A.A.) - Küçük itilaf 

konseyi, ihtimal hafta nihayetnde top
lanacak ve küçük itilaf ile Macaristan 
arasında yapılmakta olan müzakereler_ 
le meşgul olacaktır. 

dir. J aponyanın en büyilk ithalat eş
yası pamuktur. Bunun yüzde kırk be
şini Amerikadan yüzde kırk ikisini 
Hindistandan alır. En büyük ihracatı 
da pamuklu mensucattcr ki büyük bir 
kısmı Hindistana gider. ikinci ihra
cat eşyası olan ipekli mensucatın yüz. 
de seksenini de Amerika alır. Japon
ya Amerikadan petrol ve demir ithal 
etmeğe mecburdur. Japon ticartinin 
üçte ikisi, lngiltere ve Amerika iledir. 
Görülüyor ki Japonyaya karşı müey
yide meselesi, bir milletler cemiyeti 
i~i değil, iktisadi sahada kaldıkça, İn
giltere, Amerika meselesi ve askeri 
müeyyideler de bahis mevzuu olursa, 
fngil tre, Amrika ve Sovyet Rusya me-
11elesidir. 

A. Ş. ESMER 

Cenaze merasiminde hazır bu
lunmak üzere Prag'a bir milyon
dan fazla adam gelmiştir. 

Bütün pençerelerde siyah tüller sark
makta, meydanlarda, dört yol ağızların. 
da mikab şeklindeki siyah sütunlar üze
rinde meşaleler yanmaktadır. 

Halk, saat 9 dan itibaren alayın ge~ 
çeceği yedi kilometre yolun iki tarafın
da onar sıra olmak üzere vaziyet almış 
bulunuyordu • 

Şatonun demir parmaklıkları arkasm-

da birinci avluda ec~:~~ murah?aslar · ı 
heyeti, diplomatlar, hukumet erkammn 
bulunmakta olduğu mahallin karşısın _ 
da yer tutmuşlardı. Bunların arasında 
ve siyah bir çardak altrnda çiçeklerle 
örtülü olan bir tabut bulunuyordu. 

Saat 10 da matem marşı etrafta akis
ler hasıl etmeğe başladı. General Riejci
nin kumandası altındaki generaller sü _ 
tunlar salonuna dahil olmuşlar ve' çe _ 
koslovak bayrağına sarılmış olan tabutu, 
ihzar edilmiş olan mahalle getirmişler • 
dir. 

Havada 160 tayyare uçuyordu. Şeh
rin bütün kiliselerinin çanları çalmağa 
başladı. 

Bunun üzerine B. Benes söz alarak 
Masaryk hakkında bir nutuk söyledi. 
Onun icraatını, fikirlerini izah etti ve 
netice olarak şöyle dedi: 

" - Sağ cenahtan olsun, sol cenah _ 
tan olsun, memleketin her köşesinden 
gelmiş olan sizleri, onun vasiyetini ye _ 
rine getirmiye, onun eserini ikmal etme. 
ğe, adil, sağlam, mağliib olmaz, tekamü
lü ve insaniyetperver demokrc.simizi da_ 
ha ziyade mükemınelleştirmeğe davet e. 
diyorum. Aramızda ahenk içinde, kom
şularımızla ve Avrupanm ve bütün dün
yanın diğer milletleri ile dostluk dairesi 
dahilinde yaşayalım.." 

Şehrin muhtelif yerlerindeki hopar. 
lörler, sükun içinde bulunan halka bu 
nutku dağıtıyordu. 

Saint - Wenceslas marşından sonra 
generaller tabutu kaldırmışlar ve altı at 
tarafından çekilmekte olan bir top ara • 
basma koymuşlar ve alay yola düzülmüş 

tür. 

Cenazeyi seliimlıyanlaı 
Prag, 21 (A.A.) - Masarikin tabu

tu önünden 600 bin kişi geçmiştir. 
Mebusan ve ayan meclisleri, dün öğ

leden sonra mütevaffanın hatırasını teb
cil etmişlerdir. Her iki meclisin reisle
ri birer nutuk söylemişlerdir. ... 

Şanghagda 
japon/ar 
ilerliyorlar 

Londra, 21 (Hususi) - Japon
lar Nankini bombardıman etmiş
tir. Fakat Nankinden alınan ha
berlere göre halk büyük heyecan 
ve korku içindedir. Şehrin bom
bardıman edileceği haberi şayi o
lur olmaz derhal bir muhaceret 
başlamıştır. 

Zaten dün yapılan bombardımanlar
dan dolayı halk korkuya düsmüştür. Sent 
ral Nevs ajansr dünkü bombardımanlar
da 5 kişinin öldüğünü ve 50 evin yıkıldı
ğını bildirmektedir. Altı japon tayyare 
düşürülmüştür. 

Diğer taraftan Tokyoda neşredilen 
resmi tebliğ bombardıman hakkında şu 
malı'.imatı vermektedir: 

20 eyh1lde saat 10 da ve 11 de Nan
kin japon tayyareleri tarafından bom. 
bardıman edilmiştir. 

6 veya 7 tayyareden mürek.keb olan 
bir Çin hava filosu bir muharebeye gi _ 
rişmiştir. Bu muharebe esnasında 4 Cin 
tayyaresi yere indirilmistir. Nankin ;t -
rafındaki tayyare meydanları ile askeri 
binalar, şiddetle bombardıman edilmiş 
ve mühim hasarata uğramıştır. 

19 ve 20 eylülde Nankin'deki hava 
muharebelerinde japon tayyareleri, cem. 
an 36 Çin tayyaresini düşürmüşlerdir. 

Ecnebilerin vaziyeti 
Japonlar buradaki ecnebilere şehri 

terketmelerini ve bombardımanlardan 
dolayı mesuliyet kabul etmiyeceklerlni 
bildirmişlerdi. 

Bu tebli ğüzerine Amerika büyük el
çisi ile elçilik memurları dün iki gambota 
binerek şehirden aynlımşlardır. Yal
nız ikinci katibi elçili kbinasında bırak
mışlardır. 

Amerikan elçisinin bu hareketi ol • 
clukça teessürle karşılanmıştır. 

Royter"in bildirdiğine göre, amerikan 
mahfilleri, bu yüzden Amerikanın nüfuz 
ve itibarının bozulduğunu söylemekte • 
dirler. 

Amerikan Amiralı Jarnell de tahliye
yi tasvib etmemiştir. 

Gene Royter ajansının bildirdiğine gö. 
re, İtalyan elçiliği ileri gelenleri de elçL 
liği terkederek bir gambota binmişerdir. 

lngiliz elçisi Nankini 
terketmiyor 

Pekin'den bildirildiğine göre, Nan -
kin'in tayyal'eler tarafından bombardı -
man t>dileceğine dair japon makamları 

tarafından kendisine yapılan ihtara ce
vab veren İngiltere mümessili böyle bir 
taarruzdan do~acak insan ve malca za _ 
yiattan Japonyanm mesul tutulacağını 

bildirmiş ve demistir ki: 

" - Her halde ben ve elçilik erkanı 
Nankir'rit•n katiyen aynlmıyacağız. Di
ğer taraftan 21 eylı1lde bitecek olan müh
let alfıkadarlarr haberdar etmeğe kafi 
değildir." 

Nankindeki Royter ajansı muhabiri
nin öğrendiğine g-öre İngiltere, askeri 
hcclcflcrden başka noktaların bombardı
man edilmesine mani olmak için Tokyo
cla teşebbüslerde bulunmuştur. 

Şanghagda: 
Harb vaziyetine gelince, Tokyo dün 

§U resmi tebliği neşretmiştir: 
" Şanghay cephesinde 28 ağustosta 

japon kıtaları Lotien - Şang şehrini zabt
etmişler ve sonra mütemadiyen takviye 
kıtaları alan çinlilerin şiddetli mukave -
metleriyle karşılaşmışlardır. 

Japon kıtaarı bu sabah çinlilere karşı 
umumi bir taarruza geçmişlerdir. Bura.. 
da şiddetli bir harb olmuş ve nihayet Çin 

1 BASIN ICMAL1 f 

Tarih Kurultayı 
Bütün İstanbul gazeteleri evvelki gun 

açılmı§ olan Tarih Kurultayıle bu ku
rultayın Üzerinde konu§acağı ve yeni 
hakikatlerini belirteceği türk tarih tezi
nin ehemiyeti Üzerinde durmaktadırlar. 
Cumhuriycl'le Yunus Nadi uzun :r.ama. 
ihmal ve kayıdsızJık külleri albnda gö... 
mülü kalmış olan türklüğe aid bü,.ük la.. 

rihi hakikatlerin bu meşalenin ıttimda 

yavaş yavaş meydana çıktığını ve bu hu
susta çalışmaların ne kadar geniı bir sa
ha arzettiğini anlatarak diyor ki: 

" Dolmabahçe' de bu defa mmesiyle 
beraber kurultayı kurulan tarih çalqma.. 
ları Atatürkün yalnız türklere dejil bü
tün insanlığa büyük bir irfan armağa

nıdır. Tarih bahsinde Atatürkün dehi 
nuru ile yalnız tekemmül etmİ§ yeni bir 
ilme değil, kıymetli alimlere de malik ol
duk. Bunlar arasında kurumun asbaıka

nı Profesör Afet'i bilhassa ve ehemiyet
le kaydetmeliyiz. Atatürk Bayan Metia 
çok rıezih şahsiyetinde bize yepyeai w-e 

çok kıymetli bir alim de hediye etmİf 

oluyor. Müessirine de, eserine de son -
suz tazim ve hürmetlerimizi sunarız.!' 

Tan'da Ahmed Emin Yalman da ta
rihimizi tanımak hususundaki dünün 
akla sığmaz hatalarını ve ihmallerini u.. 

zun boylu izah ettikten sonra yeni tarila 
tezimiz hakkında diyor ki: 

" Bu tez şunu isbat ediyor: binlerce 
sene evvel dünyanın her yerindeki io
sanlar hayvanlardan farksızdı. IDN.D.111 
hayvana karşı üstünlüğünü ancak ilet 
temin eder. Bu alet iptidai inaanlarda 
en basit taş ve sopa parçalarından iLa
ı·etti. Buhar ve makine insanlarm mu .. 
kadderatını nasıl deği§tirmişse bu ilk in
sanlar arasında.ki taş haline gelmiı ba
yatı ;arsmak, içtimai tekamüle yol aç.. 
mak iç.in de yeni yeni aletlere ihtiyaç 
vardı. 

lıte türklerin babaları olan insanlar. 
tarihten evvel denilen devirlerin ea bi.. 
yük icadlannr yapmışlar, yontulmut taf
tan, madenden ilk aletleri vücude cetir
mişlerdir. 

Dünya yüzünde tarihi denilecek hir 
hareket ve inkişafa bu suretle yol açd -
dıktan sonra da ilk ferdlerin en büyük 
medeniyetleri yaratılmış ve türklük dün
ya yüzünde daima kendinden bah1eHi .. 
ren kudretli bir varlık halinde kalmq .. 
tır. 

Asırlarca müddet osmanh sultanla.. 
riyle ecnebi mirascıları, bu kudreti erit
mişlerdir. Delice barblarm biri diierini 
takb etmiştir. Bunlardan sonuncusu olaa 

dünya harbı ve mütareke devresi esna.. 
sındaki hal ve şartlardan sonra yıkılıp 

gitmiyecek bir millet tasavvur etmek İm. 
kansızdır .Atatürk başa geçip eski fena 
tdısımı bozduktan sonra derhal türk -
lükten yeni ve taze bir hayat fışlmmıt Ye 

bütün dünyayı hayretler içinde bırak • 
mışhr. 

• 

Balkan antantı 

delegeleri 
dün toplandı 
Cenevre, 21 (A.) - Balkan antantı 

devletleri delegeleri bugün Yugoa1av. 
ya delegasyonu binasında toplanmıı

lardır. Bu toplantı sonunda Yun.ı.nis.. 
tan, Romanya, Türkiye ve Yug.,slav
ya delegeleri aşağıdaki tebliği neşret
mişlerdir: 

Balkan antantı delegeleri, memleket. 
lerini alakadar eden bütün beynelmi
lel meseleler üzerinde ve bilh~ssa Ak
deniz vaziyeti üzerinde fikir ~eatisin.. 

de bulunmuşlar ve tam fikir beraber-
1iklerini müşahede eylemişlerdir BaL 
kan antantı daimi konseyinin önümüı-:
deki normal toplantısı, 1938 kanunusa.. 
nisinde Ankarada yapılacaktır. 

ordusu ricate başlamıştır. Çinliler Man· 
siang istikametinde çekilmektedir.,, 

Şimalde: 
Şimal cephesine gelince Tokyo·daki 

japon askeri makamları elli bin çinlinin 
Pekin - Suiyan demiryolu boyunca iler

lemekte olan japon kıtaatı ile Chansi ve 
Suiyan eyaletleri arasında bir serhad şeh· 
ri olan Shahubou'dan ilerlemekte bulu -
nan diğer bir jafıon müfrezesi tarafın -
dan ihata edilmiş olduğunu beyan et • 
mektedir. 
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iş müddetleri hakkında Güvenç spor kulübünde 

Çankırı maçı 

ve yurd turu 

1 BfBLlYOGRAFYA f 

Filozofi 

birinci genel • 
emır 

1lim ve felsefe alemimizde bir çotC 
ncşriyatiyle kendini tanıtmış olan de• 
ğerli öğcctmenlerimizdcn Cemil Sena 
Ongun li&e filozofu derslerine çalıpn 
talebelere el kitabı vazifesini görmek 
üzere, "filozofi,, ismi altında bir tser 
neşrdmi§tir. Büyük hacimde 288 sayfa 
tutan bu caerindc, mumrrir, umumi fel· 
acfc, pi&ikoloji, mantık, &OtJyoloji, ah
Wc. estetik, ve metafizik bahislerini ka· 
bil olduğu kadar udcle9tinnit bir ifadı 

ile iflemiftir. 

Başı 1. iaci sayfada 
!e", .. gemi ve vapur inşası, tamiri, ta
(tili ve bozulup dağıtma işlerinden 

B - Bankacılık, sigortacılık iıle

Jinde ve "ticari faaliyelerin yardım

a hizmetlerinden olan komiisyoncultik, 
eccntalık ve emsali işler dahi dahil ol
mak üzere., hükmi veya hakiki pluslar 
tarafından yürütülmekte olan türlü va
aıflardalci toptan ticaret işlerinde, çalış
tırılan işçilere haftada ceman 48 saatlik 
İf müddeti tatbik olunur. 

2. - İşbu haftada 48 saatlik iş müd
deti 35 inci maddenin "a'' bendi muci
bince 6 iş gününe tevzi edilerek işve. 
ren tarafından tesbit edilecek usul. if
yerinin bağlı bulunduğu "iş dairesi bö1-

g.e amirliği., ne, bu geael emrin mcriye
tinden itibaren 15 gün içinde, yazı ile ı 
bildirilecektir. 

3. - Hafta tatili kanununun 3 üncü 
maddesi mucibince işbu kanun hüküm
lerinden müstesna olan işlerde çalıştı
rılan işçilerin tatil gününe aid çalışma 
müddeti, diğer iş günleri gibi 8 sa:ıttir. 
Bu suretle bunların 7 günlük iş müdde
ti ceman elli altı saat olur. 

Şu kadar ki anılan kanunun diğer 
maddeleri hükümlerinden müstefid ol • 
mak suretiyle tatil gününde dahi bele. 
diyeden ruhsatname alarak i•liyebilen 
sair işçilerin de çaJıştırılan işçiler için 
haftada 48 saatlik iş müddeti esası mah
fuz olup bunlann münavebe suretiyle 
haftalık istirahat hakları temin edilir. 

4. - Yukarıki maddeler mucibince 
6 veya 7 günlük iş haftalarında 48 veya 
56 saatlik iş müddetinin tatbik edilece
ği işyerlcrinden, iş kanununun 3 7 ind 
maddesindeki esaslara müsteniden, it 
müddetlerini arttırmak ihtiyacında bu
lunanlar bu maddeye yazılı genel .-rt· 
tar altında günlük çah,ma müddetleri
ni arttırmak üzere iş dairesinin ilgili 
"bölge amirliği., ne müracaat edri>ilir
Jer. 

5. - İ!oo genel emrin 1 numaralı 
bendinin ••a" fıkrasında saydnuş olan 
sanayi · !eri zümrelerinden: ''ham, ya
n ve tam mamul maddelerin işlenmesi, 
temizlenmesi, şeKlinin değiştirilmesi, 

süslenmesi, s1tı• için hazırlanması ;.ıe
ri,. zümresine giren işler arasındaki 
ekmek çıkaran fırınlar ile aynı fıkrada 
yazılı oJmıyan ve il kanununun üçüncü 
maddesinin ~ g, i, ı, j ve k bendlcrinde 
sayılan sair •1nayi işlerinde ve gene 1 
numaralı bendin "b" fıkrasında yazıL 
mamış olan perakende ticaret işlerilc sa
nayi den sayılmıyan diğer her türlü va

sıfta ki işlerde çalı,tırılan işçilere aid 
hdtahk iş müddetleri. ayrıca çıkarıla
cak "genel emirlerle,. tesh:t edilebile
ceğinden, bu işlerde tatbik edilebilmek· 
te olan iş rRüddetlcri şimdilik muhafa
za olunabilir. 

6. - Gene sanayi işleri arasında, 
.. ham, yarı ve tam mamul maddelerin 
if1cnn-•si, temizlenmesi, ?Cklinin değif· 
tirilmesi, süslenmesi, satış için hazır

lanması itleri,. zümresine giren mevsim
lik işlerden üzüm ve incir işlemelerin
de ihracat devresine münhasır olm:ıık Ü

zere, çahştırı Jan işçilerin günlük iş 
müddeti en çok 11 saattir. 

:Qinaenalcyh bu işlerde çalıştırılan 
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itçilcrin pazar günü ile birlikte 7 gün
llk it müddeti ancak ceman 77 saat ola.. 
bilir. 

7. - Gene sanayi işlerinden yukar
da anılan zümre dahilindeki ''pancar
dan şeker imali., işlerinde, münhası

ran kampanya devresinde, çalıftırılan 

ifçilere tatbik edilcgelmekte olan iş 

müddetleri - bu yıl kampanyasına mah
sus olarak • aynen muhafaza edilmiş
tir. Şu kadar ki kampanya devresinden 
sonra bu işlerde çalışmaya devam eden 
diğer kısım işçilere umumi esas olan 
haftada 48 saatlik iş müddeti tatbik e. 
dilecektir. ' 

8. - Teknik veya ekonomik ic.abat 
dolayısiyle günün hiç bir devresinde 
durmaksızın biribiri ardınca işçi postala
riyle yürütülen işlerden iş.bu genel em.. 
rin 1 numaralı bendinde sayılan zümre
ler dahilinde olanların en geç 15 teşri
ni sani 1937 pazartesi sabahı saat altıdan 
itibaren günde üç işçi postası çalıştır
maları mecburidir. 

Genel emrin meriyete girmesiyle 
15 teşrini sani 1937 tarihi arasındaki 

geçecek zaman, üç işçi postası çalıştı
rılmlk için bu gibi işycrlerine veril
miş hazırlık müddetidir. 

Üç işçi postasından her bir postaya 
sekizer saatlik iş müddeti tatbik olunur. 
Bu müddetin ortalama bir zamanın da 
itçilere yarım saatlik dinlenme veril
mesi mecburidir. 

Bu bendin şümulüne giren işlerde 

üç işçi postası çalıştırmak usulünün, 
yukarda yazılı hazırlık mühleti, dahi· 
tinde, hangi tarihten itibaren ve han · 
ği saatlerde postalar değiştirilmek su
retiyle tatbik edileceği ifvcrcn tarafın
dan it dairesinin ilgili ''bölge amirliği,, 
ne yazı ile bildirilecektir. 

9. - İş kanununun 47 inci maddesi
nin "a" hendi mucibince her hangi bir 
it yerinde genel olarak muayyen çalış
ma saatlerinden önce veya sonra yapıl
ması gerekli olan hazırlama veya tamam
lama yahud temizleme işlerinde çalış

tırılan işçiler, bu genel emirde tesbit 
edilen çah"'1a müddetine ilaveten ve 
bu müddetin başlama ve bitme saatle
rinden önce veya sonra olmak üzere, 
ceman iki saati geçmemek şartiyle, faz
la çalıştırılabilir. 

Ancak böyle hazırlama, tamamlama 
veya temizleme işlerinde çalıştırılacak 
itçilerin sayısı : 

ıs kişiye kadar işçi çalıştırılan if
yerlerinde en çok ı işçi. 

26 - 50 kişiye kadar işçi çalıştırılan 
ityerlerinde en çok 3 işçi. 

51 - 75 kitiye kadar ifçi çalıftırrlan 
iıyerJerinde en çok 4 işçi. 

76 - 100 kitiyc kadar i~i çalıştırılan 
ityerlerinde en çok 5 kiJİ. 
den ve 100 den yukarı ifçi çiiııtıran 
İtyerlerinde iac itçi sayısı yekfınu en 
çok yüzde bqinden fazla olamaz. 

Bu suretle hazırlama, tamamlama ve
ya temizleme itleri için günlük çalışma 
saatlerinden önce veya sonra Çil- • 

lıştmlan işçilerin. yukarıda yazılı 
şartlar dahilinde, hangi saatlerde bu iş
leri ne kadar müddetlerle ve kaçar ki
şi olarak yapacakları ve bu işçiler ara
sında tatbik edilen münavebe usulleri 

işverenler tarafından iş dairesinin ilgi
li "bölge amirliği,, ne yazı ile bildirile
cektir. 

10. - İş kanununun gene 47 inci 
maddesinin ''b'' bendinde yazılı olduğu 
veçhile, vazifeleri aslında biteviye aür
meyip vakit vakit ifa edilmek icabcdcn 
kontrolcu, bekçi, gece nöbetcisi gibi iş. 
çilere tatbik edilecek günlük iş müd
deti en çok 12 saaattir. 

Bu gibi ifçileri bulunan it vuen
ler, bunların hüviyetleri ile vazifeleri. 
ni ifa tarz ve usullerini ve bunların it 
saatlerinin ne zaman başlayıp ne zaman 
bittiğini, bunlar arasında gece veya 
gündüz ç.alışanları iş dairesinin ilgili 
''bölge amirliği,, ne yazı ile bildirmeli
dirler. 

ıı. - İı;bu genel emir 11 tqrini ev
vel 1937 pazartesi sabahı saat altıdan i
tibaren nıcridir ~ 

İhtar ı. - Bu genel emirde yazılı 
iş müddetlcriyle buna müteferri usul
ler ve muameleler hakkındaki hükümle
re riayet etmediği - yapılacak. tcftiflcr 
neticesinde - tesbit edilen ifverenler a
leyhine, İf kanununun ceza bükümleri 
mucibince kanuni takibata girişilecek

tir. 
İhtar 2. - Bu genel emirle tesbit e

dilen iş müddetlerinin ve bunlara mü
tcferri usul ve muamelelerin tatbikini 
bahane tutarak i~ilerin ücretlerinden 
eksiltmeler yapılması, iş kanununun ce
za müeyyedeleriyle yasaktır. Gündelik. 
haftalık veya aylık ücretle çalıştırılan 
ifçiJer gibi saat hesabiyle çalıştırılmak
ta olan işçilerin de it saatlerinin, bu ge
ne] emrin tatbiki dolayıaiylc azalması, 

bun1ann günlük kazançlarının eksiltme
sine sebeb olamaz. Binaenaleyh if yerle
rinde şimdiye kadaa- tatbi.k edilegelmck.. 
te '1lan if müddetlcriylc bu geııel emrin 
tesbit eylediği it müddetleri arasında. 
ki saat farklarına aid olan ücretler, 
yeni tatbik edilecek iş müddetlerinin 
her bir saatine düşen ücretler üzerine 
zammcdiJnıek suretiyle itÇinin bir gün
lük kazancı eski had ve miktarda mu
hafaza olunur. 

Bu ihtarın aksine hareket eden İ"1C· 

renler, iş kanununun 53 üncü maddesi

nin "işçi ücretlerinden eksiltme ya

pılmıyacağı,, hakkındaki mutlak hükmü

ne müsteniden, 140 ıncı ceza maddesi 

mucibince kanwıi takibata uğrarlar. 

Kayseri pastırmalannın fiah 
yükseldi 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Asri bir 

mezbaha yapılıncaya kadar Kayaeride 

pastırma yapılmasının oıenine dair ge

len babec fChrimizdcki pastınnacılar 

arasında derin bir akis uyandrnnııtır ... 

Bugün bazı put1rmacıların bu karar 

üzerine pastırmalar üzerindeki (Kayse

ri) etiketinin kaldırıldığı görülmüftür. 

İstanbulda ve bazı yerlerde Kay.eri 

pastırm31ar·~arında pastı~ yapıldı
ğı için b J ,i kararın pıyasada bir 
yülnıeklige .,ebeb olmıyacağı söylenme. 
sine rağmen fiatlar bugün 2·5 kuru, a-. 
rasında fırlamıştır. 

Ankara Güvenç spor kolübüne men
sub futbol ve bisikletçilerimiz ~zar 

günü Çanlnrıya gitmişlerdir. 
Futbol takımı, sabah tenezzüh tre

niyle hareket etmiş ve Çankırıda iki 
saatlik bir dinlenmeden sonra Çankırı 
spor kulübü ile bir ı:nça yapmıştır. 
Ankaralı gençler bu maçı O _ 6 kazan. 
mı,ıardır. Hakem Beşiktaşlı İzzet idi. 

Bisiklet takımına mensup, Osman. 
Mebmed ve Ali Cumartesi günü saat 
17 .30 da hareket etmişler ve 292 kilo
metreden ibaret, Ankara. _ Kalecik _ 
Çankırı yolunu takip suretiyle Çankı
rıya gitmiılerdir. Orada futbolcu ar
kadatlarınm maçını seyir etmifler ve 
Ankaraya dönmüılerdir. 

Haber aldığımıza göre, Güvcnçspor
dan 5 bisikletçi 22 eyliil çarşamba gü.. 
nü saat 5 de Atatürk anıtı önünden 
başlamak üzere bir memleket turuna 
çıkacaklar ve Kocaeli - Edirne _ Ge
libolu - Çanakkale _ Balıkesir _ Mani· 
sa. İzmir - Aydm _ Denizli. lsparta • 
Konya • Aksaray _ Kayseri - Kırtehir 

yolu ile şehrimize döneceklerdir. 
Bu mesafe 3000 kilometreye yaklat

maktadır. 

Faaliyeti günden güne artmakta olan 
Güvençspor kulübünün çalışkan spor
cularını tebrik ederiz. 

Güvençapor lıulübünJen: 
Yeni sicil talimatnamesine göre aza 

sicilleri yenileştirileceğinden kluüp Ü

yelerinin 6 X 4 ebadında 6 fotograf ve 
nufus tezkereleriyle birlikte müracaat
ları. 

Çankaya spor 
kulübündeki seçim 

Çankaya spor kulübünde geçen gtin 
gürültülü bir ~im ol~u. Ve azalar 
ikiye ayrılmı~. Biz iki tarafın da bi
ze bildirdiklerini aynen yazmıştık. Dün 
kongre başkanından bir mektub aldık. 
Bu mektubu da neşrediyoruz. 

19.9.937 tarihli gazetnizin 5 nci say
fasının 2 nci sütununda Çankaya spor 
kulübü kongresi başlığı altında eski 
idare heyetinin bir tebliğini ve diğer 
taraftan kongrede ha.zır bulunanlardan 
birkaç kişinin verdiği malfunata dair 
neşriyatınızı okudum. Kongrenin baş
kanı sıfatilc a,ağıdaki maruzatımı su
narmı. 

Çankaya kulübü. müseccel azasının 
biiyük bir ekseriyetiyle kongresini 
18.9.937 tarihinde saat 16,10 da yapmıt 
ve yeni heyeti idareye BB. Orhan Ri
yaseti Cumhur Orkestrası öğrctmenle
rinckn, Necmi Maarif Bakanlığı husu.. 
si mektebler kaleminde Nihat, Gümriik 
ve İnhisarlar Vekileti tetkik memurla
rından, Resai Gümrük ve İnhisarlar 
Vekileti tetkik memurlarından. Muhit
tin Nafıa Vekileti su İflHi muhasebe. 
sinek. • 

Geniı bir saWıiyet ve büyük bir 
ekseriyetle ICÇIDİftir. Gazetenizde ya
pılan tebliğ yeni heyeti idarede kendi.. 
)erine yer verilmiyen nki heyeti idare 
merısubinidir. Bunlar kongreyi dağrt· 
mağa çok çahşmı, ve muvaffak olama
dıklarından kongreyi terk ve adedi 13 
kişiyi geçmiyen bir azlıktır. 

Kongre kanunun ve kendi nizamna-

Fel8efc dersleri için talebelerin ki• 
tabuzhktan ne kadar fikiyetçi olduk· 
larıru bildiğimiz içindir lııi salahiyetli 
bir kalemden çıkmış olan bu olgun ve 
güzel Herin kütübhanemize getirdiği 

kazancın ehcmiyetli olduğunu düşünü· 
yor uz. 

Eyi bir metodla tasnif ve hülasa e
dilmiş olan bu k.itabta, talebeler, öğret· 
menlerinin takrirlerindc.:: aldıkları ma
lumatı tamamlıyacak ve genişletecek 
malzemeyi bulacaklardır. Bu itibarla c• 
ser olgunluk: imtihanlarına hazırlanan
lara rehber vazifesini görebileceği gi· 
bi senelik dersler esnasında faydalı o. 
Jabilecektir. 

İnkilib kitab evi tarafından basılmış 
olan kitab 100 kuru' fiatla satılacak· 
tır. 

Türkofis bülteni 
Türkofisin her ay neşretmcktc ol

duğu bültenin eyliıl tarihli 4 üncü sa· 

yısında şu yazılar vardır: İlk altı ay
lık dış ticaretimiz; Türkiye Japonya 
ticareti, Türkiye • Estonya ticareti, 
1935 - 1936 Türkiye milli geliri, ihraç 
maddcJerimi.zden yapağı, harb sanayii· 
ilin ehemiyeti, Deniz ticareti: 'Gemi in
pat piyasasında fiat tahavvülleri, gemi 
satış piyasası. aylık navlun piyasası, 

clış ticaret istatistikleri. 

Ün 
hparta halkevi tarafından ç.ıkarılaa 

bu meanuanın eylül tarihli 42 inci sa• 
yısında ,u yazıları görüyoruz: Naznll 

Örensoy: 30 ağustos .zaferi, Hikmet 
Tarhan Dağhoğlu hicri onuncu, miladi 
on dördüncü asırlarda Hamideline •id 
bazı vesikalar. Fehmi Aksu: Karahay
dar oğJuna ve Katırcı oğluna dair vesi• 
kalar, Nazım Orensoy: Isparta coğraf
yası, Hilmi Dilmen: Isparta orta oku
lunun tarihçesi, Naci Kum: "'Davas • A· 
namas - Eğerim • Gelincik ana", Nuri 
Katırcı oğlu: Nuri Katırcıoğlu, Edhem 
Ertem : Geçmiş günlerde Ispartada dil· 
ğün. 

Yeni Adam 
16 eyJiil tarihli 194 üncü sayısı şu 

yazıiarla çıkmıttır: İsmail Hakkı Bal· 
tacı oğlu: "Difi değil, arkadq", zavalJı 
ne yapsm kalabalığı çok., yürüyiif, ha
yatım, Hüseyin Avni: Üzüm, Münte
kim: Politika. kooperatifler, Mehmet 
Seyda: Yalnız kalmak, İzzettin Şadan: 
akıl hastalıkları, Giilaiim Sepetçioğlu: 
iç .oayetc, dış sosyete, niçin .e neden? 
Haftanın düfiinc:eleri, hüliular, kü• 
çük fıkralar. 

mclerinin hükümleri dairesinde yapıl
dığını V.1! gui bırakılmamı' olduğunu 
arzederim. 

Kongre Ba.şkanı Ferid Erol 

;şekspirden Hikayeler 

sevgilisinin başına gelen felaketi öğrenince 
bir eczacıdan zehir aldığını, böylece Jülyet'
in yanı başında ölmek karan ile V erona'ya 
geldiğini anlatıyor, yaptığı işten dolayı ken
disini af etmesini diliyordu. Bütün bu hadi
seler, iyi niyetlerle bu işe karışmış, fakat e
linde olmıyan sebeblerle felakete yol açmış 
olan papası temize çıkarıyordu. 

tireceğini söyledi. Bu abide Verona durduk
ça duracak ve herkes Jülyet'in faziletli adı
nı anaca.ktı. Kapulet de buna karşı bir Ro
meo için bir abide diktireceğini söyledi. 

uyanmıştı: bu adam, kansını almak ve biri: 
cik meşru varisi olan genç prens Hamlet'ı 
bir tarafa sürerek Danimarka tahtına geç· 
mek için kardeşini ortadan kaldırmış olma
sın sakın. Yazanlar: Mary ve Charlea Lamb 

Çeviren: Nurettin ARTAltl 

Romeo ve Jülyet 
Şimdi burada ölüsü yatan Romeo, gene 

ölüsü yatan Jülyet'in meşru kocası idi. Bu 
nikfilu tam meydana çıkaracağı sırada J ül
yet' e yeni bir talih çıkmış, kızcağız da ikin· 
ci bir nikah başından geçirmemek maksa
diyle uyutucu bir iliç yutmuş, kendisinin 
Mantua'da bulunan Romeo'ya gönderdiği 
mektub vannamıştı. Papas, Jülyet'i bu ö
lüm evinden kurtarmak için mezara girdiği 
zaman Paris ile Romeo'nun ölülerini gör
müştü; fakat bunlar neden ve nasıl öldürül
müşlerdi? Burasını bilmiyordu. Paris ile 
Romeo'nun çarpıştıklarını görmüş olan u
şağa bu vefakar aşık ~araf ından bir mektub 
verilmişti. Romeo'nun babasına hitab eden 
ve p3pasın, dediklerini doğrulayan bu mek
tu~ta Romeo, Jülyet'le evlenmiş olduğunu, 

Bütün bunları öğrenen prens şiır di, ka
pulet'lere ve Montagü'lere döndü ve yıllar
danberi aralarında devam eden düşmanlı
ğın allahın gayretine dokunduğunu ve böy
lece bu yüzden, biribirini seven iki çocuğun ı 
kurban gittiğini söyliyerek çıkıştı. Bu söz
ler üzerine cskidenberi biribine karşı düş
manlık güden bu iki aile reisi çocuklarının 
mezarı başında eski nefretleri gömmeğe, 
artık biribirlerine düşmanlık duygusu bes
lememeğe karar verdiler. Kapulet'lerin rei
si, Montagü'lerin reisinden elini .istedi ve i
ki aileye mensub bir kızla bir erkeğin ev
lenmesini tanıyan bir eda ile ona: 

- Kardeşim! diye hitab etti. Bu eli kı
zının hatırasına hürmet ederek sıktığını 

söylüyordu. Montagü ise, daha ileriye gide
rek halis altından Jülyet için bir abid'j dik-

Böylec~ iki eski düşman aile, vakit bir 
haylı geçtıkten sonra barıştılar; yeniden 
d06t oldular. Aralarındaki nefret ve düş
manlığın n~ kadar çetin olduğunu şuradan 
anlay~ kı bunu yatıştınnak için iki taraf
dan bırer çocuğun bu yolda kurban etmeleri 
lazım gelmişti. 

Hamlet 
Kıral Hamlet'in ansızın ölümü üzerine 

dul kalan Danimarka kıraliçesi Gertrnde, bu 
ölümün üzerinden daha iki ay bile geçmeden 
kaynı Klaudius ile evlenmiş, onun bu acaib 
hareketi herkes tarafından ayıplanmış, his
sizliğine verilmişti. 

Daha kötüsü vardı: her ne kadar çehre 
itibariyle bu Klaudius, ağabeğisine benziyor 
idi ise de ruhu ve karakteri bakımından me
sele hiç de öyl,. değildi. Klaudius, pek baya
ğı ve aşağı yaradılışta bir adamdı. Bundan 
dolayı birçoklarının zihinlerinde şu şüphe 

Fakat kıraliçenin bu yolsuz hareketi biç 
kimsenin üzerinde genç prensin üzerinde ol· 
duğu kadar tesir etmiş değildi. Bu p~ ba· 
basının hatırasını tapınırcasına seviyordu; 
yüksek bir şeref ve namus duygusu vardı! 
gayet dürüst bir gençti. Onun için annesı 
Gerturde'nin hareketini bir türlü hazım ve af 
edememiıti. 

Bir taraftan babasının ölümünden gelen 
teessür, bir taraftan anasının hareketinin u-
yandırdığı utanç, çocuğun yüreğine o kadat 
işledi ki ruhu derin bir melankoli ile bulut· 
landı. Artık ne yüzü gülüyor, ne gözleri se
viniyordu. Canı kadar sevdiği kitablan artı}< 
bıralanıştı; yaşının icabı olarak hoşlandığı 
sporlardan, oyunlardan da bir tad duymaı 
olmuştu. 

Bütün çiçekleri sökülerek yerini baldı
ranlar bürüyen baknnsız bir bahçeye benzet· 
tiği bu dünyadan artık bezmişti. 

(Sonu var) 
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izmir fuarı 1 KoNsEv AZAucı 

kapandı Belçika 
İzmir, 21 (A.A.) - tzmir enternas- namzet 

yonal fuarı dün gece merasimle kapan. 
111ıştır. Bu münasebetle fuar komitesi 
tarafından saat 20. a ır apanış şo-30 d b . k .. •• t ·ı· 
leni verilmiştir. Şölende fuara iştirak go s er 1 ıyo r 
eden firmalar, vilayet ve şehir meclisi 
azalariyle matbuat erkanı hazır bulun.. 
muştur. Şölenin sonlarına doğru şarbay 

tarafından bir şölen verilmiştir, 

1TALYA VE AKDENİZ 

·İngiltere ve 
Fransa yeni 

teklif yaptılar 
( Başı 1. inci sayfada ) 

lerlni hükümetleri namına teklif etmiş -
lerdir. 

Ciano bu beyanatı sened ittihaz etmiş 
ve Londra ve Paris hükümetlcrinin der
piş ettikleri bu toplantıyı kabul eyle -
mişlerdir. İtalyan hükümeti şimdiye ka
daı yapmış olduğu gibi meselenin bu 
safhasından da alman hükümetini ha -
berdar eylemiştir. 

ltalya ve lıpanya iti 
Faris, 21 (A.A.) - Gazeteler, B. E

den ile B. Delbos'nun dün öğleden son
ra Roma hükümetinin yakli\da İspanya
ya yeniden mühim mkitarda asker gön -
dereceği haberi hakkında uzun müddet 
görüşmüş olduklarını yazmaktadırlar. 

İki nazırın bu ihtimalin önüne geçmek 
i~in en muvafık tedbirleri araştırmış ol
dukları söylenmektedir. 

Feri ha Tevfik tiyatrodan niçin 
çekilmiş? 

İstanbul, 21 (Telefonla) - Sanatkar 
Feriha Tevfik'in şehir tiyatrosundan 
ayı:ıldığı ve evlenmek üzere olduğu 

yazılmıştı. Feriha Tevfik gazetelere 
yazdığı mektubta şehir tiyatrosundan 
yorgun olduğu için çekildiğini fakat 

•evlenmek üzere olduğu haberinin doğ
ru bulunmadıgını bildirmektedir. 

lstanbulda mekteb vaziyetleri 
İstanbul, 21 (Telefonla) - İlk mek

teblerde talebe yazılmasına devam 
ediliyor. Maarif Müdüriı mekteblerde 
izdihama mani olmak için bazı tedbirler 
aldı. Semtlere göre bir proje hazırlan
dı. Mektcblere ancak o semtte oturan 
talebeler alınacaktır. Digerleri kendi 
mıntakalarmdaki mekteblere sevkedi
lecektir. Maarif müdürlüğünün tetkik
lerine nazaran bu sene ilk mekteblere 
çok miıracaat yapılacaktır. Hazırlıklar 
buna göre yapılmıştır. Lise ve orta mek
teblerde kayıd müddeti bitmişken Ba
kanlığın emriyle bu müddet yeniden u
aztılmıştır. 

derdiği tez azaya tevzi edilmiı olup vak
tin geçikmesinden dolayı okunama
mıştır. Bu tezin bir hulasasını atağıya 

dercediyoruz: 
Profesör {{arl Blegen bu tezi Cinci

nati üniversitesi namına 1932 den 1937 
yılına kadar Trovada yapılmış olan haf
riyata tahsis etmiştir. Profesör Blegen, 
hafriyatın başında bulunan salahiyetli bir 
mütehassıs sıfatiyle burada kendisinden 
önce kazı yapmış olan Schlimann ve 
Profesör Dörpfeld tarafından tesbit edil-

miş olan dokuz devrin her biri hakkın -
da evvelce verilmiş hükümlerin tashihi
ni icab ettirecek bazı yerıi şeyler elde e
dilmiş olduğunu söylemiştir. 

Bu keşiflerin bazılarından bahseden 
Profesör, netice olarak Trova'nın garb 
Anadolusunun müstakil bir kültür mer. 
kezi olduğu, bu merkezin Anadolunun 
içi ile Ege denizi arasında bir medeni -

yet kalesi olarak bulunduğu, ve bakır 

devrinden demir devrine kadar iki bin 
seneden fazla süren bir zaman zarfında 
kendi hayat tarzını muhafaza ettıği hü
kümlerine varmıştır. 

Bu tezin iradını müteakib vaktin ge
cikmesinden, yarınki çarşamba günü 
toplanılmak üzere saat ı 9 da içtimaa ni
hayet verilmiştir. 

Çin - Japon anlaşmazlığı 
için bir komite toplandr 

Cenevre, 22 (A.A.) - Havas mu
habiri bildıriyor: Belçika hariciye na
zırı Spaak, ispanyanın yeniden seçil
memesi dolayısiyle Milletler Cemiyeti 
konseyinin açık kalan yere Belçikanın 
namzedliğinin konulmasına müsaade 
etmesi için bu sabah hükümetinden ta
limat almıştır. Bclçikanm namzedliği, 
konseyde aza olmıyan birçok devletler 
tarafından ve ezctimle şimal devletleri, 
Baltık devletleri, küçük antant devlet
leri, dominyonlar ve cenubi Amerika 
devletleri tarafından konulacaktır. Bu 
sebeble, Belçikanm konseye aza seçı

lecegi şüphesiz telakki edilebilir. 

Asamble toplantısı 
Cenevre, 21 (A.A.) - Milletler Ce

miyeti asamblesi bu sabah Milletler Ce
miyetinin geçen sene içindeki faaliyeti 
hakkındaki konuşmalarına tekrar baş· 
lamıştır. 

B. Antonesko, küçük itilafın Mil
letler Cemiyeti idealine olan sadaka
tinden bahsetmiştir. Paktın şimdiki 

şeklinde, enternasyonal camianın ihti
yaçlarına tekabül etmek için zaruri o
lan elastikiyeti haiz olduğunu söyle
miştir. Cihan ümullük prensipinin ta
hakkuk sahasına konmasına intizaren 
Milletler Cemiyetinde aza olmıyan dev
letlerle işbirliği temini maksadiyle 1933 
senesi siliihları bırakma konferansında 
ilk okunmasını müteakib kabul edil
miş olan projede yazılı ve emniyete 
dair ahkamdan mülhem olmak mümkün
dür. B. Antonesko, bundan sonra ıpti
dai maddeler komitesi ile iktısad komi
tesi raporlarında varılmış ola'"' netice
leri kabul etmekte olduğunu ıı. ylemiş

tir. 

Uzak-ıark için konferans 
B. Antonesco'dan sonra B. Bruce 

( ,.\ vusturya) Milletler Cemiyetinin Uzak 
şark işleriyle alakadar devletlerin bir 
kcnferans akdetmeleri iç.in önayak ol • 
masını teklif etmiştir. 

Konferansa azadan olan veya olmıyan 
devletler davet edilecek ve konferansın 
gayesi, ilıtilaf halinde bulunan memlc -
ketlerle temasa girmek, bazı nizamlar 
vücucle getirmek, ve mümkün ve zaruri 
tedbırlo i ittihaz hususunda mutabık 

kalmaktır. 

Tokyo ne düşünüyor? 
Cenevre, 21 (A.A.) - 23 !er ıstı. 

şari komitesinin toplantısı arifesinde 
yarı resmi jaı-on görmenler, Milletlec 
cemiyetinin Tokyo aleyhinde te'ı

birler alması takdirinde Japonyanın 
Cenevredeki birçok müesseselerle yap. 
makta olduğu işbirliğine nihayet ver -
mek mecburiyetinde kalacağını beyan 
etmektedirler. 

Komiteler toplandı 
Cenevre, 21 (A.A.) - Çin - Japon 

ihtilafını tedkik için 1933 de kurulan 
istişari komite, buakşam Amerika bir. 
leşik devletleri delegesinin de iştiraki 
ile toplanmış ve B. Delbosu ile Lord 
Krambornun teklifleri üzerine, komite 
faaliyetine Almanya, Çin - Japonya ve 
Avusturalya hükümetleri delegelerinin 
de iştiraki için davette bulunmayı ka
rarlaştırmıştır. Önümüzdeki içtima, 
pazartesi günü yapılacaktır. 

Dahili ticaret eşyasının nakli 
Marmara havzası dahilindeki dahili 

ticaret eşyası nakliyatında beyanname 
ve saire gıbi vesikalar gümrükler ge. 
nel direktörlüğünce kaldırılmış ve da
hili ticaret eşyasının bir yerden diğer 
hır yere sevkedilmesi tamamen serbest 
b·rakılmıştır. Bu kararın 1 birinci teş. 
rin 193 7 tarihinden itibaren tatbikine 
başlanacaktır. 

Adana müzesinde yeni bir köte 
Adana, (Hususi) - Günden güne 

tekemmül eden şehrimiz müzesinde ye
ni ve çok enteresan bir eser vücuda ge
tirilmiştir. Bu da bir türkmen çadırı
dır. Bu çadır, bütün e!Jyasiyle tıpkı or
ta Asyadaki bir türkmcn çadırından 

farksızdır. 

ULUS 22 - 9 - 1937 

Taırölh lklUlırlUIDtc§lyon<dl<§l 

u ı us objektifi 

Büyük Ö.ıderimiz Atatiirk, türk tarih kurultayını şerellendiriyorlar. 

Kültii · Rakam Saffet l\rılrnn 
nutkunu söyliyor Atatürk tüd~ tarih seı gisini ziyaret ediyoda. 

Atatürk Dolmabahçe sarayının bahçelerin.le 

lbrrıhim Normi o;f ,...,en 
nutku11u •Ö)•liyor 



22 - 9 - 1937 -1. 
.. Başı 1. inci sayfada 
Jık kaynakları bulmak için toprakların 
altlarına kadar inmek, geçmiş zamanın 
ııırların1 adeta yer yüzünün derinlik.. 
lerinden söküp çıkarmak lazımdır. Hal
buki gene bu sırlan bugünkü dillerin 
llletodik analizi ile de elde etmek müın
ktindür. Yaşıyan bir dilin koynunda, 
onun ilk kuruluşundanberi geçirdiği bü
tün değişmelerin tarihi saklıdır. Bir 
dilin eldeki varlıklarım derinleştire 
derinleştire onun en eski şekline kadar 
'larabiliriz. Bu yoldaki araştrrmaların 
bizi götürdüğü sonuç, ilk yüksek kül
türün dayandığı inanlar ve o inanları 
anlatmağa yarıyan sesler olur. 

••Bu seslerin tekamül hatlarını takib· 
ederek ilkel kültür dilini ve bunun yer 
Yiizüne yayılışını bulabiliriz. Bu da 
karanlıklar içindeki prehistuarı aydın
latn:ıak yoluncıa büyük bir adım teşkil 
eder. 

Türk tarih ve dil çalışmaları 
"Bu hakikatin en iyi misalini, 

ti.irk tarih ve dil çalışmalarının biribiri
ne sıkı sıkıya bağlı olan verimlerinde 
görebiliriz. Türk tarih tezinin ortaya 
koyduğu yeni ve büyük ışık, türk dil 
teorisinin de ilham kaynağı olmuştur. 
Bilmukabele türk dil teorisi de türk ta
rih tezinin delilleri arasında mühim bir 

Yer tutmaktadır. 
"Türk tarih tezini, en toplu olarak, 

tarih kururu asbaşkanı sayın profesör 
Bayan Afet, 9 birinci kanun 1935 de 
Ankara üniversitesi tarih - dil - coğraf
ya fakültesinin açılma töreninde verdi
ği ilk tarih dersinde, ~öyle ifade et
nıiştir : 

"Dünyada yüksek kültürün ilk be
şiği orta Asyadaki "ti.irk ana yurdları 
\>'e o kültürü kuranlar ve büti.in dünya.. 
ya yayanlar da türklerdir.,, 

''Bir çok Avrupa ve Amerika bilgin
leri tarafından yapılmış araştmnalann 
Verimlerinden toplanarak bir sentez şek
linde ortaya konmuş olan bu türk tezini, 
yalnız türk bilginleri değil, bir çok 
değerli yabancı bilginler de teyid et
mektedirler. 

''Tarihin klasik olar'1k tanıdığı ilk 
medeniyetlerin daha ilerisine doğru 

:VÜrÜmelı istiyen her arayıcının önün
de, bu medeniyetlerin ilk kaynağı ve 
7rterhe:zi olarak kendini gösteren yer 
OrfQ Asyadaki türk ana yurdlarıdır. 

"Bu hakikatin böylece tesbiti, genel 
tarih konsepsiyonu bakımından olduğu 
kadar, dil araştırmalarının veçhesini 
kurmak yönünden de çok önemlidir. 
Çünkü, Neolitik devirde orta Asyada 
kültür kurmuş ve bun..ı Avrupaya, A
rncrikaya ve dünyanın her tarafına yay
llırş olan bir ulusun elbette, yarattığı kül
tür eserlerınin adını ve bu eserlere bağ
lı fikir sistemlerini birlikte götürmüş 
\>'e içlerine girdiğ i uluslara da yaymış
tır. 

"İşte bu prensipten hareket eden dil 
Çalışmaları da insanlığın ilk kültür dili
tlin mekanizmasını araştırmağa koyul -
llıuş ve bunun sonra dünya külti.ir dille
rini kurmaktaki büyük ve esaslı rolünü 
bir teori halinde ortaya koymuştur. 

Güne§ - Dil teorisi 
" Güneş _ Dil teorisi adını taşıyan bu 

lengüistik... görüş. iki yıldan beri Anka
r~ Uni\>'ersitesi tarih - coğrafya fakülte -
ı>ınde türk gençlerine okutulmakta ve 
l'ürk Dil kurumu tarafından broşürler 
\te beUetenlerle yayıl.makta olduğu gibi, 
geçen seneki üçüncü Türk Dil Kurulta
jı'tnın müzakerelerine de mihver olmuş
tu. Bu neşriyattan elde bulunanlan ve 
en son olarak Bükreş'te toplanan "Con
g~es ınternational d'anthropologie et ! archeologie prehistorique" e arkadaşım 

:ofesör Hasan Reşid Tankut'un yap -
tıgı komınünikasyonun metnini de ku • 
tultay ·· . :a uyelenne sunmuş bulunuyoruz. 
k u tilrk dil teorisinin ana hatlarını bir 
~re de kurultayı şereflendiren tarih bil

~ınıerinin gözü önüne koymağı bir vazi· 
c gaYlyorum: 

"N y eolitik devrin fecrinde bu medenL 
laeti idrak eden insanın hayvani ihtiyaç
uı: 'V~. istekler fevkinde olarak edindiği 
\>a Yllksek duygu ve inan, "Güneş" te 
llı tlığrn en yüksek kudretini bulmak ina
... }~ olduğu prehistuann verimlerinden 
Ull'tdir. 

.. E: 
riı:ı.ı ski insanların inanlan üzerine de-
1\tı eşen her tarihçi, Mezopotamya'da, 
A sır'da, eski Hit'te, eski !ran'da, eski 
de lllerika•da, ha.sdı dünyanın her yerin -
lar \l'e her yurdunda güneşe, aya. yıldız
lcr ~ ~pıldığmı görür. Bunu tarih bilgin 
i ly e dolu olan şu kurultayda izah ve 
spata h . acet bile yoktur. 

• Dil 
·~·-ııııııt.S~· 1111:f11t 

Seksiyon toplantısında 

Profesörlerin 
tezleri 

İstanbul, 21 (A.A.) - İkinci türk 
tarih kongresinin ·· A'' seksiyonu bu sa
bah 9.30 da B. Hikmet Bayur'un oaş
kanlığmda toplanarak muhtelif zevat 
tarafından yapılan tebliğleri dinlemiş· 

tir. 
Evvela Dr. Hamit Koşay Alacahö

yük hafriyatının neticeleri hakkında 

seksiyonda bir tebliğ yapmıştrr. Tarih 
kurumu adına yapılan Alacahöyük haf
riyatı hakkında mükemmel bir fikir ve
ren bu tebliğinde Dr. Hamit Koşay. ku
rumun burada nası] hafriyat yaptığını. 
ne kadar derinliklere inildiğini anlat· 
mrş ve meydana çıkarılan dört !tültür 
devresiyle bunlara dahil on dört mima
ri katı ve bulunan eşya hakkında iza. 
hat vermiş ve bu hafriyattan elde edi· 
len neticeleri saymıştır. 

En sonra College de France de Pro
histuar profesörü L'abb'h Breuil 
'"Avrupa, Asya ve Afrika arasında ilti· 
sak noktası Türkiye'' mevzulu bir tez 
irad etmiş.tir. 

Profesör, tezinde Türkiye toprakla
rının, paleolitik devirde diğer kıtalar
]a olan kültür münasebetlerinin izahı
na çalışmış ve bundan başka, yazının 

doğuşunu hazırlıyan şematik sanatın 

menşeini orta Asyaya kadar götürmüş· 
ti.ir. 

Müteakiben, Prof. Dr. Şevket Aziz 

K ' "A k · ansu nun n ara ve cıvarının pre· 
histuarmda yeni buluşlar,, mevzulu 
tezi seksiyonda görüşülmüştür. Profe
sör 1937 y1lmda Ankara civarmtla Eti 
yokuşunda türk tarih kurumu adına 

yapılan hafriyatın umumi bir raporu 
mahiyetinde olan bu tebliğinde Anado
lu prehistuarına aid bir tarihçeden son
ra ilkönce Gavurkalede bulunan bazı 

aletlerden bahsetmiş ve daha sonra da 
Etiyokuşu bakır çağı istasyonunda el
de edilen kültür eşyası ile ve bu istas
yonun istinad ettiği kumluklarda bu· 
lunan paleolitik çakmak taşı aletlerinin 
tevsikini yapmıştır. Bu projeksiyonlu 
tebliğ takdir edilmiştir. 

Eti hiikümdaTları ve diplomasi 
Bundan sonra sıra profesör 'Gars

trang'a gelmiş ise de profesör gelme
mi~ti. Fa.kat tezi seksıyonda okunmuş

tur. Profesör tezinde Eti hükümdarla· 
rımn strateji fennine derin vukufları 

olduğunu ifade ettikten sonra Boğaz· 
köyün stratejik vaziyeti ve Etilerin si 
yasi strateji ile diplomasideki uyanık· 

lıklarrnı anlatmıştır. 

B. H ancar' ın tezi 
Bundan sonra söz alan Prof. Han

car, türk tarih kurumunun yaptığı ar
keolojik araştırmalar hakkında takdir~ 
lerini bildirdikten sonra Kafkasya ile 
eski Anadolu tarihi arasındaki müna
sebetleri teşrih etti. 

Başta Anadolu'nun ve Kafkasyanm 
ilk taş devri eserleri arasındaki benzer · 
liklerini gösterdi. Anadolu bakır devri 
eserleri Kafkasya ile mukayese edilir
ken Porf. Hancar bazı ihtiyatlar tavsi
ye ediyor. Bununla beraber kanaatine 
göre Alacahöyük tedfin tarzı ile May
kop tedfin tarzı bariz uygunluklar gös
teriyor. Hayvan figürleri gerek May 
kop'ta ve gerek Alacahöyük'te Totem 
aslına irca edilebilir. Yalnız her ikısi 
yüksek içtimai bünyesi olan bir halka 
aiddir. Kanaatimce Alacahöyük - May
kop kültürü orta Asya ile doğrudan 
doğruya değil de Sümer yolu ile bağ
lanmaktadır. Anadolu ve Kafkasya bo
ğa yer anası • Stier - Erdmutter kül
ti.irünün cenubu şarki Avrupa, Ön As
ya temerküz sahasına işaret ederken 
Mezopotamya yüksek kültürünün ehe· 
miyetini tebarüz ettirdi. Ve "iki kü1-
tür yerinin irtibat noktasının Mezo
potamya üzerinden geçmesi Iazımgeldi
ğini kabul etmekle Alacahöyük'ün May
kop'a olan tekamül tarihind·eki müna
sebetlerinin mahiyeti de tekarrür edi
yor0 dedi. 

Bu tez dinlendikten sonra seksiyon 
saaat 12,30 da toplantısına nihayet ver

miştir. 

-..es U't os a'1'DA- a'85 o o 111 
Teorinin biTinci prensipi 

" İşte türk dil teorisinin birinci pren
sipi, bu hakikatten ilham almakta, ilk 
kültür dilinin .. güneş'' e aid olarak kul-

ULUS 

me in ezi 
landan bir ana kökten doğduğunu kabul 
etmektedir. 

"Güneş" bütün varlığın kaynağı olan 
bir yüksek kudret şeklinde ahnrnca, kül
tür diline esas olarak konkre ve abstre 
bütün genel mefhumların bu kaynak
tan doğmuş olacağı tabiidir. Altı kate -
goriae toplanan bu mefhumuar, eliniz -
deki broşürde yazıln:ııştır. 

" Bu gene] mefhumlarla birlikte, gü
neşi bütün varlıklarm kaynağı tanıyan 
insarı, kendi varlığım da onunla birleş
tirmiş ve benlik mefhumunu gene bu e
sasa bağlamıştır. 

Türk dil teorisi, bir kere "güneş" i 
şuur ve idrake dayanan insan dilinin ana 
mefhumu olarak aldıktan ve bütün ge
nel mefhumları buna bağladrktan sonra, 
ilkin "güneş" e verilen ve sonra bütün 
öteki mefhutnlan da anlatmaya yanyan 
ilkel adın fonetik kurulusunu araştır -
mıştır. 

İnsanlığın daha hayvanlıktan ayırd 
edilmediği devirlerde el ve yüz işaretle
rine refakat eden kansık ve müphem 
haykırışlar bir insan dili olarak alınamı
yacağına göre, bu seslerin "güneş'' id
raki devresinde aldığı ilk net şekil, "ağ" 
fonemi olmak icab eder. 

Bu fonemin vokali olan "a" insan 
gırtlağının çıkarabildiği .net seslerin en 
basiti ve en kolayıdrr. Sonradan zaman 
ile bu vokalin semantik kıymeti, kendi
sinden sonra gelen konsona geçmiş, vo. 
kal başlıca fonetik bir değer olarak, "u, 
ı, o, e, i, ü, ö" gibi değişmelere de uğra
mıştır. 

Ana mefhumun ilk konsonu olarak al
dığrmız ve "okunmaz g" adını verdiği -
miz "ğ" ilkin yalnız "a" vokalini uzatan 
fonetik bir işaret olduğu halde, sonra -
dan vtıkalin taşıdığı anlam ve konson 
üzerinde temerküz etmiş ve bu zaınan 
ile birçok değişikliklere uğramıştır. Bu 
değişmelerin ilk safhası "ğ" nin "y" 
ve "v'' seslerini almasiyle görülür• U
zun zamanlar alan bu değişmeler niha
yet dört katagoride 21 konsoın doğur

muştur ki bu kategorileri de broşürde 
göriiyoruz. 

Bu 21 konsonun, 8 vokal ile okumuş
ları ''Güneş" te toplanan bütün ana 
mefhumların ifadesi için geniş bir sa· 
ha açmıştır. Ma na bilhassa kendilerin
de toplanan bu kosonlar zaman ile bir 
yandan ana kök mefhumlannr ifadeye 
yaramakla beraber bir yandan da bu 
mefhumlarda bir çok nüanslan göster
meğe hizmet etmişlerdir. 

T eori.nin ikinci prensipi 
İşte türk dil teorisinin ikinci pren

sipi, kosonlarrn bir vokal ile birlikte 
ek olarak da bir takım manalar alma
larıdır. Bu ek manalar da yedi grupta 

toplarwı ktadır .,, 
(İbrahim Necmi Dilmen burada tah

ta başına geçerek içiçe daireler resmet
miş ve kosonların ek manalarını yedi 
grupta anlatarak demiştir ki :) 

'"-Birinci grupta bulunan "m, b, v, p, 
f" kosonları doğrudan doğruya "ego,, 
yani "ben,, mefhumunu temsil ederek 
ana kök anlamının taallük ettiği süje 
veya objeyi göstermektedir. Bunu ta
kib eden üç grup, psikolojinin fikirle
rin biribirine bağlanması hakkındaki 
en yeni görüşlerine uyarak, ana süje 
veya objeye yakın veya epeyce ua.zk. 
yahud pek uzak olan sahaları gösterir 
ki bunlar da sırasiyle "n, ş-s, S·c, z-j, J'' 

konsonlarıdır. 
Saha anlamına gelen büti.in bu kon

sonlar, mefhumun yaygınlığını anlat 
mak yolu ile müsbet mefhumları 1rur
du kları gibi, mananın ana süje veya ob· 
jeden uzaklaşmasını göstermek yoliy!e 
de menfi anlamlar vücuda getirirler. 

Bundan başka büti.in bu saha göste 
ren kosonlar çok defa bir ''ğ" yerine de 

geçerler. 
"d,, ve "t,, kosonları yapıcılık, yap

tırıcılık, yahud yapılmış o1ma.k:Iık an
lamlarını, "r'' konsonu. ifade edilen 
mefhumun herhangi bir nokta veya sa~ 
hada tekarrür ve temerküzünü ifade e
derler. "k, ğ. y, g, b" konsonlarz da ana 
kök anlamını üzerine alarak temsil et
mek, yahud kelimenin manasını tanıam
lıyarak onu isimlendirmek, tayin ve 
ifade etmek rollerini yaparlar. 

İşte bu yedi grupta toplanan ek n:ı§.
naları hel' kelimenin başındaki ana k<>k 
anlamı ile birleıtirerek yapılan etimo. 
lojik analizlerle kelimelerin nıinaları 
üzerine, bugüne kadar hiç bir suretle 
temin edilememiş yepyeni bir I§Ik ve
rilebilmektedir. Şimdiye kadar bir ke& 
limenin neden dolayı şu veya bu mina
yı ifade ettiğini izah eden hiç bir ana· 

liz metodu ortaya konanıamrştı. Hal
buki Güneş - Dil teorisi bu noktayı çok 
canlı bir surette tenvir ediyor. Hatta 
türlü dil gruplarından aynı manaya, ya
hut biribirine yakın manalara gelen ke
limelerin de bir kaynaktan doğduğunu 
ortaya çıkarıyor. 

''Bu neticeler teorimizin doğrulu

ğunu her türlü nazari delilden daha 
büyük bir kuvvet ve canlılıkla isbat et-
mektedir.,, 

tiirkçediT Ari kelimesi 
İbrahim Necmi Dilmen, bundan 

sonra Güneş - Dil analizlerinin tatbika
tı tarihi nası] aydınlattığını göstermek 
Üzere bir kaç misal vereceğini söyliye
rek yeniden tahta başına geçmiş, ilk 
olarak ''arı kelimesini tahlil etmiştir. 

Bütün Avrupa ırk ve dillerinin ana 
kökü jiye gösterilen bu "ari,, kelime
sinin sanskriti ve zent diUerindeki ma
nalarını Avrupa eserlerine dayanarak 
gösterdikten sonra bütün bu manaların 
türkçe "ar, aıı. arık, er, ermek keli
melerinden doğduğunu anlatmıştır.,, 

Kelt kelimesinin aslı 
İkhci misal olarak keltleri alan İb

rahim Necmi Dilmen, bunların ti.irk 
Kalaç kabilesinden geldiği avrupalrlar
ca da bilindiğini göstermiş, orta Ana
doludaki galatların da bunlar olduğu
nu, gol ve gal kelimelerinin de aynı 

anlama geldiğini anlatmış, sonra bunla
rı türkçe eke, öğe, ekemen, keletmek, 
kelimeleriyle karşxlaştırarak keldanile· 
rin de aynı adı taşıdıklarını meydana 
çıkarmıştır. 

Keltin selt okunu.şunu da ayrıca tah
lil eden hatib, bunu da bir çok türk ke
limeleri ile karşılaştırdıktan sonra 
bir gün evvel profesör Pittardın da selt 
ve selçuk birliğine dair olan sözünü ha
tırlaıtarak Selçukların selt kökünden 
geldiği dil analizleriyle de anlaşıldı
ğını izah etmiştir. 

Ankara kelimesinin aslı 
İbrahim Necmi Dilmen coğrafya i

simlerini Güneş-Dil teorisinin nasıl ay
dınlattığını göstermek üzere bir de An
kara kelimesini ele alarak bu ismin bu. 
gün cumhmiyetimizin merkezi olan şe
hirden başka Baykal gölünün su1annx 
Yenisey nehrine ulaştıran nehrin ve bu
nıın suladığı mıntakanın da adı olan es
ki bir türk kelimesi olduğunu anlat-
mxşttr,. 

Son sözler 
İbrahim Necmi Dilmen, tezinin so-

nunda demiştir ki: 
~'Bu bir kaç örnek güneş - dil teo

risinin tarih ve coğrafya kelimelerini 
analiz etmekle nasıl yeni • hakikatler 
ortaya koyduğunu göstermeğe kafidir. 

zannederim. 
''Şu izahlardan sonra, mesela roma

nın kuru~uşundan önce, İtalya yarıma
dasında yerleşmiş olan etrüsklerin de 
türklerden ibaret olduğu, bu yanm a
danın garbindeki deniz parçasına veri
len Tyrrhemen adının Turana nisbet 
edildiği, türk iskidlerin adlarını İskan
dinavya yarım adasına götürdükleri 
basılı tarih ve coğrafya isimlerinin a
nalizleriyle klasik tarihin muamma.la
n çözülüp ortaya konulduğu kolaylıkla 
anlaşılır. 

"Türk tarih ve dil tezlerinin bu e
lele verişinden çıkan ve çıkacak olan 
yüksek görüşler üzerine sayın kurulta
yın dikkatini celbetmeği ilmi bir ö

dev saydım. 
''Bütün bu istorik, prehistorik ve 

lengüistik biliş ve buluşlarmırz, bir 
yüksek dehanın, yalnız himayesi değil, 
daimi ilhamı, daimi irşadı, daimi faaliye
ti sayesinde ortaya çıkabilmektedir. O 
da türk tarih ve dil 'rnrumlarıru kuran 
ve koruyan Ulı Önderimiz Atatürk'tür. 
Sözümü Jitirmeden bu kürsüden onun 
yüce ilmi rehberliğine sonsuz şükran. 

larımı tekrarlarım.,, 

Lord Londonderry 
Berlin'e gitti 

Londra, 21 (A.A.) - Eski hava na
zırı Lord Londonderry. tayyare ile 
Berline hareket etmiştir. Berlinde ee· 
neral Görengin misafiri olarak hususi 
surette birkaç gün kalacaktır. 

Yugoslavyada manevralara 
hazırlık 

Belgrad, 21 (A.A.) - Dün Kupa 
mmtakasmda askeri kıtaatm yaya olarak 
otc:m:ıobille veya hususi trenlerle nakli

ne başlanılmıştır. 
Her tarafta halk, askerleri coskün 

bir surette alkışlamıştır. 

_ 7 

ı İtalyan bahriyelileri 

Tunus ta b·r 
hidise 

çıkardılar 
Tunus, 21 (A.A.) - Birkaç günden 

beri limanda bulunan Americo Ves
pucci ve Colombo adında.ki iki İtalyan 
mekteb gemisi mürettebatından elli ki
şi karaya çıkarak #1talyano di Tunis,, 
faşist aleyhdan gazete idarehanesinin 
bulunduğu binaya ansızın hücum et
mişler, bütün mobilyalar.nı parçala
mışlar ve nihayet kendisini müdafaa 
etmek istiyen ve elinde bir tabanca bu
lunan sekreteri kurşunla yere devirmis
lerdir. Maamafih polis bunlardan ıÖ 
kadarını görmüşse de bunlar bitişik e
vin damından atlıyarak kaçmıya muvaf. 
fak olmuşlardır. Yalnız bir tayfa yere 
düşmüş ve ağır surette yaralanmış ve 
diğer biri de ciğerlerine bir tabanca 
kurşunu yemiştir. Polis 12 kişi tevkif 
etmiştir. 

Bu hadiseler üzerine halk cephesi 
mensupları hadisesiz cereyan eden nü. 
mayişler tertib eylemişlerdir. 

Maten gazetesinin yazılıkl.arı 
Faris. 21 (A.A.) - Tunusta italyan 

bahriyelileri tarafından çıkarılan ML 
dise münasebetiyle Maten gazetesi di· 
yor ki: 

Sekiz kişi tevkif edilmiştir. Bunla. 
rın arasında iki bahriye zabiti namze
di vardrr. Hemen adli tahkikata baş
lanmıştır. İşte tasmim ve tasavvur oL 
duğu daha şimdiden söylenebilir. Sui
kasd dolayrsiyle şehirde vukua gelen 
galeyan pek fu1adır. Mektep gemile. 
ri zabitleri şerefine tertib edilmiş olan 
kabul resmi geri bırakılmıştır. 

Sovyet Rusya' da 
kurşuna dizilenler · 

Moskov-., 21 (A.A.) - Havas Ajan. 
sı bildiriyor : 

Mahalli gazetelerin neşriyatı hüla
sa edilirse, 4 ağustostan 4 ey1U1 tarihi
ne kadar geçen bir aylık müddet zar
fında 183 kişi ihanet, casusluk veya sui• 
kasd cürmiyle kurşuna dizilmiştir. 

Bunlarm 51 i Leningrad mmtakasında 
vuku bulmuştur. 

Diğer taraftan federasyona dahil 
cumhuriyetlerden beşinin reisiyle O

nunun başvekili 1936 dan beri azlolun

muştur. 

Barselonda memnu silahlar 
Barselon. 21 ( A.A.) - Katalonyada 

umumi intizamı temine memur murah
has, matbuata bir tebliğ vermiştir. Bu 
tebliğde zabitanın dün Escolapios deni. 
len binada tabarriyat yapmış olduğu 

bildirilmektedir. Bu bina, Saint-Paul 
caddesinde kaindir. Zabitaı binada bir 
ç.ok esliha, mühimmat ve hücum kıtaa
trna aid üniformalar bulmuştur. 

Çinin İspanya maslahatgüzarı 
İstanbul, 21 ( A.A.) - Ahiren İs.. 

panya maslahatgüzarlığına tayin edil
miş olan Çinin TliTkiyedeki maslahat
güzarı B. Hsiao, yeni memuriyeti başı
na gitmek üzere hareket etmiştir. 

Kayıb kutub tayaresini anyanlar 
Edmonton, 21 (A.A.) - "A1berta 

Kanadan Levanesky'i bulmak üzere a
raştırmalara çıkmış olan kaşif Villrins
ten bir telsiz alınmıştır. Bu telsiz, iki 
gündenberi kendisinden hiç bir haber 
alınmamış olan Vilkins hakkındaki en
dişeleri ortadan kaldırmıştır. 

Vilkins, sağ ve salinı olarak Kana
danın şimal hududunda yere inmiştir. 

1 RADYO 1 

ANKARA Öğle neşriyatı: - 12.30 
12.50 Muhtelif plak ne~iyatı. 12.50 -

13.15 Plak: Türk musikisi ve halk §ar
k:ılarx. 13.15 • 13.30 Dahili ve harici ha. 
herler. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 • 19.00 
Muhtelif plak neşriyatı. 19.00 • 19.30 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Hüs
niye ve arkadaşları). 19.30 - 19ı45 Sa
at ayarı ve arabça neşriyat. 19.45 • 20.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Malı· 
mud Karındaş ve arkadaşları). 20.15 -
21.00 Plakla dans musikisi. 21.00 - 21.15 
Ajans haberleri. 21.15 - 21.55 Stüdyo sa
lon orkestrtısı. 22.55 - 22.00 Yarınki 

program ve İstiklal marşı 
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1 
Ankara Levazım Amirliği Satmalma 

Komisyonu ilanları 
·~--------------~ -----------------~ 

t LAN 
1 - ç. kale Mst. Mv. birlikleri için kapalı zarfla (242,000) bin ki

lo yulaf satın alınacaktır. 
2 - Yulafın beher kilosu (S,50) kurştan 13310 lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 6 birinci Tş. 937 tarih çarşamba günü saat (16) Ça

nakkale Mst. Mv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evel teminat akçeleri olan 

(999) lirayı ve ihale kanununun 2, ve 3 üncü maddelerindeki vesa-
ikle bir saat evcl komisyona müracaatları. (3428) 3-5079 

t LAN 
1 - Çanakkale miıstahkem mevki için 65 ton sığır eti satın a

lınacaktır. 
2 - Sığır etinin beher kilosu 30 kuruştan 19500 lira biçilmiştir. 
3 - 24.9.937 cuma günü saat 16 da müstahkem mevki satın al

ma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - İstekliler ihaleden bir saat evci teminat akçeleri olan 1463 

lirayı ve ihale kanununun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ile bir sa-
at evel komisyona müracaat etmeleri. (3226) 3-4823 

t LAN 
13.9.937 giınü kapalı zarfla ihale edilecek olan 740 bin kilo odu

na verilen fiat gali görüldüğünden yeniden kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. Tahmin edilen bedel 16 bin 650 liradır. İlk teminat 
1284 lira 75 kuruştur. İhalesi 5 birinci teşrin 937 sah günü saat 10 
da Erzincan tümen karargahındaki As. Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. Şartnameyi görmek istiyenler hcrgün komisyonumuzdan para
sız alıp görebilirler. İstekliler ihale günü tecim ve endüstri oda
sına kayıtlı bulunduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. Artırma 
eksiltme ve ihale kanununun 32. 33. 34 üncü maddelerindeki esasa· 
ta uygun olarak steklilerin vereceği teklif mektuplarını 5.10.937 gün 
saat 9 za kadar Erzincan tümen karargahındaki As. Sa. Al. Ko. Rs. 
sine vermiş olmaları veya posta ile gönderilmiş bulunmaları. 

(3422) 3-5077 

t LAN 
Manisa tümen kıtaatının senelik ihtiyacı için kapalı zarfla mü

nakasaya konulan 24 t.on sade yağma teklif edilen f'yat pahalı gö
rülmekle 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi mucibince bir ay zar. 
fında pazarlıkla alınacaktır. 

- Şartnamesi bedelsiz olarak Manisada tümen satın alma k o
ınisyonunda her gün görülebilir. 

- Münakasası 29 eylül 937 çarşamba günü saat 16 da Manisa 
tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

- Kilosunun muhmmen bedeli 97 kuruş ve muvakkat teminatı 
1746 liradır. 

- fsteklier ticaret odasında mukayyet oldukları~a dair vesika 
göstereckler ve muvakkat teminatlariyle birlikte bellı gün ve saat-
te satın alma komisyonuna müracaatları. (3342) 3-4965 

t LAN 
1 - 11.9.937 günü 808 ton una kapalı zarfla teklif edilen fiat ga-

li görüldüğünden yeniden kapalı zarfla eksiltmeye kor.ulmu~tur. 
2 - Tahmin edilen bedel 117160 liradır. 
3 - İlk teminat 7800 liradır. 
4 - Eksiltme 28 eylUl 937 günü saat 16 da Erzincanda tümen 

karargahındaki asker.l satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Şartnameyi görmek istiyenler bir adedini 586 kuruş muka

bilinde komisyonumuzdan alabilirlerı İstekliler ihale günü ticaret 
odasında kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. Kanu
nun 32, 33, 34 maddelerindeki esasata uygun olarak isteklilerin ve
recekleri teklif mektulıları 28-9-937 günü saat 15 kadar Erzincan tü
men satın alma komisyonuna vermi' veya posta ile gönde.mı.iş bu
lunacaktır. (3274) 3-5004 

lLAN 
Hozat birliklerinin ihtiyacı için 812948 kilo saman satın alına

caktır. Tahmin bedeli 16258 lira 86 kuruştur. Eksiltme 24 eylül 
937 cuma günü saat 10 da Elaziz satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. Muvakkat teminatı 1219 
lira 42 kuruştur. Teklif mektubları 24 eylül cuma günü saat 9 za 
kadar komisyona verilmiş olacaktır. Bu saattan sonra verilen mek
tublar kabul edilmiyecektir. Eksiltmeye girecekler istenilen vesi
kalarını muvakkat teminatın konduğu zarf içerisine konmuş ola-
caktır. (3242) 3--4834 

1LAN 
Hozat birliklerinin ihtiyacı için 960103 kilo odun satın alına

caktır. Tahmin bedeli 19205 lira 6 kuruştur. Eksiltme 24 eylül 937 
cuma günü saat 11 de Elaziz tüm satm alma komisyonunda yapı
lacaktır. Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. Muvakkat teminatı 1440 
lira 16 kuruştur. Teklif mektubları ihale günü saat 10.30 za kadar 
komisyona verilmiş olacaktır. Bu saattan sonra verilen mektublar 
kabul edilmiyecektir. Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını 
muvakkat teminatın konduğu zarf içerisinde konmuş olacaktır. 

(3241) 3-4833 

tLAN 
Hozat birliklerinin ihtiyacı için 812,948 kilo kuru ot satın alı

nacaktır. Tahmin edilen bedeli 44,712 lira 14 kuruştur. Eksiltme 
24 eyliıl 937 ~uma günü saat 10.30 da Elaziz tüm binası içerisinde 
sa. alma komısyonunda yapılacaktır. Eksiltme kapalı azrf usulü ile 
yapılacaktır. Muvakkat teminatı 3363 lira 41 kuruştur. Teklif mck· 
tublrı 9.30 za kadar satın alma komisyonu reisliğine verilmiş bulu
nacak ve bu saattan sonra verilen mektublar kabul edilmiyecek
tir. Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina-
tın koyduğu zarf içerisinde bulunacaktır. (3243) 3-4835 

t LAN 
ElSziz birliklerinin ihtiyacı için 810096 kilo saman satın alına

caktır. Tahmin edilen bedeli 16240 lira 19 kuruıtur. Eksiltme 24 
eylül 937 cuma günü saat 9.30 da Elaziz satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. Muvakkat teminatı 
1218 lira 14 kuruştur. Teklif mektubları ihale günü saat 9 az ka
dar komisyona verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra verilen mek
tublar kabul edilmiyecektir. Eksiltmeye girecekler istenilen vesi
kalarını muvakkat teminatını koymuş olduğu zarf içerisine koymuş 
bulunacaklardır. (3240) 3-4832 

tLAN 
1 - Malatya birliklerinin ihtiyacı için 1141750 kilo saman satın 

alınacaktır. Tahmin bedeli 22835 liradır. 
2 - Eksiltme 24 eylill 937 cuma günü saat 11 de EUiziz tilin 

binası içerisinde satın alma komisyonunda yapılacaktır, 
3 - Eksiltme kapah zarf usuliyle olacaktır. 
4 - Muvakkat teminatı 1712 lira 63 kuruştur. 
5 - Teklif mektubları ihale günü saat 10 kadar komisyona ve

rilmiş olacaktır. Bu saatten sonra verilmiş mektublar kabul edil
miyecektir. 

Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina
tını koyduğu zarf içerisine koymuş olacaktır. (3239) 3--4830 

f LAN 
1 - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 154 

ton pirincin 12 birinci teşrin 937ıalı günü saat 15 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pirincin tutarı 26180 lira olup muvakkat teminatı 1963 li
ra 50 kuruştur. Şatrnamesi 131 kuruf mukabilinde komisyondan 
verilir. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 nci maddelerindeki vesika ve te
m.inat makbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı gün ve saattan 
bir saat eveline kadar levazım imidiği satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3477) 3-5175 

ULUS 

iLAN 
Niğde garnizonunun ihtiyacı için 300 ton ekmeklik un. 500 ton 

arpa, 500 ton yulaf kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Unun tah
min edilen bedeli 39000 lira, arpanın 18750, yulafın 20000 lira olup 
unun ilk teminatı 2925, arpanın 1407, ve yulafın 1500 liradır. Eksilt
meleri 23.9.937 perşembe günü saat 14 de, unun, arpanın 15 de, yula
fın saat 16 da ihalesi Niğde tümen karargahında satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün komisyondan parasız alı
nabilir. Kanunun 32, 33, 34 madelerindeki esalara uygun olarak is
teklilerin vereceği teklif mektubları ihale saatından bir saat eve
line kadar komisyon başkanhğına vermiı veya göndermiş olacaktır. 

(3238) 3- 4831 
İLAN 

13.9.937 günü ilıale edilecek olan bir milyon iki yüz bin kilo o
duna talip çıkmaclıgmdan yeniden kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Tahmin edilen bedeli 27000 liradır. İlk teminatı 2025 
liradn. Eksiltme 5 birinci teşrin 937 sah günü saat l(i da Erizncan
da tümen karargahındaki satın alma komisyonunda yapılacakt ı r. 
Şartnameyi görmek istiyenler bir adedini 135 kurus mukabilinde 
Erzincan satın alma komısyonunda alabilirler. İstekliler ihal e gu
nü tecim ve endüstri odasında kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz 
edeceklerdir. Kanunun 32, 33, 34 üncü maddelerindeki esasata uygun 
olarak isteklilerin verecekleri teklif mektupları S birınci teşrin 937 
günü saat 15 e kadar komisyon başkanlığına vermiş veya posta ile 
göndermiı olacaklardır. (3919) 3-5075 

t LAN 
13.9.937 günü kapalı zarfla ihale edilecek olan 740 bin kilo odu

na verilen fiat pahalı görüldüğünden yeniden kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin edilen bedel 16 bin 650 liradır. tık te
minat 1284 lira 75 kuruştur. Eksiltme 5 birinci teşrin 937 salı günü 
saat 11 de Erzincan tümen kacargahmdaki As. Sa. Al. Ko. da yapı
lacaktır. Şartnameyi görmek istiyenler hergün komisyondan para
sız alıp görebilirler. İstekliler ihale günü tecim ve endiistri oda
sında kayıtlı bulunduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. Artıı
ma eksiltme ve ihale kanununun 32, 33, 34 üncü maddelerindeki esa
sata uygun olarak isteklilerin verecekleri teklif mektupları 5.10. 
937 günü saat 10 na kadar Erzincan tümen karargahındaki As. Sa. 
Alma. Ko. Rs. sine vermiş veya posta ile göndermiş olacaklardır. 

(3423) 3-5078 

Zonguldak Valiliğinden 
Zonguldak vilayeti içinde Zonguldak • Devrek yolunun 6 000-

47+000 kilometreleri arasında yapılacak 22673 lira 96 kuruş keşif 
bedelli şose esaslı tamiri. 

lşi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuo:tur. 13-10·937 çar
şamba günü saat 15 de Zonguldak vilayeti daimi encümeninde ya
pılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 114 
kuruş mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden alınacaktır. 
Muvakkat teminat 1701 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin res
mi gaeztenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan 
Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet vesikasiyle 
Ticaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminat
ları ile birlikte teklif mektuplarım yukardaki günde ihale saatin
den bir saat evveline kadar vilayet daimi encümen reisliğine ver-
meleri illin olunur. (6312) 3-5193 

Manisa valiliğinden : 
1 - Manisa· Turgudlu yolunım 1 074-17+430 uncu kilomet

leri arasında yapılacak (92286) lira 49 kuruş keşifli sosa ve sınai 
inşaat kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. • 

2 - Bu inşaata aid keşif ve sair evrak (461) kuruş mukabilin
de Manisa vilayeti nafıa müdürlüğünden alınabilir. 

3 - Eksiltme birinci tefrinin yedinci perşembe günü saat on 
birde Manisa vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü iledir. 
5 - Muvakkat teminat (6921) lira 49 kuruştur. 
6 - Bu eksiltmeye gireceklerin nafıa vekaletinden alınmış eh

liyet vesikası ile bu yıla aid ticaret odası vesikasını ve muvakkat 
t~minata aid makbuzlarını bir zarf ve teklif mektublarmı da ayrı 
bır zarfa koyarak bunları 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi dai
resinde hazırlayacakları bir kapalı zarfın içine koyarak 7.10.937 
saat o?a kadar Manisa valiliğine vermeleri ve posta ile göndere
ceklerın mezkur kanunun 34 ünciı maddesine riayet etmeleri lü-
zumu ilan olunur. (3491) 3-5180 

İstanbul Belediyesinden · 
Ton 3435,5 
Belediye merkez daire ve şubeleriyle okul, hastane ve diğer mü

esseselerin 937 kok kömürü ihtiyacı kapalı .zarfla eksiltmeye konul
m~ş~ur. Kok kömürünün beher tcmuna 16 lıra 80 kuruş tahmin edil
mıştır. 

Eksiltme 4-10·937 pazartesi günü saat 15 de daimi encümende 
>:apılacaktır. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 1stek
.Iılcr 24?0 numaralı kanunda yazdı vesika ve 3078 lira 73 kuruşluk 
ıl.k temınat makbuz veya mektubiyle beraber teklif mektublarını ha
vı ~.apah zarflarını yukarda yazılı günde saa! 14 de kadar daimi 
encumene vermelidirler. Bu satten sonra verılecek zarflar kabul 
olunmaz. (B.) (6287) 3-5192 

Zonguldak Valiliğinden : 
Zong~ldak vilayeti içinde Safranbolu • Ara~ yolunun o 000 -

7+804 kılometreleri ara ında yapılacak 16280 lıra 02 kuruş keşif 
bedelli şose inşaatı. 

lşi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur, Eksiltmesi 
13-10-937 çarıamba günü saat 15 de Zonguldak vilayeti daimi en
cümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 82 k-ycuş 
mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdlırl~ğünden ~hnacaktır. 

Muvakkat teminat 1221 liradır. Eksıltmeye gı.rmek istiyenlerin 
resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çı~a~ talı~atnameye tevfi
kan Nafıa Vekaletinden alınmış mütealıhı~lık ehlıyet vesikasiylf' 
Ticaret odasından 937 yılında alınmış vesıka ve. muvakkat temi
natları ile birlikte teklif mektuplarını yukardakı günde ihale saa
tinden bir saat evveline kadar daimi encümen reisliğine vermeleri 
ilan olunur. (6310) 3-5195 

Arapkir llelediye reisliğinden : 
1 - Kasabaya altı kilometre mesafeden ~~~=ilecek içme suyu

na aid keşif ve projenin yapılması 13.9.93_7 ~~nun.?en itibaren ara· 
daki tatil günleri sayılmamak üzere yirmı gun muddetle eksiltme-
ye konulmuştur. . . . 

2 - Yapılacak proje ve keşif içme sul~rı proJelerının ne suret
le hazırlanacağına dair olan talimatnamenın ? ıncı maddesinin bii
tün fıkralarına göre ihzar ve ikmal edilecektır .. 

3 - Gene bu talimatname mucibi yapılması ıcabeder. diğer hu
susat dahi tamamlanacaktır. 

4 - Bu işi yapmak istiyenler tekliflerini .birinci :eşrin ayının 
altıncı çarşamba günü saat 16 ya kadar Arapkır beledıyesine bildi
receklerdir. 

5 - Edilen teklif komisyonca muvafık görüldüğü takdirde is
tekliye maliimat verilecek, icabeden teminat ~lındıktan sonra kati 
ihalesi yapılacaktır. Bu işi yapacakların ehlıyet kağidı ibraz et
meleri mecburidir. 

6 - Eksiltme kapalı zarf iledir. Teklif mektublarının ihale sa
atından bir saat evci yetişmesi lizımdır. 

7 - Bu hususta fazla izahat almak istiyenler belediyemize mü-
racaat etmeleri ilan olunur. (3503) ""\o... 3--5182 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 1 

Komisyonu llanları 
·~----------~--~ -----------------

B t L İT 
Dört baş fayton koşumu hayvanı pazarlıkla satın alınacaktır. 

Hayvanı olanlar hayvanlarile birlikte hergün saat 9 dan 12 ye ve 14 
den 16 ya kadar M. M. V. satın alma komisyonuna hayvanlarile bir• 
likkte ba~vurmaları. (3408) 3-5066 

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

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

tiyenleı in her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminatı (7700) liradır. 
4 - İhalesi 2i.9.937 pazartesi günü saat 15 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cil 

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

lLAN 
1 - Heı bir metresine tahmin edilen fiyatı 75 kuruş olan 300 

bin ı la 350 bin metre ve bir metresine tahmin edilen fiatı 75 kurut 
olan 100 bin ila 150 bin metre portatif çadırlık bezler ayrı ayn ka• 
palı zarfla alınacaktır. 

2 - Birincinin şartnamesini 1313 ve ikincinin şartnamesini 
563 kuruşa almak ve örneklerini görmek istiyenlerin her gün ko
misyona gelmeleri. 

3 - Birincinin ilk teminatı 14250 ve ikincinin ilk teminaU 
6875 liradır. 

4 - 300 bin ila 350 bin metrenin ihalesi 24.9.937 cuma günü saat 
11 de ve 100 bin ila 150 bin metrenin ihalesi 24.9.937 cuma günü 
saat 15 tedir. 

5 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cil 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarını ihale saatlarından en az bir saat evel M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (2611) 2-4052 

BtL1T 
1 - İhale güniı istekliler tarafından verilen teklif mektupları 

kanunun tarifatı dairesinde hazırlanmadığından reddedilen iki ga
raj yapısı inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli otuz iki bin otuz altı lira 84 kuruştur. 
3 - İlk teminat 2402 lira 76 kuruştur. 
4 - Keşif, proje ve şartnameleri parasile in§aat şubesinden ah• 

nacaktır. 

S - İhalesi 29. eylül 937 çarşamba günü saat 11 dedir. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kam_.. 

nıın 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek· 
tuplarını ihale saatinden en az bir saat evet M.M.V. satın alma Ko. 
na vermeleri. (3297) 3--4949 

BİLİT 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 4000 lira olan barut kimyaha-

neleri için alat ve ecza açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Eksiltme 29 eylül 937 çarşamba günü saat 10 da M.M.V. 

satın alma KO. da yapılacaktır. 
3 - Şartname ve listeler M. M. V. satın alma KO. dan parası• 

alınır. 
4 - İlk teminat 300 liradır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 saydı kanu .. 

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte M. M. V. 
satın alma ~O. da bulunmaları. (3339) 3-4964 

t LAN 
2.10.937 cumarte:si gunü saat 11 de ihale edileceği ilan edil~~ 

Eskişehirde yaptırılacak bir çift hangarın ihalesi S.10.937 sah gu-
nü saat 15 de yapılacaktır. (3500) 3-5173 

İLAN 
1.10.937 cuma gtinu saat 11 de ihale edilecegi ilan edilen İzmir 

Gaziemirde yaptırılacak atelye inşaatının ihalesi 6.10.937 çarşamba 
günü saat 15 de yapılacaktır. (3499) 3-5172 

' BlLlT 
Zir poligonu civarında kum hedefi yapısı açık eksiltmeye ko~ 

muştur. Keşif bedeli: 2607 liradır. Muvakkat teminat: 195 lira 53 
kuruştur. Eksiltme 11.10.937 pazartesi günü saat on birdedir. is
teklilerin teminatlariyle birlikte M. M. V. satın alma komisyonun· 
da bulunmaları (3498) 3-5171 

1 LAN 
l - Müteahhid nam ve hesabına açık eksiltmeye konulan 26 

kalem döküm malzemesinin ihale günü verilen fiyat pahalı görül
düğünden yeniden açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 4060 liradır. 
3 - Eksiltmesi 8 birinci teşrin 937 cuma günü saat 11 dedir. 
4 - İlk teminat 304 lira 50 kuruştur. 
5 - Şartname ve listesi parasız olarak M. M. V. satın alma KO. 

dan alınır. Muhabere ile şartname gönderilmez. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksiltınO 
gün ve saatında :M. M. V. satın alma KO. da bulunmaları. 

(3501) 3--5174 

Zonguldak Valiliğinden : 
Zonguldak vilayeti içinde Ereğli - Devrek yolunun l t 500 

- 27 ~ 00-0 kilometreleri arasında yapılacak 23956 lira 48 kuruş keşif 
bedelli ş:>se esaslı tamiri işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul· 
muştur. Eksiltmesi 13-10-937 <jarşamba günü saat 15 de Zonguldak 
vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

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

Muvakkat teminat 1797 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tev· 
fikan Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet vesikasiylc 
Ticaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminat
ları ile birlikte teklif mektuplarını yukardaki günde ihale saatin· 
den bir saat evveline kadar vilayet daimi encümen reisliğine ver-
meleri ilan olunur. (6313) 3-5196 

Adana (Jamuk. Üretme 
çiftliği nıüdürliİbJündcıı : 

Alın acak eşyanın mikdarı 
nevı Muhammen bedeli 

Benzin 700 Tenekı- 312.5 Kuruş Beher tenekesi 
Gaz 230 ,, 282.' ., ., 
Mazot 3350 155 ,, ., 
Valvalin 50 ., 450 ,. ,, ,, 
Vakum 4000 Kile 30 Beher kilosU 
Gres 250 ., 45 .. ., ,. 

Pamuk üretme çiftliğinin şubat 938 sonuna kadar ihtiyacı olan 
ve yukarıda cins, mikdar ve muhammen bedelleri hizasında göste ... 
rilen yanıcı maddeler kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 5.10.937 tarihine müsadif salı g-ünü saat 15 de Adana pa" 
muk üretme çiftliği müdurlüğünde müteşekkil komisyon buzu· 
runda yapılacaktır. İlk teminat 718 liradır. Şartnameyi görmek ve 
almak istiyenlerin Adana pamuk üretme çiftliği müdürlüğüne mü· 
racaatları ve talihlerin muayyen gün ve saattan laakal bir saat tı
vel teklif mektublarmı Adanada Köprü civarında Pamuk üretme 
çiftliği müdürlüğüne vermeleri. (3492) 3-5181 



= -= 22 - 9 - 1937 

Kumbarcıt biri 
l 

1 

M,ırdin nafia mü(lürlüğünden : 

Kapalı Zarf U suliy le Eksi 1 tme İlanı : 
l - Eksiltmeye konulan iş: Mardinde Cumhuriyet meydanı ya-

nındaki arsa üzerinde yapılacak 30 yataklı hastane ins.aatı. • 

1 
2 - Esas keşif bedeli (37393) liı:a ise de bu sene yapılacak o-

an kısmı (16000) liralık olup bunun (6) bin liralrk malzemesi mev-
cut ve (10000) lirası nakdidir. 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır : 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi . 
D - Keşif. tahlil ve silsilei fiat cetvelleri. 
?- Proje. 

• lstiyenler bu şartnameleri Mardin nafıa dairesiyle vilayet dai
mı encümeni kaleminde görebilirler. 

1 
. 4 - 28-9·937 sah günü saat 10 da kapalr zarf usuliyle Mardin 

~.aımi encümen dairesinde ihalesi yapılacak bu işin talipleri tek-
1~ ~~rflarım kanunun tarifi veçhile imla ile ihale günü olan sah 
g~nu saat ona kadar Mardin daimi encümen riyasetine verecekler
dır. İhale saatinden sonra verilecek teklif zarfları kabul edilmiye
~eği gibi po~tada vaki gecikmelerde mazeret teşkil etmiyecektir. 

5 - Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin 1200 liralık temi· 
nat ak · · · ı 9 7 'h A <:et • çesını vermesı ve temmuz 3 tarı ve 3645 sayılı resmı ga-hak \le ne~ir ve ilan olunan müteahhitlik vesikasiyle mali vaziyeti 
ir kı?da tıcaret odasından alman belgeyi ve işin ehli olduğuna da-

ehhyet vesikasını göstermesi şarttır. 
l· 6 - Evarkı keşfiyede dahil ve bu evrak icin vaktiyle alınmış o
dau ve hali hazı:rda mevcud bulunan 6000 liral~k inşaat malzemesin
de rnüteahhitten aynen nakid mukabilinde kabul eylemesi mecbur-

ur. 

di 7 :--: Bu iş ~~kkı1'."da daha f~zla malftm.at a.lmak istiyenlerin ı:v1~r
I n vılayet encumcnıyle Mardın nafıa daıresıne müracaatları ılan 

0 unur. (3513) 3-4999 

Zonguldak Vaİiliğinden 

KREM 

KumrdJ, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
krernlerdir. (;ildi besler , Çil Leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder Varım asrrdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· 

1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin fı\ğsı:ı gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için tıeyaz renkli 

l N 4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 
~ GlLtz KANZUK ECZANESİ 
~ .. ____ Beyoğlu . İstanbul 

--.. ~,..~""'~ ~...-~ w...,,,~~~.,,~ ~ ~~~~~...,.':lltt""'~ ~~~~~ ~-..~. 

~nkara sıhhat müdürli4,0iinden: 
~1 ~~~C:.t.ci Ali Erdinar, 311 sayılı sünnetçilik ruhsatnamesini 
llan Ol· ı~ınden yenisi çıkartılacağı ve eskisinin hükmü olmadığı 

ınur. (3304) 3-4935 

ULUS 

I • Türk Maarif Cemiyeti • 
İDARESİNDE 

Bursa Kız Lisesi 

be kabulune b~lanacaktır. Gündüz ücreti 35 yatı ücreti 185 
liradır •. ~atbu ızahname ınekteb idaresinden istenebilir. Her 
husus ıçın Borsada kız lisesi Direktörlüğüne müracaat edil- ı 
mesi. ( 4997) 2-4080 • • 

Zonguldak Valiliğinden : ' 
Zonguldak vilaye~i içinde Bartın _ Safranbolu yolunun o+oÔo -

18 +ooo }.-ilometrelerı ~r.a~ında yaprlacak 42799 lira 08 kuruş keşif 
bedelli şose ~saslı tamırı ışi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Eksıltme 13-10-937 çarşamba günü saat 15 de Zonguldak 
vilayeti. dairol encüıneı:inde yapıJacaktrr. 

Ek~ı~tme şartnamesı ve buna müteferri diğer evrak 214 kuruş 
mukabılınde Zonguldak Nafıa Müdürlüi7ünden alınacaktır. Muvak
kat teminat 3210 lira.~ır. Eksiltmeye gı~ek istiyenlerin resmi ga
zetenin 3297 sayılı nush~srnda çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa 
Vekaletinden alınmış muteahhitlik chlıyct vesikasiyle Ticaret oda
sından 937 yılında alınmış ve ika ve ml.lvakkat tem'natları ile bir
likte '·lif mektuplar nı vu ardaki · de ih.ıle saatind(.n bir sa t 
evveline kadar vılayct daı encümen reı li ine v mel ri il n o-
lu r. ( 314)° 3-5197 "' 

1 - Posta, Telgraf tevzı i eı ın lt> i · :am il'11ek e ida-
remiz~ üç memur alınacakt r. 

2 - Bu üç memur orta mekteb m zunu e motosiklete binme 
ehliyetnamcsini haiz bulut acaktır. 

3 - Verilecek mı-ıaşr a .. li 10 liıa e nsa i hasılı 42 lira 20 kuruştur. 
4 - Talip_ı,ı:,~~n .~n soı:. 30 9-937 perşembe günü saat on altıya 

kadar müdiirlugumuze muracaatları ılan olunur. (3512) 3-5200 

l(ütahya C. müddei umumiliğinden: 
3846 lira 40 kuruş bedeli keı;;ifli Kütahya cczaevinde yapılacak 

tamirat ve tadilat 14.9.937 gününden itibaren 30.9.937 günü; ihale 
olunmak üzere 15 gün müddetle açık eks iltmeye konulmuştur. Ta
liblerin tafsilat ~lmak üzere Kütahya C. müddei 'umumilik makamı-
na müracaatları ılan olunur. (3466) 3-5129 

ANI(ARADA 

l'ürk l\'laarif <:~miyeti l . . 
ıse~ı 

1937 · 38 ders yılı tedrısatı yeni yaptırılan kolej binasın
da başlanacaktır. ilk orta ve lise kısımları vardır. tık 60 or· 
ta 80 lise 100 liradır Kavıt ve fazla tafsilat icin Ankarada 
Türk Maarif Cemiyeti li"e><i miidürlüğüne mür~caat edilme-

(4996> 2~4079 

inhisarlar umum 
ınüdürlüğünden · 

1 - Şartnamesi ve numunesine tcvfik-n on iki bin paket 12, ve 
dokuz bin paket de 16 çapında olmak ii en:: ceman yirmi bir bin 
paket siyah av kovanı pazar1ıkla satın alm,,caktır. 

2 - Pazarlrk 11-10-937 tarihini:' rastlıyan pazartesi günü saat 
14 de Kabataş'da Levazım ve l\iiülıayaat şubesindeki alım komisyo-
nunda yaprlacaktrr. . 

3 - Muhammen bedeli on sekiz bin üç yüz lira ve muvakkat 
teminatı bin üç yüz yetmi!:' iki lira elli kuruştur. 

4 - Şartnameler parasız olarak her gün scizü geçen ~ubeden alı
nabilir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için t.ay.in edilen gün ve saatte yüzde 
yedi buçuk güvenme paralariyle bırlıkte adı geçen komisyona gel-
meleri ilan olunur. (6382) 3-.5190 

IJJf!.T1T~ffe' il :&: 5[y1y1x1;Ff :ı:i :J: il! :CT11J: :I! :C~ 

öZTliR PAZARI 1 

Beyoğlunun Meşhur Terzisi 

Yani Holiadisi 
getirmiştir. Ağrr kumaşlardan palto, pardesü, elbiseleri yüksek 
işçilik ve uzun taksitle yapmağa başlamıştır. Tel: 1977 

3-5183 ~ 

:q: m oı; m T m m m rr..tl 
Bolu nafia müdürlüğünden ·: 

Kapalı Zarf Usuliyle Eksilteme İlanı 
l - Eksiltmeye konulan iş: Nafıa Y_ e~ale~inden tadilen tasdik 

olunan evrakı keşfiye mucibince Bolu .vılayctı merkezinde yeniden 
yaprlacak hastahane binası keşif bedelı 54010 lira 70 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eniltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi . 
C - Bayındırlık işleri genel şaı_:tnamesı • 
D - Hastane binasına dair fennı ve h~ısusı şartname 
E - Keşif hulasası, mesahat cetvellerı 
F - Hususi ve mali şartname 
'G - Projeler. . . 
İstiyenler şartnameleri ve evrakı saır.ep Bolu Nafıa Müdürlü

ğünden 2 lira 70 kurus mukabilinde alabılırler. 
3 - Eksiltme 6-10~937 tarihinin çarşamba günü saat 15 de Bo

luda hükümet binasında daimi encümende nafıa vekaletinin kabu
lüne talikan bedel Hiyıkı had görüldüğünden ihalei evveliyesi ya
pılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usu~if le yapıl~c~ktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek ıçı~ ıst~klmı.n 3951 lira muvakkat 

teminat vermesi bundan başka aşagıdakı vesıkaları haiz olup gös
termesi Iaznndır. 

1 - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika. 
2 - İstekliler Nafıa Vekaletinden verilmiş 937 tarihli ehliyet 

vesikasını haiz olanları. 
6 - Teklif mektupları yukar~ ~çünc~ maddede yazıh saatten 

bir saat evveline kadar Boluda daımı encumen. ~iresine getirerek 
eksiltme komisyonu reisliğine makbu~ muk.~b~lın~e verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nıhayet ~ç~.ncu maddede yazı
lı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın muh':1r mumu ile iyice 
kapatılmış olması lizımdrr. Postada olacak gecıkmeler kabul edil-
ınez. (6315) 3--5198 

9 
. . . j_/ . ; :· ~ ' ... . . . 

SEF ALIN 
Baş-Diş 
ağrıları 

Nezle-grip 
Uşütmekten 

mütevellit 
bütün ağrıları 
derhal geçirir 

eza elerden 
1 lik ve 12 lik 
ambalaiları 

Ankara bölge saııat ok~ul ı 
direk:törlüğüııde~ : 

Okulumıız talebeleri için nümunesinc göre aşağıda cins, mikd'?' 
ve tutarı yazılı 175 çift iskarpin açık eksiltme ile alınacaktır. lstı
yenler şartnameyi görmek üzere her gün okul direktörlüğüne ve 
eksiltme}•e gireceklerin de teminatları ve kanunun icabettirdiği 
vesaikle birlikte 23-9-937 tarihine tesadüf eden perşembe gü.nii 
saat 15 te Ankara Okullar Sağışmanlığında toplanacak olan alım 
satım komisyonuna müracaatları. 

Cinsi Mikdarr 
İskarpin (nümunesi gibi) 175 çift 

Fiatı Tutarı 
4 L. 700 L. 

(3246) 

Adliye V ek.a~etinden: 
Bolu noterliği açılmıştır . 

% 7 ,5 teminatı 
53 L. 

3-4837 

İmtihansız noter olabilmek şartlarını haiz taliblerir:. bir ay için-
de adliye vekaletine müracaatları ilan olunur. (3470) 3--.5178 

·#LT1ı~· ~~~!i§~a jili§illi§!!e 

Türk llava Kıırumu 
6 cı Keşide 11 Birinci teşrin 937 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır. 
Bundan başka: 40,000, 25,000 20,000, 15,000, 
:0,000 liralık ikramiyelerle (200 000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 

Ankara Belediye Reisliği ilanları ) ----------------- _______________ _.._ 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1152 inci adada 1 numaralı parselde 700 metre 

murabbaı ama on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (3500) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (262.5) liradır. 
4 - $artnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de ı teşrini evel 937 cuma günü saat on buçuk-
da belediye encümenine müracaatları. (3441) 3-5103 

İLAN 
1 - Sakal'ya mahallesinde 449 uncu adada 9 parselde 373 metre 

murabbaı arsa on beş gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 
2 - MLıhammen bedeli (1119) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (83,92) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ,yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de l teşrini evel 937 cuma günü saat on buçuk .. 
da belediye encümenine müracaatları. (3443) 3-5104 

İLAN 
Mevkii Ada Parsel Cinsi Muhammen kıymeti 
Yenişehir 1072 7 Hane enkazr 80() lira 
Kazımpaşa caddesi 

Yukarda cinsi ve mevkii ve mikdan kıymeti yazılı hane enkazı
na talip çıkmadığmdan 24-9-937 tarihine müsadif cuma günü saat 
16 da ihale edilmek üzere on gün temdit edilmiştir. Taliplerin te
minatlariyle birlikte yevmi mezkfırda İmar müdürlüğünde müte-
şekkil komisyona müracaatları. (3519) 3-5199 

İLAN 
beher topu mikdan cinsi 
kuruş top 
200 200 Ozalit kağıdı 
210 50 Ose kağrdı 
180 60 Saman kağıdı 

( 10 metre boy 1 metre eni) 
(10 metre boy 1 metre eni) 
(909. 911. ve 912 No.lu saman ita.. 
ğıdından beher topu 180 ~ 
tanbeherinden yirmişer top ol
mak üzere 60 top saman kağıdı 
10 metre boyu 110 santim eni) 

850 30 Muşamba (10 metre boyu 1 metre eni) 
Yukarıda cins, mikdar, ebad ve fiatlan yazılı harta malzemesi 

şartnamesine tevfikan açık arttırma suretiyle mübayaa edileceğin
den talihlerin 4.10.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 da 
% 7,5 dipozite paralariyle imar müdürlüğünde müteşekkil ko-
misyona müracaat eylemeleri. (3502) 3-.5177 

Emniyet umum müdürlüğünden: 
1.8.937 tarihinden itibaren mevkii meriyete giren 3201 sayılı 

emniyet teşkilatı kanunu mucibince umum müdürlük ile polis ens
titüsü kadrolarında ihdas olunan muhtelif sınıf muamelat memur
lukları münhalatr tamamen kapanmış olduğundan lnında ı l;;yte 
müracaat edilmemesi (3489) ~--• ı n 



tO ULUS 22-9-1937 

Bursa kiiltiir direktörlüğünden :ı Ankara tarih, dil, -eoğrafya 1 Van nafıa müdürliiğiinden: 
1 _ Blmiltmeye kon111an it.: ~ bilge sanat _oımıu ~ın- faküJ• lesi direklörJugun•• """•• den 1 - Başkale hazari hiikümet konağmm t.edrum katma aid 15000 

•ki a ..... b- inşa ailmit tlaairbane .aelyem ihlali mp.atı. lira keşif baleli üerinden mıliutaw,a ... ......,.r. 
2 - Ba ._,n mıh t ~ bedeli 23410 lindD'. .. 1 - Fakülte i .. r-. 440T lira 56 bru• nmhammeıı bedelli 1069 " 2 - Bu işe ad prtmmcler ve evralr fUDlaıdlr: 

"T' -L ı d ~ y A - Dsiltme ----:. 3 - Bu ite ait prtname ve n .uuı. tun ar ır: adet kitab münakaa]'a lrC111..:aktır. Y-.--·· 

A - Ketif cetveli z - ş.rmameyi görmek iatiyenl.er fakülte kütüphane memu- B - Mukavele projesi, 
B _ Pnje nma bu cihı mtla.-acaat edebilirler. C - Bayındırlık geacl tartnamesi, 
G - ır-r prtr . e . 3 _ IJUıJe 22.9.'37 çaqam1aa pnü saat 15 de mekteblu mulıw- D - :lnfaata aid feamt ve hususi tutname 
D _ Baymcbrhk ıflerı genel şut Hi lteciliğindc Japılacaktır. E - Metraj ketif balllaaı silailei fiat cetvelleri 
E - Kkailwe praamesi 4 _ lateklilerin ihale gününden hir gün evetine kadar 330 lira lstiyenler bu fUUIWleri ve evrakı ücretsiz Van Nafıa mUd\tr-
F __ ..._, • • k • lüjiinde görebilirler •. - -••1rn: f ,.OJftl . -.L 51 lımrftan ibaret o!an muvak at temınatı mektebler muhaaebecili· 3 Ek . 
Bu evrakın birer örnekleri Ankara. ı..,.1m,, ~ ... lllirektöt·~- ii ft...U.C yab&Ddf om.ıan ••ımdır. - sıltme 13.9.937 tarihinden itibaren onbet gün müddetle 

Jeıinclr me.cattar. Arm etlıenler ...._ i-1lılt • zilirler. Lıti.· s _İlin ücreti müteahhide aiddir. (3173) 3--4762 27.t.937 pazartesi günü saat 1C5 da Van nafıa müdürlüğü odasında 
yenler 117 kurut mub•ifinde Buna l'8lp -ı -..ı. dbektiır'. - yapılacaktır. 
ifiııden aı.bilirler. J d J k Jı""' 4 - Münakasa kapalı zarf usulile okcaktır. 

4 _ Klmiltme 23-t.M7 tarihine mtbJan peqc •ı ~ mt an arma gene OmUlan gı S - Eksiltmeye girebilmek için isteldilerın 1125 lira muvakkat 
on bette Bursa ilbayldr •imasında ldlltiir ebiltme ~ te'!"nat vermesi bundan batka onbet bin liralık intaat yaptıklarına 
yapıı.cakttr. Ankara sabnalma komıs· yonundan· daır Nafıa vekilet:imen almmış fenni cbliyet vesikaları ibrazı prtı-

5 _ Bbi1b'9e 1ııapab mrf usulile ppdacaktır. • tır. Teklif mektuplan ,.anda üçüncü ma•dede yazılı saatten bir 
6 _ Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1756 tin ~ımalr.. K.pah zarftan puarlığa talwilen Atm alınması icab eden ft saat eveline kadar mal aJHkima yatırılan 1125 liralık mu'Rkbt temi• 

Irat teminat nrmesi w buada başka yubrda yuıb enam uma.. bri kilosuna yirmi yedi kurtlf he&J tahmin edilen on bef binden nat ~unu Van aaffa midiirliiğii -•ammda eksiltme komis-
ı.m.. w .,ağıda yazıh wsibları göstermeli JbımdıT. • yinai bet bn kiloya kadar sığır di 22 eylül 937 çarşamba giinfi sa- yon nyasetine verilecektir. Poata ile eüaderilecek mektupların ni· 

2490 saylı kanunda yazılı vesikalaı:ıa ~ ı-~7 ~"handen at onda panrlılda aatm aJımcaktır. hayet üçüncü maddede yazılı uate bdar gelmit olması w dış zar· 
IODra Nafa Vekiletinden alınmış 15 bin lirablr ehliyet ftllibaı. Şartnamesi komisyondan parasız alınabilecek et pazarlığına fın mühür mumu ile iyice kapaUhmş olması lazımdır. Posta ile ola· 

7 _Teklif mektuplan yubrda dördiinci lltlldMde yanlı mt- girmek iıJtiyenlerin (506) lira (25) 1turutluk ilk teminatları ile bir- cd gecikmeler kabul edilmez.. (3390) 3-SOIO 
ten bir saat enreline kadar kültür itmek.-., __ amkbuz mu- tikte beni gün Ye saatta komisyona bq vamndan (3187) 3--4785 
lılııbilindc ve=ilecektir. Posta ile gönderiJecck mektaplarm nihayet 
18nJüncü tmddede yasılı saate kadar plmİt 01- ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılmıt olmur 1lznnd1r. Poata ile olacak 
gecilmıelet' kabul edilmez. (3357) 3 4!119 

Ankara ticaret ve Sanayi odası mnumi 
Katipliğinden: 

1 - Anlrarada 1lahınan alelfunum inpat usta ve blfalan yedin· 
de ehliJetnameleri olsun olmasm yeniden mecburi imtihana tibi 

w;' _ J:buı belediyeden tayin edilen bir zatın riyaseti altında
ki komisyon tarafından ır.aaf cemiyetleri biıtasmda ,apdacaktır. 

3 - imtihan puartesi, çar,amba, cuma günleri saat J.4 den 17 ye 
lı:adardır. 

4 _ Taşçı, drnrcı, 1>etonumeci u8ta ve kalfaları 22.9.937 den 12. 

10.1937 ye kadar, 
5 - Marangoz. doğramacı ve dülger usta ve kalfaları 13.10.937 

den 21.10.193'1 ye kadar, 
6 _ Sıvacı, boyacı. nalr.kq ve kalemklrlar 29.10.1937 den 14.12. 

1157 ye kadar. 
7 - Demirci, &U. elektrik ve kalorifer işçileri ıs.11.1937 den 29. 

11.1937 ye kadar devam edecektir. 
a- Yukarı& yazılı aanat erbabmm tefdtkiiJ eden komisyona mu

ayyen siiDJerde miracaat eclerek ln"lgileriı:tiıı derecesi~ t~bit ve 
yedleftııae dıliyet veaikau ahmyanlar zabıtai belediyenm daimi ta• 
Jdı.twctım mJr tutulmr)"lleH .e derhal itten menoJunacakJan ilin 
olunur. 3-5139 

. 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilam 

Umn köprü belediye reisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
"Uzunköprü kaaabasınm nafıa vekiletinden musaödak elektrik 

... jeai IPllCil>iace elellUik tıeaiatı.' 
t.-.sa eı6Uea bedel ı 

1( - B..tell lletfi 13.300 lira olan lokcımobil ve teferruatı. 
B - Bedeli keşfi 19.486 lira 50 kunıt olan alternatör, tevzi tab

loeu, irtibat nakilleri. ıantral tawiratı, bet tonluk pcm rulan fC• 
lair şebekesi ve montaj ki ceman 32786 ma 50 lml11flur. 

2 - Bu i•e aid prtname ve evrak f11nlardır. 
A - Ebiltme prtnameai, 
B - Mukavele projeai, 
C - Pemıt pıtname. 
D - Ke,if cetveli. 
B - Projeler. 

İstiyenler bu f8l'fmme ye enab bet 1iıa bedel mukabilinde U
.mnköprii beNiye mubmebesiaMten alabilirler. 

S - Eblltme kapalı zarf usuliyle olup 27 .10.937 tarihine teaa
Mf edea çar..,atba IÜDÜ IMt 16 da Uzwakipril belediye dairesinde 
yapılacalmr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2459 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka atağıdaki veafbtan hai% olup 
göstermesi lizımdır. 

2490 sayılı kanunda yazdı vesikalarla beraber naf ı# veklletin· 
den a?ınmıt ehliyet veaimmı i._,. etmek fU'ttır. 

5 - Teklif mektublan yqbncla yarlı aaatten bir aaat enline 
kadar Uzun köprü belediye c6lmt endbneni reisliğine mülnu mu
kabilin.de verilecektir 

Posta ile g&ıcterileeek mektubJamı 3 ncl amddede yazılı na
te kadar gelmif ohnalı ve dıt zarfm mBh8r 1111111t11 iJe iyice kapatıl· 
mıt bulunması şarttır. Postada olacak gedkmıeler blml HDmes. 

"6267" 3-5136 

Ankara merkez hıfzıssıhha 
müesseseşi sabnalma komisyonu 

reisliğinden: 
ı - Miielseseye mahammen bedeli ııso Jira olan ıerum ampul

leri 29.9.937 ~ gtini l8at U de ~ık ekaiJtme suretiyle l8tln 
alınacaktır. 

2 - Bbiltmeye ittirak etmek iniyenlerfn (93. 75) lira anmak· 
bt temimt ftflltm ve myrıca ticaret odamca ~cllr olmnr ve 
ba gf1ll it &zerine muamele ı•ptıfma teftls etmesi Jhnndır. 

3 - M...ıdmt teminat hudll4I ft ahiller nhat umum müdfir-
liiğii veznesine yatırılacaktır. (3256) 3-4869 

Ankara Valiliğinden 
ldaref Jıamiye ıqttdlriyeti ile tahakkuk ve tabait fUbelerine 

maktasi 50 t'On yerli fıot kamlirli açık ebiltme 1metiyle aımacat. 
tn'. Jfuha••wıı lledeH 1400 liradan ibarettir. İhale 4 tefrini evel 937 
.-rleıii g6a8 8'Ul8t 14.5 da vııa,et daimi encümeninde yapılacaktır. 

llladltmeye girmek için !05 liralık muvakkat teminat itası ll· 
andır. isteklilerin ihale gtın& daim! encümene prtnameyi görmek 
JatiJıenJıerin Jnı...ı mulnaıebe midürltığiine müracaattan illn olunur. 

("21) 3--5088 

Evkaf Umum Müdürlüğünden: 
Aakaıada Gökçeoflu maballeeinde kiia 'le merku bmandan

lajı, 5-iyct 11\iiettifliii ile dil lmlumunun tahtı iaticannda bu
hman üç evin ....._. vabWi fiat üzerinden ve pazarlılr suretiyle 
.,dk palmru Japbldacakbr.. Xe'1f bedeli 1737 lira 25 bnat olup 
1 tefriaiewl '37 tarihiıle miiHdif cama ghtı .. t 14 de ibalcai ya. 
pıJacaimdmı mimar veya mühendis olmak veyahut da bir mimarla 
tepı"ld ...- etmek auretile taliJJ olanlarm,;, 7.S teminat aıı~ıe.. 
rUe birlikte ....... llade ftbflar mnum mtldtlrlUk fqaat daire. 
Mmfe- müteeükit ..._.yona 191racatJarr. ('416) 3--5089 

inhisarlar 
haşmÜd airlit~ tİn i 1 f>H~ 

Çankırı şimendüfer istaSyonundan C}'ankırı inhisarlar deposuna 
ve bu mahalden Ilgaz, Şabanözü kazaları inhisar idarelerine nakle
dilecek mamulit açık eksiltmeye konulmuştur. 

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

Açık eksiltme ve ihale 24.9.9~7 tarihinde cuma günü saat 1~ da 
baş müdürlükte toplanacak k~ayoada icra edileceğinden talıble
rin muvakkat temiut p~~rıyle birlikte tay\n olunan gün ve sa-
atta komisyona gelmelerı ılin olunur. (3332) 3-4967 

Ankara valiliiinden: 
Vilayet hinnet otomobilinin bir senelik benzin ihtiyacı şartna

mesine tevfikan açık eksiltmeye konulmuştur. 
Muhmmıen bedeli 1995 liradır. 
İhale 27.9.937 pazartesi günü saat 14.5 da vilayet daimi encü

meninde yapılacaktır. 
Ebihmeye girmek için 149 lira 63 kuruıluk muvakkat temi

nat itası llzmıdır. 
lateldilerin ihale günü viliyet daimi encümenine şartnameyi 

görmek iıtiyenleril\ hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları 
ilan olmmr. (3397) 3-5031 

Gülzar Öndin 
Doğu Biçki ve Dikiş Yurdu Direktörü 

Meslek ve sanatının aon incelikleri hakkında Lozan ve 
Paristeki tetkikatını ikmal etmiş, Paristeki Napolitan oku
lunda imtihana girmiş ve parlak surette başarı göstererek 
Avrupadan dömntiştür. 93? - 938 ders senesi için talebe kay· 
dı yapılıyor. 3-5111 Hacı Bayram. 
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Dahiliye vekaletinden: 
Türkiyedeki Hatayhla ·a ilan 

Sancak arazisi dahilinde doğmuf olanlarla, babaları sancak ara
zisi dahilinde doğmuf olup da sancak statüsinün meriyete gireceii 
29 tetrini sani 937 tarihinden 21 den a.-ğı Yatta bulunan kimseler. 

Bu statünün 12 inci maddesi ahkamı mucibince ancak vatandat
bğmı iktinb edebileceklerdir. 

Bu tartları haiz olanlardan sancak vatantfatbğını iktisab etmek 
iatiyenlerin 29 teşrini sani 1937 den itibaren sancağa gidebiJecekle· 
ri ilin olunur. (3486) 3--5148 

Ankara birinci mıntaka 
etibba oddası başkanlığından: 

Oda yönetim kurul ye haysiyet divanı üyelerinin müddeti bit• 
me1r üzere olduğundan nizamnamemizin 4 üncii amdeai mucibince 
yeniden seçim yapılacağı ve mmtaka merkezi olan Anbradaki 
üyelerin 4.10.937 pazartesi günü saat 17 de Yaüteairde Kuılay 
merkezi salonunda bizzat gelerek reylerini lmllanmaları ve mınta· 
b mcrkeai dıpnda bulunan üyelerin de gönderilen bitik mucibin· 
ce reylerini gindermeJeri lGzmnu ilin olunur. (3403) 3-503% 

Balıkesir Vilayeti Daimi Encümeninden : 

Eksilme llinı 
1 - Balıkesirde müceddeten yapılaack doğum m inşaatın,,. 

projesi mucibince n vahidi fiat cetvellerine göre 14500 lirabk lm
anmm inf81J 23 eylül 937 tarihine rastJ.,,an ~ glnii uat l5 
de bpalı ..-1 uauliyle ihalesi yapılmak iiaere 15 &iin müddetle 
eksiltmeye bnu1-ıttur. 

2 - Bu ite aid ewak fUDlardır. 
Huıuıi tartname. 
Ke,if cetveli, 
Mesaha cetveli, 
Vahidi fiat cetvelı. 
Projeler, 
Eksiltme prtnameei, 
Mukavele projesi w 

3 - Muvakat teminat keşif bedelinin % 7.5 gu olan bin sckaen 
yedi lira 50 kunattur. 

4 - ihale Balıkeıirde viliyet makamımla tetekkiil edecek en-
cümen daimi huunmda yapılacaktır. . 

5 - isteklilerin 93'1 ydı isin Nafıa vclril.etinden almanı mii
teahhitlik ftSikıamı ft bo ite airmeye salahiyet ftfen retıml ve
saiki ibraz etmeleri prttır. 

6 - Teklif sahipleri ihale giinil ihale IU.tinden Wr uat evel 
dermnmda telılif mektubu sarfı 'ff befinci maddcd• YQllı vesika 
w ticaret waikaaı •e teminat makbum wyahut banka mektubu 
olan zarfmı makbuz mukabilinde viliyet makamına teslim ede-
ceklerdir. ( 5958) 3 4884 

Serv;:_,1ıtınun U y A N 1 Ş Sene~~ 
...,.._,: A. tı.an Tokgk 

47 wdir Asawllm t*n-kta o1u ba baftablr ımmıt _... 
&eteaia Anlma'da atıf yeri • K B A Kitahnidir. Se-
ııelil ..... 10 Ur Sa 20 

Malatya askerlik şiibesi 
reisliğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Malaıy.da yapılacak sekiz adet as
keri inpat binaları olup keşif bedeli 17534 lira 40 kuruftm. 

Eksiltme 16.9.937 tarihinden itit.ren ıs gün müddetle kapalı 
zan usuliyle yapılacaktır. ... 

2 - Bu işe aid eVrak fUD}ardır. 
A - Blw1tme tartnamesi, 
B - Pennl prtname 
C - Mukavele projesi, 
B - Resim projesi, 
S - Nafıa itleri genel şartnamesi, 

;, - İstıyenler eksiltme ,artnamesiyle buna bağlı evrakı Malat
ya askerlik tubesinde görebilir. 

4 - Eksiltme 30.9.937 tarihine rutlayan salı günü saat 16 da 
Malatya askerlik tubesinde toplanacak olan komisyon hıa.zuriyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebil'mtk için talihlerin 1315 lira 08 kuruşluk 
% 7,5 muvakkat tem.i'nat vermeleri ve 937 yılına aid nafıa ftWe
tinCien musaddak ehliyet vesikası ve ticaret odası kayıd vesikala
rını göstermeleri şarttır. 

6 - Teklif mektubları yukarıda dördüncü maddede yazdı müd
detten bir saat evci.ine kadar inşaat komiayon reisliğine ıetireek 
makbuz mu.kabilinde verilecektir. Poata ile mek~ muayyen 
saatta gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice laapatılmıf 
olması lazımdır. 

Postadaki gecikmeden dolayı mesuliyet kabul edilmez. 
(3467) 3-5130 

Antalya harita birliği 

başkanhğından: 
Antalyaya bağlı Abeki, Alanya. Serik. Kor~ .ve--. 

Kaş Finike; Elmalı kualarmda 420 • • hektaf'--::=ı 
~armın yaptınlması iti belcliyeler imar ı.,eti f 
zım olunan prtname dairesinde eksiltmeye çıkanlmıftn'. . . 

1 - Yapılacak hartalann mubwmnen pcteli meskun arazının 
bekmi yirmi ağaçlık tatlık ve ya dü uUinia llektan on bet li· 
radır. 

Z - llünabaa kapalı zarf usuliyle 2490 sayılı kanun mucibin
ce icıa olunacaktır. 

3 - llnakkat teminat aıkçeai 450 liaacbr. 
4 - Münakasa müddeti 45 gün olup ihale 21.10.937 tarihine mU. 

sadif per,embe günü sat on bqte Antalya belediye dairesinde ic• 
ra edileceğinden tekliflerin aym günde aat on ilriye kadar Aaatal· 
ya belediye daireained harta birliği riyasetine makbu. mubbiJi 
tevdi olunacaktır. 

S - Posta ile gönderilen teklif mektubları iadeli teabhUdlU ol
ması lhımdır. 

6 - Şartname parasız olarak Antalya belediye &!resinden a• 
lınabllir.. (3468) 3-5131 

Sihat ve içtimai Muavenet Vekaletinden : 
İstanbul nehari ve Çorum .ıe,ıı kisiik ubat memurları mekteb

lerinin eylül bafmda biteceii ilin etlihait olan byıd " lrabal mld· 
detleri birinci tctriJı bqma bdar ............. (3448) S-5107 

Jandarma genel komutanlığı An· 
kara sabnalma komisyonundan : 

1 - Bir metresine İlhmlf kurut fiat Wfi1en 1Jos renkte d5rt bin 
~tre yazlık elbilelilı: hea apr ebiltme ...ıü ile 23-9-937 peqembe 
ailnü saat OAda utm almacalmr • 

. 2 - Şartnamıeai paruaz alınabilen bu ebiltmeye girmek iatiyen
lerın ,artna.mede yadı 'l'ftika ve ytiz seksen liralık ilk teminat -il 
buz veya banka mektubu ile belli gün aaat ona kadar komllyoaa .,..._ 
YUl'JDUf olmaları. (3204) 3-47'8 

Erzincan jandarma okulu satmalma 
komisyonundan· 

1 - Erzincan jandarma okulu eratmm 1.10.937 aynıdan 31 _,.. 
938 ayı sonuna kadar ekmeklik un ihtiyacına llarpbk oıar.lı ~ 
altmıt sekiz bin kilo unun beher kiloau on üç kuruf yetmlf bet _.. 
tim iiaeriaden 7iimi üç bin yüz lira beclel muhammeneli w bia • 
ldz yb otuz iki Ura eni lmNf temfnatr muvakkate ile 10.9.937 ... 
nünden itibaren on bet giln ınliddede ve kapalı zarf usu.Hl ile 6bil*"' 
meye konulmuttur. 

Z - :Epiltmeye aid azrflar 27. eylül 937 paz,artul &Uaii aut 16 
da prbaylık salonunda okul ı~ma komisyonu tarafmdaıı qıl•
caktır. 

3 - Eksiltme 2490 sayılı ka un buna aid maddelerine g8re ya-
prlacaimdm isteklilerin ~ bulrllJUak istenilen cBD •e 
aatte usulüne tevfikan Erzincanda prbaybk binasında komisyonda 
bulundurmalan.. 

4 - istekli oluılann tartna.meaini görmek üzere Ankara il jan· 
darına komutanlığına münıcaatlan ilin olunur. (5899) 3-4812 

•------RECETELERINIZI------•~ 
( Sakarya Eczane lainden yaptınnız. Her i9tedi· 
-'ola yerli ve Avrupa 11a.Jan IMılmNr. Rcmtl. haeml .,..._.. 
uta Uamf llolav.lık dlterilir. Ulu~ Halk ainemau .. nıamc11ı 
Telefon· 2f)18 
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Çifteler lıarası diı~ektörlüğünden: ı 
1 - Hara için 100 lıin kilo beyaz arpa 13 eylül 937 den itiba

ren 15 gün miıddetle açık eksiltmeye konulmuştur . 
._ 2 - Arpanın muhammen bedeli 4160 lira olup muvakkat temina
u 312 liradır. 
. 3 - İhale 2& eylül 937 sah günü saat 10 da Eskişehirde veti

llner direktörlüğünde yapılacaktır. 
4 - İsteklierin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde temi· 

1'at vermesi müteahhidlik vesikasiyle birlikte 937 yılı i!;inde tic.a· 
ı-tt od~dan alınmış v~ikayı haiz olınası lazımdır. 

11,,~ - ~artnarneyi görmek istiyenlerin Ankara Eskişehir veteriner 
<U>J'UUdiyede hara direktörlüklerine müracatları ilan olunur. 

(3289) 3-4973 

Çifteler harası direktörlüğünden: 
.. 1 - Hara için 200 bin kilo yulaf 13 eylül 937 den itibaren 15 

lNn müddetle kapıalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş.tur. 

637 
2 .- Yulafın tahmin bedeli 85()0 lira olup muvakkat teminatı 
lıra 50 kuruştur. 

. 3 - Eksiltme 2S eylül 937salı günü saat 15 de Eskişehir vete
l"lner direktörlüğünde yapılacaktır. 

. 4 - İsteklilerin 2490 sayzlr kanunun hükümleri dairesinde te
tbinat vermesi müteahhidlik vesikasiyle birlikte 937 yılı içinde ti
~et odasından alınmış vesikayı teklif mektublannın içerisine ko· 
".'."r~k belli günde saat 14 de kadar eksiltme komisyonuna vermele· 
rılaJazımdır. Teklif mektubları posta ile gönderildiği takdirde vaki 
0 tak teahhürler kabul edilmiyecektir. 

5 - Teminat olarak para yatrracaklarm makbuz mukabilinde 
2tıahalli mal sandıklarına yatırmaları. 

6 - Şartnameyi görmek istiyenlerin ~kara Eskişehir veteri
ner Mahmudiyede hara direktörlüklerine müracaatları ilan olunur. 

........ (3288) 3--4974 

Yüksek ziraat enstitüsü 
rel{törlüğünden : 

1 1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda isimleri yazılı altı ka
tin eşya kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
~ 2 - İhale 4.10.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de 

Wksek enstitü rektörlük binası komisyon odasında yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedel 8555 ve muvakkat teminat 642 liradır. 

tn 4 - Teklif mektuplarının ihale günü saat 13 e kadar makbuz 
~kabilinde komisyon reisliğine vermeleri ve ihale saatında ko

tnisyonda hazır bulunmaları. 
S - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin 

enstitü daire müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 
Cins adet beherinin Yekun 

fiyatı lruruş tutarı lira 

(3346) 

Yorgan çarşafı 
Yatak ,, 
Vastlk yüzü 
Yatak .. 
Yüz havlusu 
Bornuz 

1200 
1200 
1200 
225 
100 
50 

380 4560 
215 2580 
75 900 
80 180 
60 60 

550 275 

8555 
3-5012 

Rocaeli Nafia Müdürlüğünden · 
1. 1 - Arifiyede yapılacak meyve istasyonu binası inşaatı 36 bin 

1~r~ muhammen keşif bedeli üzerinden vahidi fiatla kapalı zarf usu-
:Y e eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır; 
~ • Eksiltme şartnamesi 
.o • Mukavelename 
C • Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D • Fenni ve hususi şartname, 
E - Keşif, metraj, hulasai keşif defteri 
F - Proje 

dü 3 .. :- İhale 30.9.937 perşembe günü saat 15 de Kocaeli nnfıa mü
rlugü dairesinde yapılacaktır. 

1ll"4 .. -. İsteklilerin bu işe aid dosya muhteviyatını Kocaeli nafra 
Udurlugü dairesinde bedelsiz görebilirler. 

\1 5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2600 liralık teminat 

11 
ertnelerı ve ticaret odasından kayıtlı olduğuna dair vesika ile 937 

~~esi .. için ı~ut.eber bina teahhüdlerine aid nafta vekaletinden alın-
§ rnutcahhı tlı k vesikasrnı hamil olacaklardır. 

ti 6 - İsteklilerin 2490 numaralı kanun mucibince ihzar edecekle
ka~vraklarını. eksiltme günü olan 30.9.937 perşembe günü saat 14 de 
~caelı nafıa müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (6205) 3-5083 

Jandarma genel k:omutanlığı !\n
kaı·u satınalma komisyonundaıı: 
ğu B.ir. tanesine (350) kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine uy
ıs n ıkı bin kilim kapalı zarf usulü ile 23.9.937 perşembe günü saat 
tlab~e satın alınacaktır. Şartnamesi parasız olarak komisyondan ah· 
h b ıle_cek olan bu eksiltmeye girmek istiyenlerin şartnamede yaır
tı.u elge ve (525) kiralık ilk teminat makbuzu veya banka mektubu
Yo muhtevi teklif zarflarını belli gün saat dokuzdan evvel komis· 
~ermiş olmaları. (3205) 3--4'799 

Ank.ara Devlet l(onservatuvarı
lıa hu yı1 alınacal{ talebenin ka~yıt 
Ve kabul şartları : 
na~~kara konservatuvarının mü.ıik kısmına yatısız talebe kaydolu· 

İ hr. Orta tahsili bitirenler alınabilir. 
C~8t.ekJilerin 29.9.937 çarşamba gününe kadar birer dilekçe ile 
tınıd Cıde Müzik öğretmen okulu direktörlüğüne baş vurmaları li

ır. 

O)ilekçeye ~unlar ilişik bulundurulmalıdır, 
~) O~ta okul diploması, 

) N'ufus cüzdanı, 
~ Sıhat raporu, 
~ Be, Veftilla fotoğrafı. ""' 

1 )onservatuvarın bu kısmında öğretilecek şeyler Şunlardır: 

2) Yaylı sazlar (Keman Viola, Violonsel, Kontrbas), 
l>et 1' Nefesli sazlar (Flüt, Obuva, Klarinet, Fagot, Korno, Trom

•3) ro~bon, Tuba), 

4) Pıyano, Arp, 
S) ~eınbal ve Batteri (Xilofon, Glockenspiel, v. s.), 

6) 1' an ve ses terbiyesi, 
lst e~ri, kompoıisyon. 
a) eklıler. bir sınavdan geçirilecektir. Sınavda şunlar istenecektir; 
b) ~.sleı;ı ve melodileri tekrarlayabilmek, 
c) E. 1tmık duyma ve hissetme, 

!llanl • velce bir enstrüman çalmış bulunanlar çaldıkları enstrü
bir sa ~tedikleri morsoları çalarlar ve şarkı bilenler beğendikleri 

R~~ ıyı söylerler. 
tdiJ ul ırnavımn hangi gün yapılacağı isteklilere okulda teblif 
• ecektir. (3382) 3--5020 

ULUS 

•• •• 
KOMUR 

Kömürünüzü ş.imdiden alınız 

T Ü R K A N T R A s İ T İ (SÖMİKOK) 
S.uş. yeri: Sau.ş yeri: 

Memurlar kooperatifi şirketi 
Telefon; 1427, 1428. 

V ehhi Koç tic:.aret evi 
Telefon: 3450, 3451. 

Ankar&ı Yüksek Ziraat enstitüsü 
ı'ektöriüğünden 

Kurumumuz tecrübe hayvanlarnın bir sc nelik yiyecekleri olan 
37000 kilo arpa açık cksiltrn~ye konulmuş.tur. 

2 _ İhale 29-9-937 tarihine rasthyan çarşamba günü saat 16 da 
Yüksek Enstitü Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafın
dan yapılacaktır • 

3 _ Muhamnıen bedel 1572 lira 50 kurustur. 
4 _ Muvakkat teminat 117 lira 94 kur~ştur. 
5 _ Fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin ~nsti

tü chire müdürlü~iine müracaatını ilan olunur. (3295) 3-4947 

Kültür Bak.an lı!!:ından : 
~ 

A _ Finans baka_nlığı hc::.abına maliye ve iktisad tahsili için 
yabancı illere gö?derıleccklcr hal<kında: . . .. 

ı _ Bu yıl fınans bakanlığı hesabına maliye ve ıktısad tahs.ılı 
için yabancı illere. gön~erilecek 11 talebenin lise ~~gunl~k me~.un
ları arasından seçılme~ı evelce ilan edilmişti. Görulen .luzu~ uze
rine bu tahsile gönderılecek talebeler hukuk fakültelerıyle sıyasal 
bilgiler okulu mez~~l~r~ ar~sından se<iilecektir. Binaena~eyh mali
ye ve iktisad tahsı.lı ıccın lı~ olgunluk mezunlarınn muracaatları 
kabul edilmiyecektn. 

ı _ Sınav~ .gir.eceklerin yukarıda saydı~ımız müesseselerden 
lise tahsilini bıtırdıkten sonra mezun olmuş bulunmaları prttır. 

3 _ Askerliklerini bitirmıyenlerin 25 yaşını ve bitirenlerin 30 
yaşını geçmemiş ~l~ları lazımdır. Askerlikliklerini yapmamış o
lanlar tecil belgesı gostereceklerdir. 

4 - Sınavlara girmek istiyenlerin kendilerini aday seçtirmek ü
zere mezun oldukları fakülte dekanlığına veya okul direktörlüğü-
ne baş vurmaları. v~ aday seçilmeleri şarttır. .. 

5 - Kendi?erını ada!.' seçtirmek için yukarıda adı geçen fakul
te veya okula en son m~racaat tarihi 6.10.937 çarşamb~ olarak_ tes
bit edilmiştir. Aday seçılecek isteklilerin 5 er tane vesıka fotografı 
da göndermeleri l~zı.mdır. . .. 

6 _ Sınavlara ıştırak etmek istiyenlerin başka bır makam ve mu
esseseye karşı teahhüdle bağlı bulunmamaları lazımdır. 

7 _ Sınavlar İstanbul'da hukuk fakültesinde, Ankara'da hukuk 
fakültesi ile siyasal bilgiler okulunda 14.10.937 perşembe günü baş· 
layacaktır. Adaylar sınava girecekleri fakülte veya okul direktör
lüğüne sınav gününden üç gün evel baş vurarak sağlık muayene
sinden ge<seceklerdir. 

8 - Sınavların yapılacağı ~ersler; iktisad, maliye ve medeni 
hukukla yabancı dil (almanca, fransızca, ingilizce) dir. 

B - P. T. T. genel direktörlüğü hesabına P. T. T. mühendisli
ği tahsiline gönderilecekler: 

1 - Ayrıca P. T. T. genel direktörlüğü hesabına Paris'te yük
sek P. T. T. okulunda tahsil ederek P. T. T. mühendisi yetişmek 
üzere fen fakültesi riyaziye veya riyaziye - fizik ~ubesinden mezun 
olanlar arasından iki kişi seçilecektir. 

2 - Seçme sınavına girmek istiyen fen fakültesi riyaziye mezun
lannın fakültece sınava aday seçilmeleri lazımdır. Bunun için son 
müracaat tarihi 9 birinci teşrin 1937 cumartesidir. Müracaat sa
hihlerinin ayrıca beşer tane vesika fotoğrafı da vermeleri lazımdrr. 

3 - Aday seçilenler 20 birinci teşrin 1937 çarşamba günü fen 
fakültesinde sınava gireceklerdir. Sınava girmek için sınav günün
den üç gün eve! fen fakültesinde teşkil olunacak sağlık heyetince 
sıhi muayeneden geçmek lazımdrr. 

4 - Adayların askerliklerini yapmış oldukları takdirde yaşla· 
rı 30 dan fazla olmıyacak. yapmadıklarına. göre de askerlikten te
cil edildiklerine dair belge gösterecekleı;~ır. 

5 - Adaylarm hiç bir makam ve muesseseye karşı teahhüdle 
bağlı bulunmamaları lazımdır. (3445) 3-5099 

Jandarma genel komutanlığı An
kara satınalnıa l{omisyonun(lan : 

Kapalı zarftan pazarlığa tahvilen satı~ alınması gerek on çeşit 
yiyecek isim, mikdar ve tahmin bedellerı aşağıya yazılmıstrr. Bu
na aid pazarlık 23.9.937 perşembe günü saat onda komisyo~da yapı· 
lacaktn. Şartnamesi parasız, komisyondan alınabilecek bu eksiltme
ye girmek istiyenlerin (492) Jira (45) kuruşluk ilk teminatlariyle 
birlikte yaJrtinde komisyona başvurmaları. 

Mikdarı Tahmin bedeli 
Cinsi 
Pirinç 
Kuru fasulye 
Tarhana 
Mercimek 
Nohut 
Kuru soğan 
Çay 
Kırmızı bibı:: 
Bulgur 
Kuru üzüm 

Kilo K. 
3000 den 6000 kadar 18 
8000 " 12000 " 16 
100 .. ıoocı .. ıs 

1500 " 2000 ,, 15 
1500 ., 3000 ıs 
2500 " 5000 " 5 

40 ,, 6() 360 
400 " 500 " so 

7000 .. 12000 •• ıo 
2000 .. 3000 " 25 

(3206) 3-4800 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
1) - 1dare ihtiyacı için 15.000 kilo saf Çinko kapalı ıarfla 

eksiltmeye konmuştur. 
2) - Muhammen bedeli 6750 muvakkat teminatı 506 25 lira o

lup eksiltmesi 18 teşrini evel 937 pazartesi günü saat (lS) de An· 
karada P. T. T. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka mektu· 
b~nu, ticaret oda;ı vesikasından ba~ka müteahhidlik ehliyet ve· 
sıkasmı ve teklif mektubunu ınııhtev.ı ka-palı zarflarını o gün saat 
(14) c kadar me.zkQr komisyona tevdı eylıyeceklerdir. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T . . '!· .. le~~:ım müdürlüğünden, 
1stanbu1da P. T. T. ayniyat şube mudurlugunden parasız verilir. 

(3070 3--4648 

Sümerbank umum 
müdürlüğünden : 

Bankamız tarafından Avrupaya tahsile gönderilecek lise mezun-' 
larınm müsabaka imtihanına 28 eylul 1937 salı günü sabah saat do· 
kuzda İstanbulda ve Ankarada başlanacaktır. 

Evvelce müracaat eden talihlerin "1!. ge.~ 27 cy~~l 937 pazartesi 
günü saat 14 e kadar Ankarada mesle1u etüd servısıne veya fstan
bulda GaJatada Bankamız şubesine müracaatları lazımdır. 3-5191 

1 

1 ı 

Ankara de\ let lionser vatuvaı·ıııa 
alınacak talebe kayıt hu Jı] 

e kabul şartları 
~ - 1938 öğretim yılı için Ankata Devlet konservatuvarı (Ti· 

yatro ve opera) kısmlarına kız ve erkek talebe alınacaktır. Okul 
parasız yatılıdır. Talebeye ber ay bir mikdar da harçlık verilecektia 

I - Amılan gene ı vasıflar şunlardır 
a) Aza ve vücudu kusursuı olmak, 
b) Sesi güzel olmak. 
c) İyi kulağ-a malik bulunmak (iş.ittiii s.:sleri tanımak ve ya

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

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

II - İstekliler arasında bir seçme sınavı yapılacaktn 
A - Tiyatro kısmı için şunla• aranılacaktır; 
a) Düzgün ve serbest konuşma, gördüğü 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 yapabJimek 
B - Opera kısmı için şunlar aranılacaktır. 
a) Kendi seçeceği ,bildiği bir şarkıyı söylemek, 
b) S~l~ri ·ve melodileri tekrarlayabilmek, 
c) Rıtmık duyma ve his etme kudreti. 

III - Smav1ar, 5.10.937 sah gününden 9.10.937 cumartesi gününe 
kadar İstanbulda Şehir tiyatrosu rejisörlüğünde, Ankara'da 11.10. 
937 pazartesi günnüden 15.10.937 cuma gününe kadar her gün saat 
9.30 da Cebeci'de Müzik öğretmen okulunda bir heyet marifetiyle, 
yaprlacaktır. 

.. İstekliler, pullu dilekçeleri ile 1stanbul'da Şehir tiyatrosu re
Jısörlüğüne ve Ankara'da Müzik 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 varakasr. (3255) 3--4895 

Elaziz İskan Direktörlüğünden 
Elaziz merkezindeki göçmenler için yapılacak "l" numaralı şe

hir planı mucibince "74'' tek ev ile Sivrice kaza merkezinde bulu· 
nan göçmenler ıçin '"6" numaralı köy tipine göre "II" çift ve "3" 
numaralı köy tipine göre "I" tek yaptırılacak evlerin inşaatı 3.7.93j 
ve 5.8.937 günlerinde kapalı zarf usuliyle münakasayaa konulmuş, 
talih bulunmadığından 6.8.937 gününden itibaren bir ay müddetle 
pazarlığa çıkarılmış ise de keşif bedellerindeki fiatlarda görülen ; 
düşüklük sebebile, yapılan pazarlıkta da talip zuhur etmediğin
den her iki mahalde inşa edilecek evlerin keşif bedellerine zam 
yapılarak 2490 sayılı arttırma ve eksiltme kanununun 12 inci mad
desine göre 9-9-937 gününden itibaren 21 gün müddetle ve kapalı 
zarf usuliyle yeniden münakasaya çıkarılmıştır. 

1 - Tayin edilen keşif bedellerine göre, Elaziz merkezinde 
yaptırılacak {74) tek ev için (38568) lira (80) kuruş ve Sivricede 
yaptırılacak {11) çift (1) tek ev içi ı de {12072) lira (99) kuruştur. 

2 - Bütün malzeme. işçi1iğile beraber müteahhide aid olmak 
üzere ve anahtar teslimi suretile yapılacaktır. 

3 - % 7,5 tan tutarı olan, muvakkat teminat bedelleri ihaleden 
üç saat evvel verilmiş olması lazımdır. ı 

4 - Fenni ve idari şartnameler ile planlar, istekliler tarafından 
parasız olarak her gün Ankara İskan Müdürlüğü, İstanbul İskan 
Müdürlüğü ve Eiaziz İskan Müdürlüğü dairelerinde görülebilir. 

5 - Talip olanların eksiltmeye girebilmeleri için, kanunun gös
terdiği şekilde ehliyet vesikalarım ibraz etmeleri şarttır. 

6 - Mezkur inşaata aid münakasa 29-9-937 tarihine mi.isadif 
çarşamba günü saat 15 te Eiaziz İskan Müdürlüğü dairesinde ya
pılacağından, muayyen saatte zarfların verilmiş olması lazımdır. 

7 - Posta ile gönderilecek nzrfların vürutlarındaki teahhür
den dolayı vukubulacak itirazlar nazarı itibara alınmaz. 

(6131) 3--5036 

Nafıa Vekalt .. tinden: 
1 - Baladiz - Burdur hattı ihtiyacı için 9.9.937 tarihinde müna

kasaya konulan otuz bin metre mikalı balasta talib zuhur etmedi
ğinden mezkur balastlar kapalı zarf usuliyle yeniden münakasa
ya konulmuştur. 

2 - A - Bu balastların muhammen bedeli 13500 liradan ibaret 
10000 metre mikabı Bozanönü istasyonu civarındaki taş ocağından. 

B - Muhammen bedeli 12500 liradan ibaret olan 100110 met· 
re mikabı Karakuyu istasyonu civarındaki taş ocağından. 

C - Muhammen bedeli 11000 liradan ibaret olan diğer 
10000 metre mikabından 5000 metre mikabı Baladiz • Burdur hattı
nın tarafeyninden toplama ve 5000 metre mikabı da ocak balastı o
larak verilecektir. 

3 - Eksiltme 4.10.937 tarihinde saat on beşte vekaletimiz demir
yollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu odasında yapıla
caktır. 

4 - Muvakkat teminat 2775 liradır. 
5 - Münakasa şartnamesi, mukavele projesi ve diğer münakasa 

evrakı 185 kuruş mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden ve
rilmektedir. 

6 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No.h arttırma, ek· 
siltrne ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları ev
rak ve vesikalarla 937 senesine aid olmak üzere vekaletimizdcn ve
rilmiş müteahhidlik vesikasını ve fiat teklifini havi zarflarını mez
kur kanunun tarifatı dairesinde hazırlayarak 4.10.937 tarihinde sa: 
at dörde kadar inşaat arttırma, eksiltme ve ihale komisyonuna mak-
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. (3360) 3-5089 

' . ~k~~!!,. :.~~~~~~~,?!:.:ol-küme cins ve 
mıkdarları a~ğıda yazılı sekiı kalem yazihaııe, masa ve saireyle 
beş kalem mefruşat işi ayn ayrı satm alınacaktır. 

~ - Tahmin edilen mobilya bedeli (2865) lira olup muvakkat 
temınatı (215) lira döş.emenin (1355) lira olup teminatı (102) liradır, 

3 - İhale 4.10.937 tarihine rastlayan paırartesi gilnil saat 10 da 
levazım müdürlüğünde toplanacak kcımisyonda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin §artnameyi görmek ve yüzde yedi buçuk mu
vakkat teminat paralarını yatırmak üure levazım müdürlilğüne 
müracaatları ilan olunur. 

(3449) 

Adet 
3 Müdiırü umumi masası camlı, 
3 Müdür masası, 

10 Memur masası, 
3 Daktilo ,, 
4 Telefon ,, camlı 
3 Amerikan etejer, 
5 Dosya dolabı, 
4 Orta masasr, 
3 Müdürü umumi koltuğu 
3 Minderli döner koltuk, 
9 Maruken koltuk, 

15 Maruken sandalya 
10 Memur sandalyası. 
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Tak itle fotoğraf makina ı. Dikkatli ve süratH amatör işleri Halil Naci Mıhçıoğlu Ana'" artalar 111 Tel: 1230 

Devlet Demiryollan ve Limanlan Umum 
Müdürlüiü Satınalma Komisyonu lllnlan 

!LAN 

Muhammen bedeli 7931 lira olan muhtelif clna ve ebatta mak
kap kalemleri 20.10.937 çaqamba günü saat 15.30 da kapalı zarf u
suU1 ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 594,82 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa m~teahhid_li~ ~sikuı ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komııyon reıslıtıne verme-
leri llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay-
da paşada tesellüm ve sevk tefliğinden dagıtılmaktadır. 

(3380) 3--5074 

İLAN 

dılen 2.200 bra muh mm n bedelli ıcak su 
trıfuJ tulumba ve t ferru tı 20 10 1937 çar-

palı arf u ulu ıle An da ı b na-

ı 

muhammen 
bedeli 

Saati 

1 - Loko bandaJı 33261,83 lira 

muvakkat 
te'minatı 

2494,64 lira ) 
) 15.30 
) 2 - Vagon 

(3396) 
,, 63175,42 " 4408,77 ,, 

3-5095 

• iLAN 

M h·ammen bedeli 38788,21 lira olan 276 kalem muhtelif elek-
trık tesısat malzemesi 15.10.937 cuma günU saat 15.30 dıa kapalı 
zarf usuh1le Ankarada idare binaamda satın alınacaktır. 

Bu ite girmek iatiyenlerin 2909,12 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa mUteahhidlik vesikası ve 
tekliflerıni aynı gün saat 14.30 a kadar komiıyon reisliğine verme
lecı lazımdır. 

Şartnameler 194 kuru .. Ankara ve Haydarpqa veznelerinde sa
tılmaktadır. Nümuneler Haydarpqa teaellUm tefliğinde görüle-
bilir. (3355) 3-5015 

' 
Aakeri fabribkr Umum Müdürliiiü Satrnalma ı 

ltemiayona b&nıan -----------------
1000 KİLO CİV A 

Tabının edılen bedeli (3500) lira olan yukarıda mikdarı ve cinai 
yaz h malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
mııyonunca 27.9.937 puarteai günü saat 14.30 da açık eksiltme ile 
ıhale edılecektir. Şartnmne paraau olarak komisyondan verilir. Ta
li 1 rın muvakkat teminat olan (262) lira (50) kurut ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaaikle mezkQr gun ve saat-
ta komısyona müracaatları (3493) 3--5176 

~il!.!~. I 
Geve tennın aon icadıdır. Reçe. 
telerınızde tercıh lbımdır. 

Bankalaı caddesi 
Tel fon 3025 Rıza Ga.ltlkçtl 

Saçlan 
dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç eksiri 
Bac;larm d81rillmeıtne we ke

petlenmeaine mini otur. ICGmo
Jen taçların t8111erlnl ~en
dlrlr " beller. Komofee -.a. 
im 11c1Mıdır. TMll m*1eriDI 
INmnu Hafif bir raylhau nrdır 
Komotea kansak aç ek*I ma-
"""" hu~unar. • 

Fransızca Ders 
Franaız Bayan, tecrGbeli mu

allim. en pratik uıul ile n en 
Jma amanda franaızca lisanı Bi· 
retir. Fransızca öireıunek. ya
Jmcl ilerletmek iatiyenlerin fU 
lldrne plmeleri. 

BeJIDOD • Pamukçu a,.n. 
S. ctı kat itfaiye alanmda 

Anlııanl 
3-5HS 

Dr. Bhit Orek 
Cebeci merkez bu

tabaneai dahili huta· 
lddar mütebanıaı 
HergUn hastalarını saat 15 
den sonra Yenitehir Met
rutlyet caddeıi 10/1 numa
ralı evinde kabul eder. 

----·Tel: 1694 -

ZAYi 

Ankara belediyesinden aldı
ğım 318 numaralı bisiklet pila
kaııu kaybettim. Yenisini alaca
iundan eskiıinin hükmü yoktur. 

Yenibal No. 27 
Hakkı 

3--5187 

1 

ULUS'- iLAN ŞARn.Alll 

Beher Beher 
Santimi Santimi 

!!!!!. Kuruı Sayfa Kurut 

2 300 3 200 
4 150 5 100 

e • '"' 30 
1 - HaJll' itlerine " ,en1 

çıkan kitaplara aid lllnlardui 
% 15 temillt ppıbr. 

2 - Zayi illa bedelleri 
maktu 130 kuru•tur· 

S - Tebrik. tetek1rlr, na 
lenme. yefat " kad alla 
lllnlarmdan maktuuı bet lin 
ahmr. 

ABONE IARTLARI 
llllddet Düllde Hartcte 

Sene il il 17 Lira so Ura 
e AvblJ 9 • ıe • 
S AvblJ 5 • 9 • 
T...,._ı 

4bone " llln: lOM . 

Aktif 

Kua: 
Altın safi kilogram 19.616,805 
Banknot 
Ufaklık 

Düildeki muhabirler : 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler : 
Altın safi kilogram 6 482,909 
Altına tahvıli k b 1 serbest 
dövizler 
Di er dövi 1 r ve lu 
k ı in bakı ri 

Avanslar : 
Altın ve döviz uzerine 
Tahvilat üzerine 

Hi11edarlar : 
Muhtelif : 

Kaloriferli Daire 
Yenitchirde Özen pasta sa

lonu arkasında İzmir caddesi 4 
numaralı evin bet oda bir buyük 
sofadan mürekkeb olan üıt kah 
kiralıktır. Görmek arzu eden
l~r evin bahçeıindeki garaja 
TDilracaat. 3--5102 

KADIN 
BERBER • 

ı 

HASAN KUPRI 
ANKARA PALASTA 

Satılık Arsa 
Kavaklıdere otobiıs durağının 

asfaltla 300 metre ilerııinde her 
cihetçe iyi 1600 metrelik bir arsa 
satılıktır. 2819 telefon edilmeıı. 

3--5042 

... -•ıaıı.t KIMY AGER 

Vahyi Özarar 
latanbuldan avdetle libo

ratuvannda meaals'ine hatla· 
mı trr. 3-4828 

BİR ALMAN MUREBBIYESl 
iyi bir aile nezdinde bir ve

ya iki çocuta mürebbiye olarak 
yer arıyor. "'ÇOCUK SEVEN" 
remuziyle llllzete idaresine mü-
racaat. 3-5186 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden aldı

ğ1m 785 araba numaramı zayi et
tim. Yenisini alacağımdan eski· 
sinin hükmü yoktur. 

Salim Yazıcılar 
3--5185 

Kiralık Daire 
Çocuk sarayı uf alt cadde u· 

zerinde No. 84 B. Alim apartı· 
manının bir dairesi yedi tetriııi· 
evelde botalacaktır. Banyo tetki
litı otomatik havquı ve bUtiln 
konforu haizdir. Kapıcıya müra
caatla görülebilir. 

3-5184 

ZAYİ 
!kamet tezkeremi zayi ettim. 

Yenisini alacalımdan eskisinin 
hWantl yoktur. 

.. 
Macar tebaasından 

Toht Layot 
3-5189 

!mtiyu sahibi ve Bqmu
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Bqmuharrir lluaYiııi Na
ıuhl BAYDAR 

Umumi nqrlyatı lclare 
eden Yan itleri lltldUrll 
MOmtu Faik FENiK 
Vlaa Buımnl: ANICARA 

Cumhuı·iyet Merkez Bankasının 
18 eyl61 1937 Vaziyeti 

27 .592.605,04 
15.549.439,-

901.595.23 

893.424.83 

9.118.729, 6 

41.39 ' 4 

31.164.1 

158 

80.572,92 

44.043.639,27 

8 3.424.83 

3 

,ıs 

8.710.226,03 8 790.798 95 
4.500.000,-

15.359.606,21 

Yekun 343.655.598,69 

Sermaye : 
ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

Tedavüldeki banknotlar • 
Deruhte edilen evrakı naktiy 
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
lenne tcvfik n hazine tara· 
f n n v kı tediyat 

t dı k-

3· 

n 

Pasif 

15.000.000r-

2.105.172,40 
4.516.007,70 6.621.180,10 

158.748.563,-

13.496 827,-.. 
145 251.736,-

1 000-

Yekun 343.655.598,69 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: İsk"ntr altın üzerine avans O/o 4 1 
/. 

EN GÜZEL 
(!?= 

''· 
YE ı SiNEMALAR HAL 

BUGUN BU GECE 

Robert Donat ve Rene Clair'm 

M>n eserleri 

SATIUK HAYALET 

Fran&ı%ca sözlü 

Aynca - CANLI RESİMLER 

BU GECE 
Hild ve müeuir bllyWc bir eeer 

GUNAH ÇOCUCU 
oynıyoalar: 

Françoiıe Roaay - Hella lluller 
- F. Audart 

Halk matinesi saat 12.15 ele 
SARI ODANIN ESRARI 

ŞEHİR BAHÇESİNDE 

BU GECE SAAT TAii 21.30 DA: 

lKI YAVRUCUK 


