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Dün muhtelif profesörler çok 
kıymetli tezler okudular 

İsmet İnönü 
bugün 

geliyorlar 
İstanbul, 22 (Telefonla) - İsmet 

İnönü dün öğleden sonra motorla Hey• .. 
beliadadan İstanbula inmiş ve şehirde 
kısa biır gezinti yaparak Dolmabahçe 
sarayma gitmiştir. 

ikinci Türk Tarih Kurultayında bulunanlar 

Başbakan İnönü, sarayda Bilyük 
Şef Atatürke veda ederek bir müddet 
hususi işlerile meşgul olmu\r~ , .sonra 
Sakarya tnotoruyle Boğaziçin· ~bir ge
zinti yaparak saat yedide Haydarpaıa
ya geçip Ankaraya hareket etmiştir. 

Bütün alimler medeniyet 
Başbakan Haydarpaşa garında Cwn.. 

hurreisi Atatürk namına Umumi katib 
B. Hasan Rıza. Baş.yaver B. Celal, Hu· 
susi kalem müdürü Bay Süreyya ile 
Başbakan vekili B. Celal Bayar, İç ba
kanı ve Parti genel Sekreteri B. Şükrü 
Kaya, Adliye, Milli Müdafaa, Maliye, 
Nafia, Sıhat, Ziraat bakanları, Dış ha· 
kan vekili BB. Şükrü Saraçoğlu, Gl. Ki· 
zım Özalp, Fuad Ağra1ı, Ali Çetinkaya, 
Dr. Refik Saydam, Şakir Kesebir ve 
Numan menemencioğlu ile Londra bü
yük elçisi Fethi Okyar, Varşova sefiri 

beşiğinin orta asya 
olduğunda müttef ikdir 
İstanbul, 22 (A.A.) - ikinci Türk tarih kongresi bugün 14.15 de 

kongre asbaşkanı B. Hasan Cemil Çambel'in başkanlığrnda toplanmış
tır. Sekreterlik yerlerinde 8. Kemal Ünal (Isparta) ile Bn. Sıdıka 1-
nankur bulunuyorlardı. ( Sonu 6. ıncı sayfada ) 

h 'Reisicumhur Atatürk bennutaCI 
~~1.lrlariyle toplantıya teref ver· 

lnışlerdir. 

kongrenin uyandırdığı alaka 
. Başkan celseyi açmış ve demiştir 

kı: 

- İkinci türk tarih kongresi münase
betiyle memleketin her tarafında kon
gre mesaısine karşı gösterilen büyük 
alaka temadi etmektedir. Valilerden, 
~eledlye reislerinden, C. H. Partisi re
ıslerinden, ticaret odalarından, hava 
kurumlarından, esnaf teşekküllerinden, 
lialkevlerinden ilim ve kültür, gençlik 
ve spor teşekküllerinden ve birçok ze
vattan her gün yüzlerce telgraf gel
lllektedir. Bunların okunması kongreyi 
fazla işgal edeceği için yalnız telgraf
ların geldiği yerlerin listesini okumak.. 
la iktifa ediyorum. 

Bundan sonra başkan, Sovyet Rus• 
Ya ilim akademisi başkanlığından gön
derilen tebrik telgrafım okumuş ve bu 
telgraf alkışlarla karşılanmış ve riya
•et divanınca kongre adına teşekkür 
edilmesi karar alt.na alınmıştır. 

Bundan sonra başkan B. Hasan Ce. 
( Sonu S. inci sayfada ) 

İspanyol hududu 

Fransızlara 
kapatıldı 

l Sen • Jan - dö. Luz, 22 (A.A.) -
h '1>anyol memurları, dün öğleden sonra 
dıUdudları bütün fransızlara kapamışlar
b r. Fransız memurları, Bidassoa nehri 

0Yunca bir takım ihtiyat tedbirleri al
truşlardır. 

F'rcınsanın Malagadaki konsolom 
yakalanmı§ 

1 Bayonnc, 22 (A.A.) - Buraya ge • 
len bazı malumata göre Fransanın Ma
~ga'daki konsolosunun dün Frankist 
lll~nıurlar tarafından evinde hapis edil 

ış olduğu rivayet edilmektedir. 

I spanyanın kontrolu 
lı; Moskova, 22 (A.A.) - Gazeteler 

Panya sahillerindeki deniz kontrolu -

Akdeniz mes' elesi ve ltalya 

Paris konuşmalarında 
İtalyanın müsbet teklif 
yapacağı zannolunuyor 

Nyon konferansında bulunan delegelerden Bulgaristan dış işler bakanı Köseivanof 
Fransa dış işler bakanı Delbos, Yugoslavya murahhası Puriç, Romanya dış işler 

bakanı Antonesko. 
[KeJen'in karikatürü] 

Londra, 22 (A.A.) - Royterin bildirdiğine göre, İtalyanın Pariste 
üç memleket deniz mütehassısları konferansına iştirak davetini kabul 
etmesi Londrada çok iyi bir surette karşılanmıştır. fakat Akdenizde 
devriye sistemine iştirak için İtalyanın Pariste ne gibi müsbet teklif. 
lerde bulunacağını anlamak lazımdır. 

Bağdat' ta 
Bekir Sıtkının katili 

idama mahkfım oldu 
Adana, 22 (Hususi) - Iraktan biL 

dirildiğine göre, Türkiyeye gelirken 
Musul tayyare meydanında bir suikas
de kurban olım general Bekir Stdkı
nın katili Mehmcd Salih Divamharb 

tarafından idama mahkum edilmiştir. 

nun kaldırıldığı halde, fransız - ispanyoJ 

hududunda kontrolun devamını şiddetle 

tenkid etmekte ve bunu İtalya'ya karşı 

yeni bir tavi.?: suretinde karşılamaktadır. 

Paris'te yapılacak müzakere
lerden sonra bu teklifler, Nyon 
konferansına verilecektir. 

Paris, 22 (A.A.) - İtalyan ileri ge_ 
]enleri Akdenizde korsanlığa karşı İtal
ya filosunun da iştirak etmesini pren
sip itibariyle kabul etmeleri Pariste ve 
Londrada memnunlukla karşılanmıştır. 
Paris ve Londra, böyle bir kabulü te
menni etmekte idi. 

Şimdilik mukavelename, tamamiyİe 
teknik mahiyettedir. Deniz mütehassıs
ları normal surette Pariste içtim:aa ede
cekler ve vaziyeti tetkik edeceklerdir. 

Elde edilmesi muhtemel itilaf, tabii 

1 
Akdeniz itilafını imza etmiş olan diğer 
devletlerin tasvibine arzedilecektir, 

( Sonu 6. ıncı sayfada ) 

' 
Kız. talebelerimizin bir talim esnasında alınmış resimleri 

Bir teşrinden itibaren 

Kız talebeye mekteplerde 
askerlik dersi verilecek 
Ders haftada bir saattir 

Kültür bakanlığı, yurd müdafaasına hazırlanmalanm temin mak
sadiyle, Orta mekteb yedinci amıftan itibaren, lise, yüksek mekteb ve 
üniversitede kız talebelere askerlik dersleri verilmesini kararlatbnDif 
ve dün teşkilatına bildirmiştir. 

Emir: bu ders yı!t başı olan 1 ilkteşrinden itibaren tatbik edilecek 
ve bu mekteblerin muadili olan meslek, sanat ve hususi mekteblere de 
şamil olacaktır. 

Devam, sınıf geçme ve mekteb
den mezun olma hususlarmda er
kek talebelere tahmil edilmiş olan 
mecburiyetler kızlar için de tatbik 
edilecektir. Ancak, askerlik ders
leri yalnız, Türkiye cumhuriyeti 
vatandaşı olanlara verilecektir. 

Ders saatleri, yalnız bu seneye mah
sus olmak üzere tekmil sınıflarda, kız 
talebe için bir saattir, 

Bu ders yılında, kız talebe için ter• 
tib edilen ve orta ehliyetname tedri.. 
satını ihtiva eden hususi: bir program 
tatbik edilecektir. 

Birinci program yalnız 7 inci sınıf. 
ta, 1 ve 2 inci programlar sekizinci sı
mftan itibaren yukarıya doğru bütün 1 
sınıflarda, üniversite ve yüksek tahai-

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

lstanbnl 
Lüleburgaz 
asfalt yolu 

İstanbul • Edirne • Londra yolunuıı 
İstanbul - Lüleburgaz arasında.ki u
falt kısmının açılma töreni 27 eyUll pa
zartesi günü yapılacaktır. 

Bayındırlık bakanlığı bunun için bil' 
program hazırlamıştır. İstanbulda bu· 
lunan davetliler tören günil saat ıeki> 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

--~~~~~----------------~--------------------~~-------

Demir, altın, gümüş ve 
kurşun madenlerimiz 

Bulgar dağında bulunan altının bir milyon 

liralık olduğu tahmin e d i 1 m e k t e d i r 
Divriki civarında zengin demir m adenleri cevheri bulunduğunu evel

ce haber vermiştik. Haber aldığımı za göre, en iyi manyetit cinsinden 
bulunan bu cevherden yakında dünya piyasasına ihracat baılıya
caktır. 

Akdenizde 
Bir tayyare bir vapura 

tecavüz etti 
Tanca, 22 (A.A.) - 700 yolcu ile 

Korsikadan gelmekte ve Kazaplanka
ya gitmekte o~an Kutubia ismindeki fran
siz vapuru, Balear adalan cenubunda 
bir tayyarenin taarruzuna uğramış ol
duğunu bildirmiştir. Vapura isabet 
vaki olmamıştır. 

İngiliz harb gemileri. vapurun İm
dadına kopnuşlar ve kendisine refa· 
kat ebnişlerdir. 

Bunun senede yarım milyon ton 
kadar olacağı ve memlekete geti
receği paranın 2.5 milyon lirayı 
tutacağı söylenmektedir. 

Cevher, toprak sathında 20 milyon 
tonluk bir mevcud arzetmektedir. Ma. 
denin bu şekilde bulunuşu istihsali 
kolaylaştırmakta ve masrafı azaltmak· 
tadır. Bu yüzden memleket 100 bin lira 
daha kazanmış olmaktadır. Maamafih 
toprak altında da zengin damarlar bu
lunduğu ümid edilmektedir. 

Divriki madenleri güzel bir tesadüf· 
le meydana çıkarılmıştır: buralarda de
miryolu inşaatı ile meşgul mühendisle
rimiz cihet tayini ile meşgullerken pu-

(Soıııı 6. rncı sayfada) 
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Kritik ve otokritik: 

Neticeye doğru 
Milletler Cemiyeti'nin bu defa.ki top.. ( 

lanbsı etrafında teraküm eden hadiseler, 
Avrupa tarihinde yeni bir fuıl açacak 
mahiyettedir. Esasen, Milletler Cemiye
ti'oin aalihiyet ve dolayu.iyle de presti. 
jini arttıracak olan milletleraruı poı1iti. 
kanm hazırlıkları, Montreux ile Nyon 
araamdaki müddet unaamda yaprlm:ıfb! 

Montrewı: yapılırken, cemiyetçi ff 

cemiyet aleybtan kuvvetler, geue böyle 
bugünkü ıribi kartı lmrfıya idi. Habet 
me~sin.in İngiltere ile Fransa aruma 
soktuğu sojukluk, henüz zail olmaıtu. 

Etyopya iıindeki politika hatasını Ren
in.,İfgali cezuı ile ödeyen. Fransa, sürat
Ji bir iç pOlitika manevrası ile "ballı 

cephesi'' ni tahakkuk ettirmiı ve artık 

lngiliz politikasından bir adun dahi ay
nJmamak kararını venn.İftİ. işte Mont
rewı: konfeTans~ tam bu sıralarda top· 
landı. Verdiği netice isbat ediyordu ki, 
Milletler Cemiyeti, iddia olunduğu gibi, 
tarihe karışması lazım bir müeuese de
ğildir. Boğazlar meselesi gibi Avrupa
nın en nazik stratejik noktalarından biri 
tizerinde bir karara varabilmek. elbette 
ki mühim ve mesuliyetli bir adımdı. 

Fakat Cemiyete aleyhtar olanlar, 
Milletler Cemiyeti'nin salih.iyetlni tanı. 
mamakta ısrar ettiler. Ve ispanya da& 
sının çatallaşması nisbetinde, Cemiyet'in 
bu gibi işleri halledemiyeceği kanaati 
kuvvet buldu. 

Akdeniz korsanlık hadiseı!erine kadar, 
bu hal bu şekilde devam etti. Fakat Is. 
panya etrafındaki ihtilaflar Akdenizde
ki ticaret emniyetini telıdid edecek ka -
dar genişleyince, Milletler Cemiyeti'nin 
karar verme aalihiyeti, birdenbire. ina
nılmaz bir ölçüye çıktı ve "Nyon konfe
ransı'' gözümüzü kapayıp açıncaya ka
dar toplandı, karar verdi ve dağıldı. 

Şu var ki, bunun hemen arkasından, 
Millet!er Cemiyeti celselerinde biribirin
den ehemiyetli mevzular konuşulmağa 

başlandı. Srra ife Negrin, Delbos, Eden 
ve Lltvinof'un nutuklarında, agresyon 
meselesine, doğrudan doğruya temas 
ed;~di ve misal olarak, öne, ispanya ve 
Çin'e yapılan tecavüzler sürüldü. 

Halbulci, şimdiye kadar, Milleter Ce. 
miycti'ne pürüzlü hiç bir dava getirme.. 
mek havası hakimdi. 

Milletler Cemiyeti'ne birdenbire arız 
olan bu yenilik ne kadar zamanda inki. 
şaf ve tekamül eder? Bunu kestirmek 
güç olmakla beraber, büyiik demokrasi
lerin devlet adamları tarafından ortaya 

Ticaret anlaşması 

için konuşmalar 
İstanbul 22 (Telefonla) - Aldığım 

maJUmata göre, önümüzdeki hafta için
de Ankarada yeni ticaret anlaıı;maları 
müzakerelerine başlanılacaktır. 

Çekoslovakya, Danimarka, Roman

ya ve Avusturya ile aramızdaki anlaş

maların müddeti bitmif veya bitmek ü 

zere bulundugundan bunların yenilen

mesı içın de yeniden müzakere yapıla

caktır. 

İtalya ile olan anlaşmadaki bazı güç

lükler de dikkati çekmiş, ta.mamiyle ye

ni esaslar dahilinde müzakereye giri

.şilmesi kararlaştrrhmıştır. 

Bisikletle denize yuvarlandı 
İzmir, (Hususi) - Şaban adında ve 

12 yaşında bir çocuk bisikletle kordon

dan geçerken denize yuvarlanmıştır. 

Nuri adındaki arkadaıı da onu kurtar
mak için denize atlamış, ikisi de yüz

mek bilmediklerinden boğulmak üzere 
iken poliı nokta memwu tarafından 

kurtarılmışlardır. 

................................................... . . . . 
l HA V·A ! . . . . ....................................••... . 

Gölgede 33 derece 
Dün Ankarada hava açık, hafif 

rlizgarlı geçmiştir. Gecenin en düşük 
ısısı 15, en yüksek ısısı da gölgede 31 
dir. Güneşte ve açıkta 59 dereceye ka
dar çıkmıştır. 

atılmııı olan meseleler ve görüşler Üze
rinde kısaca durmak, bizlere, yeni dev
rin ne zaman başlıyacağı hakkında ufak 
bir fikir verebilir kanaatindeyiz: 

Franaa namına Delbos, 
Milletler Cemiyeti'ni.n salihiyet ve 

preatijini artbnnağa matuf IÖzl~r aarfe
derek l spanya işinde, İcab edene, mü
dahaleye kadar ıridilebilecefini ih ns 
etti. 

Aynca, rejimler arasındaki ihtilaf -
talı bahaederek bir mütareke teklifi ge
tireli. Bundaki esas, beynelmi!el teah • 
bicllere riayet etmek fAl'bdır. 

lngiltere namma Eden, 
Delbos'un yukardaki iki fikrini baş. 

ka kelimelerle ifade ettikten baıka sö -
ınW1reler ve hammaddeler hakkında, ln
giltere'nin gerçekten kuvvetli olan te • 
zini tekrar eyledi.. · 

Amerika nanuna Roosevelt, 
Reformcu ve progressiot demokrasi

yi müdafaa etti. Demokrasinin artık ge
niş halk yığınlarının menfaatlerini mü
dafaa eden bir rejim olduğunu iddia et
ti. Ve, diktatürlere hücum etti. Bunların 
barb tehlikelerini arttnmak ve insanhk.. 
la medeniyeti tehlikeye koymaktan baş_ 
ka bir it sörmediklerini öne sürdü. 

Bütün bunlardan başka Sovyet Rus. 
ya namına da Litvinof, 

Antikomünist propagandanın emper
yalist emelleri giıı~emeğe matuf bir ma
nevra olduğunu alaylı bir lisanla izah 
ettikten sonra, keza, rejim~er arasındaki 
mütarekeyi kabut etti. Ve şart olarak, 
keza, beynelmilel teahhüdlere riayet et
mek lüzumundan bahsetti. 

Görüyoru~ ki, Milletler Cemiyeti'nde 
artık, rejim meseleleri bile bahae mevzu 
olmaktadır. Ve bu müesseseye bağlıhk
larnu muhafaza etmek isteyen devletle
rin niyetleri, bütün davaları, açıkça ve 
"legalite" dahi\inde yani meşnı yollar
dan yürünmesi şartiyle, Milletler Cemi. 
yeti'nde ıörüımek ve halletmektir. 

Demek oluyor ki, barış'm müdafaası, 
arbk nazari bir paroı'la halinden çıkarak 
maddeleri üzerinde görüııülen bir iş ve 
plan ııcldine kalbeeliLnektedir. 

Bunlar niçin ve nasıl oldu? 
Bu sua'1erin sembolik cevablan, Nyon 

konforansıdır. Fakat tafsilatlı cevabla. 
rını vermek istersek, 1918 denberi devam 
eden devreyi yeni baştan ve tehlikeleri 
ve tedbirleri ile birlikte tetkik etmemiz 
lazımdır. 

BURHAN BELGE 

Kayseri pastırması 
"Pastırma ve sucuk imalathanele_ 

cini tetlcik ettiren Sıhat Vekaleti, 
bunların istenilen şartları haiz ol

madığı neticesine vararak modern 
bir mezbaha inşa edilinciye kadar 
Kayseride pastırma ve sucuk yapıl
masını yasak etmiştir.,, 

Gazetelerin verdiği bu haberi 
kayserimer, vilayetleri ekonomya. 
sınds pastırma ve sucuğun tuttuğu. 

yeri ne ile dolduracaklst1m düşüne
rek, ve bu iki - hangi vasfı ku.llana
lrm; gıda mı, yoksa eski tabirle şi-

kemperverlik mi diyelimJ - gıda veya 
şikernperverlik maddesinin amatör
leri de Kayseriye has ç i m e n ' 1 i 
Kayseri sığırları etine verilen rayL 
ha ve çeşni'den mahrum lralacaklarr
nı akla getirerek esef etmekten ken
dilerim· alarmyacaklardır. Fakat bir 
de Kayserideki pastırma imalatha. 
nelerini muasır ijienin hükümlerini 
bilenler göziyle görünüz: o zama.n 
pastırma ve sucuğun seyrine bile ta
hammül edemezsiniz. 

Srhat Vekaletinin karan diğer 

pastırma ve sucuk ima/Mhanelerine 
de teşmil edilirse bize mahsus et 
konserveciliği doğru yola girerek 
kurtulmuş olur. Çünkü meşhur !Ile
selin ''kızı kendi keyfine bırakırsa-

mz ya davulcuya, ya zurnacıya va

rır,, dediği gibi pastırmacılrğımızı 

kendi haline bırakacak olursak orta 

çağı iki bininci senede dahi bulaca. 

ğımızdan emin olabiliriz. - N. B. 

Yurdun Trakya, Kocaeli ve Karade
deniz kıyıları mıntakaları bulutlu, di
ğer yerler açıktır. 24 saat içinde yur
dun hiç bir yerinde yağıı olmamıştır. 
En düşük suhunet Ulukışlada 7, en 
yüksek ısılar da 1stanbulda 25, İzmir
de 29, Adana ve Malatyada 33, Diyar
bc' ; rde 37 dir. 

H api•haned e: 

- Yüklerimizi arayacak mısrnız? 

ULUS 

Terfi eden 
doktorlar 

Dün yeniden terfi eden doktorla
rimizin liatesini vermiştir. Diğer terfi 
eden doktorlann isimleri ~unlardır ı 

35 liraya terli edenler 
İzmirden Ali Rıza, Bursa.dan Ek

rem, Eminönü belediye tubesinden Sa
dettin, İhsan, Tevfik, Mehmed Zeki, 
Rıza, Faik Çelebi, Ali Memduh, Fatih 
şubesinden Hüseyin Tahsin, Mehmed 
Fehmi, Kemal, Hasan Tahsin, Sürey
ya, Kemal, Hamid Şakir, Mahmud Zi
ya, Talat, Beyoğlu şubesinden Fuad, 
Abut, Necati, Ahmed Kemal, Şükrü, 
Neriman Tevfik, Tevfik Hicri, Mahmud 
Remzi, Hakkı, Beşiktaş şubesinden 
Mithat, Saffet, Nezif, Hilmi, Adalar 
suhesinden Ahmed Şevket, İbrahim 
Rüştü, Burhaneddin, Sarıyer şubesin
den Memduh, Ahmed İrfan, Saib. Rıfkı, 
Bakırköy şubesinden Salahaddin, Sadi 
Şerif, Beykoz şubesinden İrfan, Şefik, 
Ömer Şükrü, Oeküdar şubesinden Ah
med Şevki, Ahmed Namık, Hasan Na
zım, Fahri. Receb Sabri, Kadıköy şube
sinden Ahmed Nuri, Şevki, Hasib, İh
san Ali, Eyüb dispanserinden Kemal, 
Ağva dispanserinden Saffet, Saman
dıra dispanserinden Hikmet Emin, Ö
merli dispanserinden Sadettin, Mah
mudbey dispanserinden Mehmed Ali, 
Silivri dispanserinden Şükrü, Büyükçek
mece dispanserinden Hasan Şahin, Ça
talca dispanserinden Fatinullah Hasib, 
1stirancı> dispanserinden Hüseyin Av
ni, İstaıı.. ı belediye kimyahanesinden 
talia Adnan, Nebile, Fikret, 

25 liraya terli eden 
İzmir memleket hastanesi diş tabibi 

Muzaffer. 

Dört orta okul 
daha açılıyor 
Kültür bakanlrğı en son verdiği bir 

kararla Bursa, Adana, Samsun ve An
karada olmak üzere dört okul daha aç
mağa karar vermiştir. Ankarada a;ıla
cak olan okul Hamamönünde kömür 
depolrmm bulunduğu mahalde yapıla
caktır. Bu yıl ilk okullardan mezun o
lanların sayısı pek fazla olduğundan 
mevcud lise \le orta okullar kftti gelme
miştir. Buna aid her türlü hazırlıklar 
bakanlık ve vilayetlerce hazırlanmak
tadır. Bu dört okulla beraber bu yıl ila
veten açılan orta okulların sayısı 18 ol
muştur. 

Lutfen bozuk paraları yerine koyu. 

nuz. Pantalonlarımızda top saklı de

ğildir. 

- Hayır, biz ne marksistiz; ne fa

tistiz; ne de ihtilalciyiz. Bir aeyyahız. 

Buraya eğlenmeğe geldik. Memleke

tinizi fevkalade bulduk. Hemen ayrı

lıp gitmek istiyoruz. 

- Bu hapiahaneye ateş açarlar mı? 

Dwarlan sağlam, yüksek ve aeniı 

midir? 

- Hayır, silah istemiyoruz. Muha

rebeye girişmek istemiyoruz. Biz, ken

di halimizde kalmak istiyoruz. 

- Bir cenaze alayı kaça yapılır? 
- Hangi taraf kazandı 1 ........ . 

Muhatabdan bahi•! 

Sinerna yıldızı: 
- Artık sizden bahsedelim: benim 

son filmim hakkında ne düşündünüz? 

Örgü örmenin faydası! -
Ban kadınlar, bir taraftan konu§ur, 

bir taraftan da örgü örerler; böyle yap

maları İyidir. Çünkü bu sayede konuıur
ken bir §CY düşünme[erine imkan olur. 

Avn.ıpanın muhtaç olduğu birse

yahat - clil kitabı! 

lngilizce Punch isimli mizah gaze
tesi yazdığı bir yazıda diyor ki: 

" Bugün Avnıpa'da seyyahlar ta

rafmdan kullanılan ve her dilden lü
zumlu cümleleri öğreten kitablar, ih
tiyaca kafi gelmemektedir. Evet, bun
lardan her hangi yabancı bir memle-.. 
kette na.ıl bilet alacağınızı, hamalla
ra yükünüzü nasıl taşıtabileceğinizi, 
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Kliring hesablann bu 
ayın 15 indeki durumu 

lktısad vekaletinden aldığımız m.aliimata göre, kliring heaabları
mızın 15.9.1937 tarihindeki durumunu gösterir cetveller aşağıdadır: 

Türkiye Cumhuriyet merkez bankaamdan alınan hesab huliaalarma 
göre 15.9.1937 tarihindeki kliring hesablan bakiyeleri ve kredili mü· 
bayaata aid teahhüdler yekUnlan: 

CETVEL: 1 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban

kasındaki blokajlar ı 

Miktarı 

Memleket T . L. 
Avusturya 2.744.200 
Belçika 174.600 
Bulgaristan 2.300 
Çekoslovakya 2.605.000 
Estonya 13.500 
Fenlandiya 900.500 
Fransa 4.380.200 
Hola.n<la 1.122.600 
İngiltere 8.364.800 
İspanya 387.700 
laveç 1.688.300 
laviçrc 1.142.600 

ltalya 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Yugoslavya 

1.929.200 
8.900 

695.800 
512.400 

2.0S0.700 
191.000 

Yunanistan 53.100 

YEKÜN 28.967.400 

CETVEL:2 
Muhtelif memleketlerin . merkez 

ban.kalarmdaki blokajları Reichsbank 
Berlindeki blokaj yekunu : 

A Huabı T. L. 16.121.700 
B Hesabı T. L. 7.715.600 
C Hesabı T. L. 3.260.300 
Alrnanyadaki umumi blokaj yel unu 

27.097.600 T. L. 

CETVEL:3 
Muhtelif memleketlerden kredili 

teahhüdler YekUnlan (T. L. hesabı ile): 

Memleketler Resmi daireler 

Almanya 24.637.894 
Avuaturya 56.000 
Belçika •• 
Çekoslovakya 607.953 
Estonya .. 
Fcnlantliya 187 
Fr.ansa 8.257 
HoJanda 144.206 
İngiltere 190.767 
İspanya 19.146 
İsveç 1.607.659 
İsviçre 61.425 
İtalya 399 
Macaristan 741.987 
Norveç 23.415 
Le'histan 22.208 
Yugoslavya 7.922 
Yunanisatn 

" YEK ÜN 3.491.531 

1 - Siparişi mukaıveleye bağlanım' 

olduğu halde henüz memlekete 
ithaJ ediJmcmiş olan mallar bedelleri 
yukardaki yekunlarda dahil değildir. 

2 - Almanyaya aid yukardaki ye
kGnda dahil bulunan altı aya kadar va-
deli mübayaat.: .. 

Resmi daireler 
Hususi şahıslar 

YEKÜN 

T.L. 3.397.647 
T. L. 5.478.310 

8.875.957 

otel odalarmı ne yolda tutacağınızı 
öğrenebilirsiniz. Fakat tam bu günün 
ihtiyacına cevab verecek bir dil ve 
seyahat kitabmda,. . mesela, şöyl ~ kı
sımlar bulunmalıdır: 

Otelde: 

- Bu fehirde politika cereyanla

rı var mı? Yok mu? Öyleyse burada 

kalabiliriz. 

- Bize sokağı gönuiyen bir oda 

veriniz. Dışarıdaki güriiltii nedir? 

Bomba mı 7 Makineli tüfek mi? 

- Oda hizmetçiai, dıvara saplan

mış kurşunlan temizleyiniz. Biz bod

ruma inmek istiyoruz. 

Sokakta: 

- Silahlarımızı meydanda taşıya

cağız. Hayır efendim, bizim rovelve -

riıniz yok. Müsaade buyurursanız si

lahlarımızı indirelim; fena yorulduk. 

- JiayU', aueri mevkilerin fotoi

raf'ı:ınnı almıyoruz. Fotoğraf maki -

nelirimiz zaten bozuktur. 

- Rovelverle oynamayınız; belki 

de ate§ alır. Sonra neticenin ne olaca

ğrnı bilir.siniz. 

Yol ıormak: 

- Polise yolu sorabilir miyiz? Ha
yır, sonra bizi tevkif eder. 

- Nöbetçi, iıte pasaportlarmuzl 

Üzerindeki resimler bizimdir. Bunlar
dan §Üphe mi ediyorsunuz? Öyle ise 
ınersil 

- Hayır, §una huna, fürere, prole
tarya diktatörlüğüne gülmüyoruz. 
TeYkif altına nu a.!rndık? 

olarak yapılmıı olan mübayna ta id 

Husuıi şahıslar Yekun --
11.76.S.081 36.402.975 

343.185 399.185 
28.280 28.28() 

466.662 1.074.615 
24.351 24.351 
32.532 32.719 

197.936 206.193 
68.116 212.322 

397.338 588.105 
43.105 62.251 

275.933 ı.883.592 

310.34{) 377.789 
281.262 281.661 
167.662 909.649 

61.600 85.015 
12.935 35.143 
22.651 30.573 
S9722 59.722 

2.799.634 ts.291.1155 

Bakiye daha uzun veya başka vade
li mübayaata aid teahhüdler yekOnunu 
ifade eder. 

3 - Almanyadan gayri. diğer mem

leketlere aid yukardaki umumi yekun
da dahil altı aya kadar vadeli rnilbayaat 
Resmi daireler T. L. 608.187 
Hususi şahıslar T. L. 1.856.983 

YEKÜN 2.465.170 

Bakiye daha uzun veya başka vade· 
1i mübayaata aid teahhüdler yekununu 
ifade eder. 

4 - Her memleketin kredili teahhüt 
lerimiz de dahil olmak üzere hesaben 
alacaklı bulunacağı meblağ tesbit edi
lebilmek için 1 numarah cedvelde o 
memleket için gösterilmit olan blokaj • 
yekilnuna aynı memlekete a1d olarak 
işbu 3 numaralı cedvelde münderiç tc
ahbüdler yekfutunun ilave edilmesi i
cabeder. (A . .A.) 

İhracatçıların toplantısı 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Bugün 

ticaret odasında bir toplantı yapıldı. 

Bu toplantıya şehrimizin tanınmış ih
racat şirketleri mümessilleriyle idhaliit 
ve ihracatçılar iştfrak ettiler. 

Bakanlık idari müsteşarı Almanya 
ile yapdan son anlaşma hakkında ken
dilerine etraflı izahat vermiştir. 

Marmara turuna çıkan 
bisikletçiler 

ızmit, 22 (A.A.) - Marmara turu
na çıkan Bursalı bisikletçiler şehriıni
ze gelmi,lerdir. Dün Bursa ve Koca
eli bisikletçileri üçer kişilik bir takım
la 22 kilometrelik bir yarış yapmıtlar
dır. 6 puvanla Kocaeli takımı birinci, 
13 puvanla Bursa takımı ikinci olmuş
tur. Ferdi birinciliği Kocaeliden Vah
det, ikinciliği İbrahim, üçüncülüğü 
l3ursadan Hikmet kazanmıtlardır, 

Muğlada zeytin mahsulü 
Muğla, 22 (A.A.) - Bu yıl il için· 

de zeytin mahsulü geçen yıla nisbetle 
azdır. 

Bu yıl geçen yıla nazaran en fazla is
tihsal yapan Milas müsteına, diğer il
çelerde oldukça bereketli mahsul var· 
dır. Bu yılki mahsule nazaran elde e
dilecek zeytin yağı mahsuli.i umum il 
içinde iki ila iki buçuk milyon arasrn· 
da tahmin edilmektedir. Zeytin hasa
dına muayyen tarihlerde baş.anına::.• ı

cin tedbir almmrştır. 
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[ DIŞ iCMAL 

Amerika anayasası, 
yüksek mahkeme ve 

Cumhur Reisi 

A merikanın iktisadi kalkınması 
gayesiyle yapılan bir takon 

kanunları anayasaya mugayir ve bi
naenaleyh hükümsüz saydığı ıçın 

CUtnhur reisinin, yüksek mahkemeyi 
"gençleıtirmek" yolunda bir tetebbü
se giriştiği mal\ıındur. Roosevelt'in 
düıündüğü ıu idi: Yüksek mahkeme 
azasının ekserisi yaıh olduklarından 
kafa itibariyle geridirler. Bun!ar ye. 
ni hayatın icablarını anlayamazlar. 
Bunun içindir ki kalkınma kanunları
nın anayasaya mugayir olduğu kara
l"ını vermişlerdir. Halbuki bu tedbir
ler kanuna mugayir değildir. Bütüıı 
hleacle bir telakki meselesidir. Yaşlı 
Ve eski kafalı hakimler yerine mo
dern dütünceli hakimler gelirse, mese
le hal edilmiş olur. Fakat mahkeme 
azaları azil veya tebdil edilemiyece
iinden, Roosevelt, yetmiı yaşına va
ran her aza istifa etmediği takdirde 
hlahkeme heyetine yeni bir aza tayin 
edilmesini teklif etmişti. Mahkeme
nin dokuz azası vardır. Bunların altı
aı da ytmiş yaşım geçmiş bulunduğun~ 
dan Rooseveltin teklifi kabul edilmiş 
olsaydı, altı genç azanın tayiniyle he
)'et on beşe baliğ olacaktı. 

Rooseveltin bu teşebbüsü, anaya
ıaya karşı hürmetsizlik telakki edil
di ve her tarafda mukavemetle kar· 
tılandı. Mahkeme azalarının adedini 
arttırmak teklifi ayan meclisine tev • 
di edileceği sırada yaşlı hakimlerden 
biri olan De Vanter'in istifası, teklif 
aleyhinde bulunanların vaziyetini 
kuvvetleştirdi. Yaşlı hakim yerine 
&'enç bir hakim tayin ebnek fınab el· 
de edildiğinden teklifin müzakereai
ne blle lüzum kalmadığı ileri sürüldü. 
Fakat Roosevelt ısrar edince ayan 
rneclisi cumhur reisinin teklifini mü
zakere ve red etti. 

Bununla beraber, pek aziınkar o
lan Roosevelt mahkemeyi ıslah ve 
gençleştirmek yolunda giriştiği müca
deleyi terketmiş değildir. Ancak cum
hur reisi ba§ka tedbirler düşünürken 
bu teıebbüsün muvaffakiyetini haylı 
~0 .. l&ıtıracak bir hadise çıktı: istifa 
eden yaşlı hakim de Vanter'in yerine 
cumhur reisi ayan azasından Hu.go 
Black'ı tayin etmiş ve bu tayin ana
Yaıa icabı ayan meclisi tarafından 
tasdik edilmiştir. Bundan sonra da 
Yeni hakim alelusul yemin etmiıtir. 
liakimliğe tayini etrafındaki muame
le tamamlandıktan ve Avrupada bir 
ıeyahate çıktıktan sonra Black'm ma
ruf Vu Kluks Klan teıkilatına men· 
•ub olduğu ifşa edildi. Günlerdenbe
ıi Amerika gazeteleri iskandal hali
ni alan bu meaele ile meşguldürler. 
Vu Kluks Klan cemiyeti, geçen asrın 
ortalarında kurulmuş zenci aleyhdarı 
bir teıkilattır. 1863 senesinde zenci e
•aretinin ilgası meaclsi yüzünden A
hlerikanın şimal kısmı ile cenub kıs
hlı kanlı bir mücadeleye giriştiler. Ne
ticede esaretin ilgasına tarafdar olan 
Iİrnal harbı kazandı. Ve zencileri a
<ı:ad etti. Bunu takib eden on sene İ· 
~İnde cenub bir sömürge vaziyetinde 
•dare edildi. işte Vu Kluks Klan, teş· 
ki~atı bu seneler içinde doğmuştur. 
liedefi siyasi haklarına yeni kavuşup 
da funaran zencilere kar§ı beyazları 
korumaktı. Fakat zamanla, zenciler 
aleyhine beyazların kanunsuz ve ba
<ı:an da zalimane muamele yapmala
rına vasıta olan bir cemiyet halini al

~1fhr. Bu teşkilatın, zencileri kamçı 
~e döğmek, diri diri yakmak gibi tedhit 

atekctlerinin tüyler Ürpertici tefer
;"~ tı hala ara sıra Amerika gazete
~.~•nde okunmaktadır. Amerika hü
b~etini meşgul eden meselelerden 
d~rı de bu gizli teşkilat ile mücadele
h ır. Ve bu mesele ile bizzat Roosevelt 
aylı meşgul olmuştur. Hadiselerin 

Catib İstihzası olmak Üzere, timdi 
c~hu .. reisi, kanunu tatbik vazife-
11Yle mükellef olan en yüksek maka
lna., böyle bir tedhiş teıkilatırun men
•ubunu tayin etmiş bulunuyor. Ve bu

~~ büyük bir içtami ıslahat tedbiriniq 
k• ~dırnı olarak yapıyor. Denilebilir 
•hırb" h"d' R ••· .. • :r ır a ıse ooseveıt ID vazıyeb· 

Ilı bu d d ··1d· A . 
1 

k erece sarsmıı egı ır. merı· 

bı~' anayasasının yüz ellinci yıl dönü
C u de bugünlere tesadüf etmiştir. 

Utnhur reisiyle aralarındaki ihtilafa, 
~naysaya karşı hürmet şeklini verme
Re muvaffak olanlar, bu hadiseyi is-
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JAPON TAYYARELERi FAALIYETIE 

Kanton ve Nankin şehirleri 
yeniden bombardman edildi 
BULGARİSTAN'DA 

Manevralar 
yapılıyor 

Sofya, 22 (A.A.) - Bulgar ajansı 
bildiriyor: ~alkan harbındanberi ilk 
defa olarak yapılacak olan Bulgar or
dusunun manevraları 26 eylül akşamı 

ba§-lıyacaktır. 

Popovo şehri civarında cereyan e· 
decek olan bu manevraların hedefi, mo· 
dern piyade fırkaları ile motörlü fırka· 
tarın teşkilatını ve sevkülceyş kabili· 
yetlerini tetkik eylemektedir. Milli 
müdafaa meselelerinin yalnız zimam· 
darları değil, fakat bu meselede bir rol 
oynayacak herkesi alakadar eylediğini 
tebarüz ettirmek üzere, bu manevralar 
ilk defa olarak, umumi ve aleni bir ma· 
hiyette olacaktır. 

Manevralara, her garnizondan alı· 

nan efradla hususi surette hazırlanmış 
iki piyade fırkası ile bir bindirilmiş pi· 
yade fırkası iştirak edecektir. İki piya
de fırkası iki muhasım tarafı teşkil ey· 
Jiyecek, bindirilmiş fırka ile bir avcı 
tayyare filosu ve bir topçu alayı, lüzu
mu takdirinde her iki taraf lehine kul
lanılmak üzere harekat müdürlüğünün 
emrine verilecektir. Manevralar esna
sında hava hücumlarına karşı müdafaa
ya çok ehemiyet verilecektir. 

Manevralar, harbiye nazırı general 
Lukov tarafından idare olunacak ve 
kurmay başkanlığını da bulgar ordusu 
kurmay başkanı General Peev yapa
caktır. 

Manevralar, bizzat kral tarafından 
açılacak ve kıral, bütün harekat müd -
detince manevraları yakından takib e
decektir. Harekat, 29 eylül akşamı bi
tecek ve 3 ilkteşrinde de, kırahn tahta 
çıkışının 19 uncu yıldönümü münase
betiyle, manevra sahasında büyük bir 
geçid resmi yapılacaktır. 

Manevralarda, bütün hükümet aza
ları, eski başvekiller, eski harbiye na· 
zırları, harb esnasında vazife görmüş 
o~u kumandanları, bütün ataşemiliter-

1 

ler, ihtiyat zabitleri, ve küçük zabitleri 
teşekkülleri heyetleri, eski muharibler 
ve harb malUlleri heyetleri ve birçok 
gazeteciler hazır bulunacaktır. 

Manevraların umumiliği ve alenili
ği, bunlar hakkında her türlü yanlış 

tefsirleri bertaraf edecek bir mahiyet
tedir. Esasen harekat da Bulgaristan a
leyhine yapılacaktır. Manevraların plan
ları da, bunların tamamiyle tedafüi bu
lunduğunu iyice tebarüz ettirmektedir. 

Popovo nerededir? 
Popovo (Popköy) Şumnu kazası

na bağlı bir kaza merkezidir. Nüfu
su 12000 • 16000 araımdadtr. Popo -
vov yahud Popköy şimali Bulgaristan
da §arki Tuna ovasında, Varna - Sof
ya tren yolu güzergahında bulunmak. 
tadır. Eski Cuma, Razgrad kasaba
lariyle bir müselles teıkil etmekte
dir) 

tiunar etmişler ve bu yıl dönümüne 
Roosevelt'e karşı bir nümayiş şekli 

vermek istemişlerdir. Fakat çok piş

kin bir politikacı olan Roosevelt bunu 
üstüne almak istememi§ ve yıl dönü
mü münasebetiyle anayasa hakkında 

en kuvvetli nutkunu söyliyerek, siya· 
si düşmanlarmın kendisini zımnen it
ham ettikleri diktatörlüğe karşı hü
cumlarda bulunmuştur. Bununla be

raber, yeni hakimin tayiniyle cumhur 
reisinin müşkül bir v .ziyete düştüğü 
ve bu vaziyetinin mahkemeyi ıslah 

yolunda giriştiği teşebbüsü de zorlaş
tıracağı şüphesizdir. 

A. Ş. ESMER 

Şimal cephesine sevkedilen japon askerleri 

Nankinin japon tayyareleri tarafından bombardıman edildiğini 
dün haber vermi§tik. Bu hususta yeniden aldığımız telgrafları CJ§ağıya 
koyuyoruz: 

Londra, 22 (Hususi) - Nankinden gelen haberlere göre ~ehrin 
bombardımanı çok müthiş olmuştur. Fabrikaların ve gemilerin düdük
leri fasılasız tekilde büyük velvele koparıyorlar ve Nankin halkına 
bombardıman saatinin geldiğini haber veriyorlardı. Japon tayyarele
rinin hava hücumu saat 10.10 da başlamıştı. Bu feci ihtar karşısında 
şaşkın ve perişan bir vaziyete düşen halk, derhal otomobil, araba, 
kamyon gibi bütün nakil vasıtalarına atlıyor, tayyarelerin bomba yağ
murlarından kaçışmağa çalışıyor, delicesine sağa sola koşuşuyordu. 

Bu ilk işaretten sonra saat 
10.30 da ikinci ve müstacel bir 
tehlike işareti daha verildi. Tam 
bu sırada 13 çin tayyaresi havala
narak gelen dütmanı önlemek i
çin japon İ:ayyareleriyle muhare
beye girişti. 

Kırk japon tayyaresi, şehrin cenub 
tarafından ilerliyor ve bir bomba yağ
muru yağdırıyordu. Bu esnada diğer 

bir japon hava filosu Yangtsenin öteki 
yakasındaki Pukav'ı bomba yağmuru
na boğuyordu. 

Bu esnada diğer japonbombardıman 
tayyareleri uzaktan göründüler ve par
lak bir güneşin ziyası altında gittikçe 
korkunç bir şekilde irileşerek yaklaş
mağa başladılar. 

Birkaç dakika sonra japon hava kuv
vetleri kumandanı-tayyaresinden du
manla bir işaret verdi. Bunun üzerine 
bütün tayyareler, hep birlikte şehrin 
cenubuna bombalar yağaıdmağa baıla
dılar. 

Bu esnada çinlilerin dafii tayyare 
topları fasılasız surette çalışıyor, bom
ba yağdıran tayyarelere mukabele et
meğe çalışıyorlardı. 

Nankinin kalabalık bölgelerine atı
lan bombalar feci patlayışlarla ~ehri ce· 
hennemi bir dumna boğuyorlar, yeryer 
yangın sütunları yükseltiyorlardı. 

Japon tayyareleri, bombardıman 
esnasında umumi karargahı, Nankinde
ki hava komisyonunu ve çin harb gemi
lerini bombalanıışlardır. 

Çin kaynakları. bu çarpışmada dört 
japon tayyaresini düşiirmeğe mu ... affak 
olduklarım bildirmektedirler. 

/kinci taarruz 

Japonların ikinci hava taarruzları 
bugün öğleden sonra saat 13.15 de baş
lamıştır. Çok yüksekten uçan tayyare
ler 20 dakika fasılasız şekilde şehri 

bombalamışlardır. 
Japon salahiyettar makamları Nan

kin bombardımanının devam edeceğini 
söylemişlerdir. 

Japon bombardımanın_ın vücuda ge
tirdiği hasar ve zarar mıkdarı henüz 
malılm değildir. Nüfusça zayiatın pek 
az olduğu tahmin edilmiktedir. Çünkü 
halk, tayyarelere karşı vücuda getiri
len sığınaklara sığınmış bulunuyordu. 

Japonyayı protesto 

Nankin bombardımanını İngiliz ve 
amerikan sefirleri protestoda bulun
muşlardı. Fransa da, Tokyodaki sefiri
ne Nankin bombardımanının doğurabi
ıe:eği muhtemel neticeler hakkında İn-

gilterenin yaptığı teşebbüse benzer bir 
teşebbüste bulunması için talimat ver
miştir. 

Japonyanın cevabı 

Japon hariciye nezareti namına söz 
söylemeğe salfihiyetli bir zat, ingiliz ve 
Amerika protestosundan bahsederek; 
japon hükümeti siyasetinin asla değiş
memiş olduğunu, yani japonların gayri 
muhariblcre taarruz etmemekte olduğu
nu ve üçüncü devletler tebaasının hak
larına dokunmak niyetinde olmadıkla
rını söylemiştir. 

ş_imalde 
Londra, 22 (Hususi) - Royter a

jansının verdiği haberlere göre, Şima.. 

li Çinde kati neticeli harbların yakında 
başlıyacağı anlaşılmaktadır. Bugün ja
pon pişdarları Paoting'e doğru ilerle· 
mişler, Tachingho şehrine varmışlar· 
dır. Cinlilerin başlıca mevzilerine ta· 
arruz edilmiştir. Japon membalan bu 
mevzilerin yakında düşeceğini iddia et
mektedirler. 

Süngü muharebe.i 
Santral Nevs bildiriyor: Japon kuv

vetlerinin Loticne yapmakta devam et. 
tiği hücumlar, her defasında muvaffaki
yetsizlikle neticelenmektedir. 

Luichangın cenubu şarkisinde Çin 
kuvvetleri, :ıiddetli bir süngü muharebe. 
sinden sonra iki kilometre ilerlemişler

dir. 

Cenubla 
Dün Kanton, bir saat fasıla ile iki 

defa havadan bombalanmıştır. Bu hücu
ma 19 çin tayyaresi mukabelede bulun-

muştur. Feci bır hava harbı olmuştur. 
Japonlar bu bombardımanlarla hem bu 

mmtakadaki çinlilerin manevi kuvvet

lerini kırmak, hem de Kanton • Hankov 
demiryolunu kesmek arzuuundadırlar. 

14 japon tayyaresi düşürüldü 
Japon filosu kumandanının verdiği 

tebliğe göre, japon tayyarelerinin Kan
tona yaptıkları taarruzda 14 japon tay
yaresi düsürülmüş, 12 tayyare de tah
rib edilmiştir. 

11 çin tayyaresi dü§ürüldü 
Kantondaki hava harbmda 11 Çin 

tayyaresi düşürülmüştür, Hava harbı 
bir saatten fazla devam etmiştir. Aynı 
gün japon donanmasının diğer tayyare 
filoları Kantonu ikinci defa bombala-

'BASIN İCMALi I 
~karada mesken 

meselesi 
CUMHURIYET'te Yunus Nad~ Aıı

knrarun mesken derdinden bahsederek. 
§İmdiye kadar Ankaraya pek çok yeni 
binalar kazandırmıt olan hususi tqeb ... 
büslere teıekkür etmek lazım geldiğini 
ancak buhranın hallini bu hususi teşeb. 
büslerden beklemenin uzun bir xamaa 
için rahatsızlığı göze almak demek ola. 
cağını belirterek bu büyük ihtiyacm 5iiJ-. 
atle kar§ılanması imkanını a.raıtıraralıt 

diyor ki: 
" Bu imkanı bugünlerde Ankanıda 

temeJleri ablan yüz elli evlik bahçeli e-.. 
ler kooperatifinin teıebbüı ettiği yapı ... 
lar §İmdiden isbat edecek bir misal ol
mak Üzere ortaya çıkmııtır. Bi...- parça 
bahçeleri de olacak olan bu modern e,,_ 
lenn mahallesi bir iki yıl zarfında tama
men meydana çıktığı zaman ıimdiö v._ 
ziyelle taban tabana zıd bir yenilik,. 
güzellik ve iyilik örneği te§kil edecelıto 
tir. Kot>peratifin pek İnce heaablariy_ 
le bu evlerde bir oda bidayette bin li
raya kadar hesab olunmU§tu. En ııoa 
hesabla hatta biraz geni§ tutulmak 
suretiyle bunun için iki yüz elli lirayı 
pek fazla geçmiyeceği tahmin olunur. 
Böylelikle mutfağiyle, kileriyle, ban... 
yosiyle, hülasa bütün konfor tertiba
tiyle dört odalı bir ev be§ bin liray .. 
beş odalı bir ev altı bin küsiir liraya 
mal olacaktır, ve bidayette bu .,, be
dellerinin yalnız %10 nunu pefİD Ye
ren ortaklar bilahare mütebaki borç.. 
larını 50 - 60 lira gibi küçük aylık taJa. 
sitlerle ödemi§ bulunacaklarda. Aa
karada bugün bu çetid bir evi 50 _ 60 
liraya kiraya tutmak mümkün değil
dir. Yani bahçeli evler kooperatifi.. 
nin ortakları şimdiki kiralardan ap
ğı aylık taksit vermekle evvela ken
di evlerinde oturmuş olacaklar, M>D

ra da bu evlerin sahihliğini t•m•mea 
elde etmiş bulunacaklardır. 

Bunun manası ıudur: Peşin olarak 
yalnız 5.600 lira verebilen bir .atan
da~, ondan sonra daha az kira Yel'

mek suretiyle ev r.ahibi oluyor. Buna 
bir kooperatifin hususi bir tetel>büMi 

temin etmi§tİr. 

Eğer İ§i devlet kendi himayesi al
bna alacak olursa batta bu pefİn pa.. 
raya bile hacet olmaksızın, bilbasa 
memurlar sınıfının ve bunlarm ihti
yacı tamamlandıktan sonra da her 
sınıf halkın yalnız kira paraaiyle ~ 
sahibi olabileceğine §Üphe yoktur. 

Böylelikle hem halkın en mühim 
bir ihtiyacı giderilmiı olacak, hem de 
Ankaranın metodlu modem iman u 
zamanda ikmal edilmiş bulunacaktır. 
Ev sahibi olacak insanların Ankara.. 
ya bağlanacakları da nazan dikkate 
alınmağa değer ayrı ve ehemiyetli bir 
keyfiyettir. 

Devlet her yıl Ankara memurları
na bir milyon lira raddesinde bir para 

yı şükna yardımı olarak ilaveteıı ve
riyor ve galiba bunu on yılı müteca
viz bir zamandır böyle yapıyor. Aca.. 
ba devlet bu yardunı ne zamana ka
dar yapacaktır? Bizce Ankarayı imar 
edecek ve memurları ev sahibi kıla
cak para i~te budur, hazırdır ve elde.. 
dir. Memura §Ükna yardımı olarak p&. 

ra vereceğimize oturacağı evi temin 
ve temlik etmekle elbette çok daha İ· 
yi bir iş yapmış oluruz. Hiç bir me
mur İyice bir evi 20 , 30 liraya kiralı
yamıyor. Yaptıfrımız yardrmm fayda
sı muhakkaktır. Fakat bu yardım is. 
tihlak edilmek suretiyle heder oluyor. 
Bu yardımları binalara kalbcderek 
temdleştirmek elimizdedir. 

Bu iş böyle tehakkuk edebilmek 
için semt semt teşkil olunacak koope
ratiflere devletin sermaye ve kredi i
tibariyle yardım temin etmesi kafidir. 
Kooperatifler alt tarafını kendileri 
getirirler. Ev sahibi olan memurlarm 
devletten artık siikna yardımı isteme.. 
ğe ihtiyaçları kalmamış olacaktır. 

Netice itibariyle bu sayede Anka
rayı imar etmiş olacak olan devletin 
sükna yard;mı ağır yÜkünden de kur
tulmuş olacağı hesaba katılmağa de
ğer. 

mışlardır. Her iki taarruz da, çinlill"ri 
mühim zayiata uğratmış, Kantonda bü
yük bir panik hasıl etmiştir. 

Yanlış bir resim 
Dünkii sayımızda Çin haberleri ::ıra

sına yanlışlıkla başl:a bir resim kon
muştur. Özür dileriz. 
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Kültür bakanlığmda 

Oğretmen mekteplerine 
parasız alınan talebeler 

Kültür Bakanlığı bu yıl orta mekteb 
Ye liaelerden 255 talebeyi muallim mek
teblerlne parasız yatılı talebe olarak acç.
miştir. 

Seçilenlerin çoğunun babaaı öıü •e 
ıehiddir. Sağ olanlar da memur ve mu
allim mütekaidi, küçük memur, esnaf :ve 
fakir kimselerdir. 

Bakarllık bu bir ilci ıün içinde mek
teblere ve talebelerin kendilerine 'keyfi
yeti biJdirecektir. 

Bur.a kız öğretmen okalana 
Nışantaşından Hüseyin kuı Güzin, 

Kemal kızı Bedriye, lırtanbul kız lise
ıinden Sabri kızı Enise, İstanbul kız or
tadan Arif kızı Macide, İzzet kızı Nadi
de, Ünye ortadan Hüseyin kızı Sabiha, 
Zonguldak ortadan izzet kızı İsmet. An
kara kız lisesinden Nuri kızı Nebiye, 
Adapazarı ortadan Macid kızı Şadiye, 
İbrahim kızı Fethiye, Bursa kız l5ğret -
menden Mehmed Ali kızı Ayşe, Ahmed 
kızı Feride, Bilecik ortadan Tevfik kızı 
Melek, Diıı:ce ortadan İsmail kızı :Mual
fil, Ahmed kızı Hayriye, Arif kızı Dür
dane. Yozgad lisesinden Rasim ku:ı Nai
me, Kırşehir ortadan Mustafa kızı Şük
riye, Nevşehir ortadan Tahsin kızı Be -
bice. 

Edirne kır. öğretmen okuluna 
Tekirdağ ortadan Mehmed kızı Şadi

ye, Arif kızı Nedime, Maraş ortadan 
Omer Faruk kızı Samime, Edirne kız 
ögretmenden Suleyman kızı Mediha, E
dime ortadan Bekir kızı Nuriye, Gelibo. 
Ju ortadan Ethem kızı Samiye. İsmail 
kızı Meliha, Edime kız öğretmenden 
Hasan kızı Sahavet, Emin kız\ Şemsi, 
Çatalca ortadan Mchmed kızı Nedime, 
Kadıköy ikinci ortadan Mustafa kızı Me. 
lahat, aynı mektebten Murad kızı Mela
hat. 
lıtanbul erkek öğretmen okuluna 

Bartın ortadan Rıza oğlu Bursan, 
Osman oglu Nüzhet, Ahmed oğlu Baari, 
Pertevniyal lir.cı>ınden Talat oğlu Saba· 
haddin, Vefa lısesioden Hüsameddin oğ
lu Galib, Tevfik oğlu Hulusi. Burdur or
tadan Nun oğlu İbrahim, Çanakkale or
tadan Ati oğlu AH. Fehim oglu Mchmed, 
Bahaddin oglu aıl, Ahmed oğlu Meh
med, Rize ortadan Osman oğlu Nizamet
tin, Haydarpaşa lisesınden Hüseyin oğ. 
lu Latif, Kumkapı ortadan Ahmed oğ
lu Nazif, Alı oğlu Zulfükar, Kadıkoy U· 

çuncu ortadan Rır.a oglu Hasan, Emir· 
gan ortadan Cavad oğlu Adnan, İzmit 
ortadan Fahrı oglu Zekeriya, Silifke or
tadan Emın oğlu Remzi, Ali oğlu Mus
tafa, Akşehir ortadan Mehmed oglu Sa
bahadaın, S ırd ortadan Osman oglu Mit
hııt, Çatalca ortadan Hızır oğlu Kamil, 
Hakkı oglu Enıs, Hamid oğlu Satahad· 
din, Hopa ortadan Ahmed oglu Tahs;n. 
Mu tafa oğlu Zafer, Sinob ortadan Ah. 
med oglu Vahdettiıl, İstanbul erkek öğ. 
retmenden Abdullah oglu Ruşen, Meh
med oglu Azmi, Osman oglu Refik. 

l•tanbul kız öğretmen okuluna 
Kandilli kız lıscsinden Mehmed kızı 

Güzıde, Kadıkoy ıkincı rtadan Cemil kı. 
zı Fevzıye, Raif kızı Meliha, Kasım kızı 
Sabahat, Ankara kız lisesinden Haşan 
kızı Hasibe, Mesud. Adapazarı ortadan 
Abdullah kızı Adile, Nişantaş ortadan 
Ahmed kızı Ülker, Bursa kız ögretmen· 
den Rıı:a kızı Feriha. Urfa ortadan Ra
sim kızı Meliha, Elbistan ortad<ln lbra· 
him kızı Fatma, Burdur ortadan Nuri 
kızı Sevinç, Çankırı ortadan Züfer kızı E
nise, Gümüşhane ortadan Ömer kızı Me
lahat, Samsun ortadan Kemaleddin kızı 
Nezihe, Bahaeddin lnzı Leman, Mahmud 
kızı Memduha, İbrahim kızı Mebruke, 
Onye ortadan Hakkı kızı Fatma, Sami 
kızı Meliha, Çanakkale ortadan İsa kızı 
Bedia, Salih kızı Hikmet, Zeki kızı Mü· 
zeyyen, Bayburd ortadan Cemil kızı Sa. 
adet, Mustafa kızı Ruhat., Şevket kızı 
Melahat, Sinob ortadan Nuri kızı Mürüv. 
vet, Mümtaz kızı Fazilet, Bayram kızı 
Avniye, Raif kızı Nilüfer, Hayriye lise· 
sinden Emin kızı Güzin, Merzifon orta. 
dan İbrahim kızı Perihan, İsmail kızı 
Naime, Siird ortadan İzzet kızı Seniha. 
Muhiddin kızı Şükrüye, Silifke ortadan 
Haşim kızı Semiha, Ali kızı Lütfiye, İz
mit ortadan Haydar kızı Sanavber, Mes
tan kızı Meziyet, Ordu ortadan İbrahim 
kızı Hanife, Mustafa kızı Neriman, Kaı
Uınonu ortadan Tevfik kızı Perihan, 
Hamdi kızı Hacer, Trabzon ortadan 
Hayri kızı Melahat, Ahmed kızı Tevhi
de, Süleyman kızı Sabiha, Heybeliada or
tadan Mustafa kızı Nevin, İnönü orta
dan Ömer kızı Münevver, Mehmed kı. 
zı F~riha, lataobul kız öğretmenden 
Şevkı kızı Fatma,.Hüseyin kızı Hasibe, 
Ahı:ned kızı Ya§ar, Şevki kızı Saime, lb. 
rahım kızı Emine Üsküdar ikinci orta • 
dan Hüseyin kızı Nebahat, Mehmed )n.. 
zı. H~dayet, Salim kızı Şahide, Kadıköy 
llnncı ortadan Murad kızı Perihaa, 

lzmir kız öğretmen okuluna 
Ayvalık ortadan Halil kızı Nuriye, 

Ankara kız lisesinden Melih kızı Meta. 
hat, Antalya lisesinden Bahaeddin kızı 
Lamisal, Yusuf kızı Fethiye, Afyon lise
sinden Tahir kızı Ayşe. Şükrü kızı Ce-
mile, Aydın ortadan Hakkı kızı Bahriye, 
Aziz kızı Perihan. İhsan kızı Türkan, 

r 

Aziz kız ·Bedia, Nuri kızı Fatma, Berga
ma ortadan Muhıin lazı Meliha, Süley
man kızı Lütfiye, Bandırma ortadan Ab
durrahman kızı Hüsniye, Hüseyin kızı 
Fatma, Biga ortadan Halil kızı Baise, 
Isparta ortadan Ömer kızı Naciye, İzzet 
kızı Tevhide. Muharrem kızı Perihan. 
Yalvaç ortadan Rağıb kızı Naime, Ma. 
nisa ortadan Abdurrahman kızı Hatice, 
İzzet kızı Mürşide, Halil kw Hilsniye, 
Hüseyin kızı Emine, Hüseyin kızı Nilü
fer, Abduş kızı :Muazzez, Muğla orta.. 
dan Ali km Refika, Kayseri lisesinden 
Seyfi 1cızı Muzaffer, l.z:mir kız lisesinden 
Mehmed kızı Ayşe, İzmir ku: öğretmen
den Arif ltıZ1 Huriye, Hasib l:ızı İffet. 
Şevket !kız Mihnöan, :Mehmed kızı Sa
niye, Eyüb kızı Muzaffer, Hasan kıı:ı 
Canan, Mchmed kızı Leman, Avni kızı 
Belkis, Yusuf kıu Hikmet, Mustafa kızı 
MUhsinc, 1 maıl kızı Zehra, İzmir kül
tür lisesinden Emin kızı Sabiha, Uşak 
ortadan Mehmed kızı Remziye, Musta
fa kızı Melahat, Tarsus ortadan Meh
med kızı Azime, Mersin ortadan Rifat 
kızı Fatma, Tarsus ortadan Emin kızı 
Züleyha, Rasim kızı Halide, Akşehir or
tadan 1sa kızı 'Mübahat, Ömer kızı Sa
bahat, Nazilli ortadan Nureddin kızı Me. 
Jek, Ihsan kızı Şükriye, Sadık kızı Rem. 
ziye. 
Erzurum erkek öğretmen okuluna 

Artvin ortadan Ali oğlu Halid. Urfa 
ortadan Sıdkı oğlu İsmail, Ahmed oğlu 
Abdülkadir, Mehmed oğlu Mehmed, Ha
lil oğlu Halil, Halil oğlu Nuri, Elbistan 
ortadan Muzaffer oğlu Muammer, Ebül
hüda oğlu Sabri, Ukkas oğlu Seyfi, Sa
id oğlu Naci, Mustafa oğlu Hamdi, Ha
lil oğlu Sabahaddin, Diyarbekir ortadan 
Mehmcd oğlu Ahmed, Erzincan ortadan 
Ahmed oğlu Abdülkadir, Mahmud o~lu 
Fahri, Gümüşhane ortadan Temel oğlu 
Nuri, Mevlüd oğlu Murad, Mehmed oğ
lu Şükrü, Van ortadan Ahmed oğlu Saf
fet, Zile ortadan Abdülaziz oğlu K~maı. 
Ömer oğlu Ali, Ali oğlu Osman, Asım 
o~lu Rahmi, Bayburd ortadan Hacı Ali 
oğlu Celal, Selim oğlu Kemal. 

Konya kız öğretmen okuluna 
Buce ülkü lisesinden Abdülkadir kı

zı Perihan, Fatma kızı Naime, Aksaray 
ortadan Şükrü kı:zı Cavide, Bih~cik orta
dan İsmail km Türkan, Hulusi kızı Va. 
hibe. Mebmed kızı Şerife, Mardin orta. 
dan İbrahim kızı Nezihe, Ali kız.ı Galibe, 
Çorum ortadan İhsan kızı Emine, Çan
kırı ortadan Ahmed kızı Emine, Ahmed 
kızı Bedriye, Maraş ortadan Hasan lmn 
Suad, Gazi Antep lisesinden Nuri kızı 
Behice. İskilip ortadan Şevket kızı Fat. 
ma, Karaman ortadan Sabri kızı Hurrem, 
Konya kız ögretmenden İbrahim kızı 
Hacer, Sadık kızı Zahide, İrfan kızı Se
miha, Bekir kızı Nimet, Hakkı kızı Na
ciye, Abdullah kızı Emine, Nuri kızı Şe
rife, Üsküdar ortadan Mustafa kızı Ma
ide, Mehme dkızı Nevzad, Mustafa kızı 
Sabahat, Sadık kızı Refia. 
Edirne erkek öğretmen okuluna 

Ayvalık ortadan Şükrü oğlu Mehmed, 
Mustafa oğlu Ali, Amasya ortadan A~li 
oğlu Salim, Tekirdağ ortadan Ömer og
lu Seyfi, Adapazarı ortadan Şakir oğlu 
Receb, Yakub oğlu Ferhad, Bandırma 
ortadan Ali oğlu Ahmed, Süleyman ~ğ
lu Kemaleddin, Yahya oğlu İhsan, Bıga 
ortadan Hüsnü oğlu İbrahim, Bunıa or. 
tadan Abdurrahman oğlu Fehmi, Bursa 
lisesinden Yusuf oğlu Yusuf, Akhisar 
ortadan Rıza oğlu Sabri, Kırklareli or
tadan Şükrü oğlu Muammer. Ali oğlu 
Ahmed, Edirne lisesinden İbrahim oğlu 
Nazmi, Mehmed oğlu Fehmi, Gelibolu 
ortadan Mustafa oğlu Kasım, Mesu~ o~
lu Yaşar, Mehmed oğlu Asım, lzmır lı. 
sesinden Ahmed oğlu Hüseyin, Ahmed 
oğlu İhsan, Merzifon ortadan Cemal oğ
lu Nihad, Ak ehir ortadan Abdu11ah 
oğlu Nazmi, Tahir oğlu Abdülaziz. Bi
lecik ortadan Said oğlu Ertuğrul, Ca
nakkale ortadan Remzi oğlu Behçet, 
Basri oğlu Vedi, Mehmed oğlu Şerafet
tin, Saffet oğlu Muzaffer, Baki oğlu 
Muzaffer, Giresun ortadan İbrahim oğ
lu Ahmed. Süleyman oğlu Şükrü. 
Balıkesir erkek öğretmen okuluna 

İzmir kültür lisesinden Vasfi oğlu 
Nazim, Aksaray ortadan Hüseyin oğlu 
Memduh, Abdullah oğlu Nail, Antalya 
lisesinden Selim oglu Suphi, Mehmed 
oğ. Sermed, Adana ortadan Abdürrezzak 
oğlu Mahmud, Aydın ortadan Mehmed 
oğlu Sabri, Hüseyin oğlu Turgud, Ha -
san oğlu Abdülkadir, Ahmed oğlu İh
san, Mehmed oğlu Cemal, Ali oğlu Ad. 
nan, Sadık oğlu K~mil. Lütfü oğlu Be. 
di, İbrahim oğlu Mehmed, Adana lise -
sinden Salim oğlu Derviş, Bergama or. 
tadan Mehmed oğlu Hüseyin, Mustafa 
oğlu Rasih, Burdur ortadan Mehmed 
oğlu İhsan, Hasan oğlu Hilmi. Ali oğlu 
Latif, Bilecik ortadan Mchmed oğlu 
Ahmed, Düzce ortadan Hüseyin oğlu 
İbrahim , Ali oğlu Mehmed, Ahmed oğlu 
Mustafa, Necati o~lu Ahmed, Said oğlu 
İshak, l\fardin ortadan Ahmed oğlu Ce
lal, Elaziz ortadan Mehmed oğlu İbra -
him Mahmud oglu Muhiddin, Nigde or
tadan Nesim oğlu Ziya, Arif oğlu Raif, 
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KOçoK ıç HABERLER I \ Fransada Frankocu fefhişciler 
X Steno kursu - Öğt'endiğimize gö-

1 

:,:':: :.::~:;~::.=·iti- Asi İspanyollar geniş bir 
[/•tanbul, 22 Telefonla] h k t h 1 1 ' 

X Yabancıların tezkereleri - Yaban.. ar e e azır amı Q ar e 
cılara ikamet tezkeresi verilmesi devam il( 
etmektedir. Muamele ay bapna kadar [Geçen ~nü f ranıanın Brut finaanında bir tethiı vaka11ı olmuı, 
sürecektir. Yenilemiyenler ceu ıöre • FraJ?koca bır ~•ni:alh lıaptanı oe mürettebah, hükümet~ilere aid bir 
ceklerdir. tl•nızalh.na wırerelı ona Franlto bayrağını ,elımeie mecbur etmek İ•te-

X Rü,vet alan nahiye müdürü miflerdi. 
Rüşvet almaktan suçlu yeni köy nahiye Bu haJişeden bir az •onra l•panya - Franaa hududundan bir upan-
müdürü B. Alaeddinin muhakemesine )'Ol kumantlanı Fraıua,a ·~ıtir. Troncoao uminde olan bu kuman-
bugün de devam edildi. Rilfvet cürmü tlan haklantla tlün fU nwılumat •elneqtir:] 
meşhudunu yapan memurlar muhake- F raıuız. 6 auteleri ne yazıyorlar? 
meye celbedileceklerdir. Paris, 22 (A.A.) - Salahiyettar me.. 

x Ya~ daTaıı -Ağır ce.o. mab- hafilde toplanan malUınata göre, Tron-
kemesinde bugün bir kudcn yangın çı- coso Brest taarrusunun bütün mesuliye-
karmak davasına başlandı. Yanan yer al ak tini üzerine m ta olduğunu söylemiş. 
Bcpktaş'ta Hacı Remzi tütün ıirketinin tir. 
bulundug· u binadır. Ev 115 bin liraya i1 yb f Mumaı e , ırkasmın dü~manlanna 
sigortalıdır. karşı hatta ecnebi topraklarında bile ha-

Suçlular işte kasid bulunmadığını, rekete geçmenin kendisinin vazifesi ve 
yangının bir kaza eseri olduğunu söyle- hakkı olduğunu aöylemiıtir. 
mişlel'dir. ŞahidJeri getirmek üzere mu- Fransız polisinin Troncoso'nun faa-
hakeme başka gtlne bırakıldı. liyetinden cumartesi günü bir kadın ma-

X Yeni otobüı aervisleri - Belediye h b rifetiyle a erdar olmuş olduğu tasrih 
Yıldızla Taksim, Sirkeci ile Topkapı ara- edilmektedir. 
aında otobüs işletilmesine izin vermiştir. 

Yıldızdan Taksime 12.5 kurut Sir -
keciden Topkapıya da 7 ,5 kurut fiat tea.. 

bit edilmiştir. 
X Pazar yerleri - Yapılan tetkikle

re göre, şehirde 40 muhtelif yerde sabah 
pazarı açılabileceği anlaşılmaktadır. En 
çok pazar yeri Beyoğlu kazasında bulu

nacaktır. 

X Ekonomi Ba, müşavirliği - Eko. 
nomi Bakanlığı baş müşaviri Fon Der 
Porten ve İstanbul liman idare9i direk
törü B. Raufi Manyas bu akşamki tren
le Ankara•ya hareket etti. 

X K.lakaon yasağı - Yasak olmasına 
rağmen bazı otomobillerin şehir içinde 
klakson çaldıkları görülmüştür. Vali Üs
tündağ evelki ak~am evine giderken bir 
otomobilin klakson çaldığını görmüş ve 
arabaSinı durdurarak derhal bq lira ce

za kesmi§tir. 
X Arjantin mekteb gemilen - Önü

müzdeki ayın birinde limanımıza bir Ar
jantin mekteb gemisi gelere~ altı gün 

kalacaktır. 

X Bn. Pittard'ın konferansı - Pro
fesör Pittard'ın karısı Bn. Pittard öbür 
akşam Eminönü halkevinde içtimai bir 

konferans verecektir. 
X Ocak kongreleri - Ha1kevleri ocak 

kongrelerinin yapılması teşrini evvelin 
birinden onuna bırakılmıştır. 

İstanbul ticaret odasında 
İstanbul, 22 (Telefonla) - Bugün 

ticaret odası meclisi aylık içtimaını 
yaptı. Borsa dışında borsa talimatna
mesine aykırı hareket eden üç tüccarın 
tecziyesi hakkında bir karar kabul et-

ti. 

Kütahya lisesinden Mehmed oğlu İhsan, 
Corum ortadan Ahmed oğlu Mehmed, 
Hakkı oğlu Kazım, Çankırı ortadan A~
med oğlu İsmail, Maraş ortadan Kftmıl 
oğlu Hasan, UkUş oğlu M~hmd, Ali 
oglu Kayahan, Osman o~lu ~.un. 
Tokad'dan Hi.iseyin oğlu Salıh, Sul~y-

• man oğlu İbrahim, Simav ortadan Salı~ 
oğlu Tevfik, Milas ortadan M~ud og
lu Emin, Mahmud oğlu lbrahım. Edre
mid ortadan Şerafettin oğl~. Orhan, İb. 
rahim oğlu Mehmed. !skıh~ ortadan 
Hasan oğlu Ali. Abdullah oglu ~Abd~~
lah, Ömer oğlu Münir, Ömer o~Ju Hu
seyin, Isparta ortadan Ahıned Oı!~U Mus. 
tafa, Ali oğlu Mustafa, Cemal og.lu ~
tif, Mehmed oğlu Rüştü, Da1ıkesır ]~se
sinden Hasan oğlu Fehmi. Yo~gad hse
sinden Hasan oğlu Kadir, Manısa 0rt,:ı • 
dan Mustafa oğlu Ahmed. Ruşen o~lu 
Ahmed, Kırşehir ortadan Ahmed oglu 
Ahmed, Hasan oğlu Ali, Muğla ortadan 
Süleyman oğlu Abdülkerim, Abdullah 
oğlu Zekeriya, Mehmed o~lu Mehmcd, 
Kamil oğlu Dilaver, Nevşehir ortadan 
Mustafa oğlu Rıza, Hasan oğlu. Hasan, 
Konya ortadan Ahmed oğlu Emın, ~ah
ri ojtlu Süleyman, Mehmed oğlu Ah. E
min oğlu Ziya, Mustafa oğlu Şaban, 
Halil oğlu Yuısuf, Develi ortadan .Ha~m
di oğlu Hilıni, Bolu ortadan Hamı oglu 
İhsan. Mehmed oğlu Ahmed, Karşıya. -
ka ortadan Ömer oğlu Osman, . lzmı.r 
kültür lisesinden Eşref oğlu Nadı. tzmır 
lisesinden Karanfil oğlu Hilmi, 'Mehmed 
oğlu Mahmud, Edib oğlu Hüseyin. U~k 
ortadan Mehmed oğlu Mustafa, Meram 
ortadan Mustafa oğlu Dursun, Hüseyin 
oğlu Receb, Ramiz oğlu Münir, Vasıf 
oglu Mahmud, Cafer oğlu Ali, Ceıat oğ
lu Osman, Tarsus ortadan Ali oğlu Mus. 
tafa, Ödemiş ortadan Ali oğ1u Cemal, 
Nazilli ortadan Ahmed oğlu Mehmed, 
Ali ~oğlu Fehmi, İnegöl ortadan Necib 
oğlu Refik, Ordu ortadan Hasan oğlu 
Numan, İbrahim oğlu Mustafa, Trab
zon lisesinden Ömer oğlu Hüseyin. 

Troncoso'nun taarruzun olduğu gU
nü Brest'te bulunup bulunmadığı hak -
landa tahkikata devam edilmektedir. Bu 
.mesele hakkında 1fiphe vardrr. Emniyet 
idaresi, kaptan İbanez'i Marsilya ve 
Cerbere'deki torpil endahtlarından me
sut addetmektedir. 

Kumandan Troncoıo hakkında 
tevkil müzekkeresi 

Hendaye, 22 (A.A.) - Dün akşam 
Brest adliyeii, kumandan Troncoso hak. 
kında bir tevkif müzekkeresi kesmi§tir. 
Bu müzekkere, Hendaye istasyonunun 
hususi komiserliğinde kumandan Tron
coso'ya tebliğ edilmiştir. 

B. Troncoso, C - 2 denizaltısını alıp 
kaçırmak te~bbüsünde bulunmakla it
ham edilmektedir. Kendisi, Bayonne'a 
götürülecek ve orada müddeiumuıniye 

teslim edilecektir. 

T etlıqçilerin tliğa cürümleri 
Paris, 22 (A.A.) - Brcat suikaıdı 

kurbanının kardeşi, Nicolaa Gabarin'in 
Paris'te tevkifi üzerine phid1erden bi. 
ri, emniyet idarninde Gabarin'in üç cü
rüın arkada~ ile 7 martta, kumandan, 
Troncoso'nun cmr:i üzerine Çerbcre tre
nine bir bomba koymuı olduğunu söyle· 
miştir. 

Şahid. Troncoso'nun Gabarin'i Tu • 

}uzda bulunan ve vaıenaiya'ya gönderi-

leceği farzolunan tayyareleri tahribe me

mur etmi§, fakat bu işin akamete uğra • 

mış olduğunu illive etmiştir. 

Josc Gabarin'in Barselona'ya eşya gö 

türmekte olan bir trene bombalar koy

mak vazifesi ile tavzif edilıniş olduğu 

ı;öylenmektedir. 

Şahid, bu son vazifeyi ifa için Gaba
rin'e yüzbC!Jı İbanc.ı'in terfik edilmiş ol
duğunu ilave etmiştir. 

Kumandan Troncotı0'nun tevkifi me
selsinden bahıeden Epok gazetesi, di

yor ki: 

Yüksek TÜtbede ve büyük bir vazi. 
fe ile tavsif cdilmi · bir ubitin bugün 
adliyenin el koymuş olduğu işleri 

görmek için iki defa hududumuzu geç
miş ve fran51z memurlarına kar'1 tah.rL 
katta bulunmak cürttini kendinde gör. 
mUş olması aklın kabul cdemiyeceği 

bir şeydir. 

Kraliyetçi Aksion Françes gazete
sinden: Fransa hiç bir zaman, hangi 
fırkaya mensub olursa olsunlar, ec. 
nebilerin kendi toprağında cürüın ma
hiyetinde işler görmesine müsamaha 
edeme%. 

R A o y o 
ANKARA Öğle nCfl'iyatı: - 12.30 

- 12.50 Muhtelif plak neşriyatı. 12.so -
13.15 Plak: Türk musikisi ve halk '81'· 
kılan. 13.15 - 13.30 Dahili ve harici ha
berler. 

Ak~m neşriyatı: - 18.30 - 19.00 
Muhtelif plak nC§riyatı. 19.00 - 19.30 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Hik
met Rıza 't'C arltadqları). 19.30 - 19.45 
Saat ayarı ve arabça nefriyat. 19.45 • 
20.15 Türk musikisi ve haJk prkıları 
(Servet Adnan ve arkadaşları). 20.15 -
20.30 Kazım Nami Duru (Terbiye) 
20.30 • 21.-00Plakla dans musikisi. 21.00 
- 21.15 Ajanshaberleri. 2115 - 21.55 Stüd
yo salon orkestrası. 21.55 • 22.00 Yarın
ki program ve fstikıat marşı 

B. Musolini 
27 eylOlde 

Almanyada 
Bu münasebetle bütün 
Almanyanın bayram 

yapması için kanun çıktı 
Berlin, 22 (A.A.) - Propaganda ne· 

zareti, bu akpm aşağıdaki beyanname • 
yi neşretmiştir: 

İtalyan milletinin Duceai ve faşist 
hükümetinin reisi Benito Musolini, 27 
eylulde Führer'in misafiri olarak üç 
günlük bir resmi .ziyö.ret yapmak üze· 
re üçüncü Reichin merkezine gelecek
tir. 

Faaliyetleri gerek hal gerek istik
bal için !jOk büyük bir ehemiyet arze· 
den bu iki devlet adamının bu tarihi 
buluşmasını, bugün Berlin halkı, ifti. 
har ve memnuniyetle kartıhyacaktır. 

Bcrlin halkı, fajiıt İtalyanın yaratıcı
sı ve alman milletinin doırtu Musolini-
ye, Almanyayı ziyaret etmekle verdi. 
ği 9ereften dolayı derin bir sevinçle 
teşekkürlerini sunar. 

Biz, Ducenin Berlinde heyecanla 
kartılanacağından ve bütün milletin 
muhabbet hiıleri ile el üzerinde tutula-
cağından eminiz. 

27 eylUl pazartesi pnündcn 29 cy
lUl çarşamba gününe kadar, Berlin, Ü• 

çüncü Reich ve faşist İtalya bayrakl • 
riyle zengin bir surette &iialenecektir. 
Bütün şehir, milletlerinin ta içinden 
doğduktan için hakiki şefleri olan bu 
iki reise tazimlerini arzedecektir. 

Ducenin bu ziyaretinin en parlak 
hadisesini, 28 eylUI salı günü geçid res.. 
mi meydanında ve olimpiyad atadyo• 
munda yapılan muazzam halk tezahür -
leri teşkil eyliyecektir. Bu münase· 
betle Duce Benito Musolini ve Führer 
Adolf Hitler birer nutuk söyliyecek
lerdir. Führer'in emriyle o gün hayati 
müesseseler hariç, bütün daireler, mek. 
tebler ve fabrikalar kapalı kalacak ve 
bu suretle dört buçuk milyonluk Ber
lin şehrinin. uzun tarihi esnaıında gör
dütfi tezahürlerin en mükemmellerin
den en muazzamlarmdarı Ye en mühim.. 
lerinden birine phid olması fırsatı ve. 

rilecektir. 

Bir kanun ~ıkanlJı 
Berlin, 22 (A.A.) - Ducenin Al-

manyayı ziyareti münasebetiyle aşağı

daki kanun çıkarılmıstır: 

25 eyHil 1937 günü Münib için ve 

28 eylfıl 1937 günü Berlin için resmi 

bayram günü telakki edilecektir. İşçi

ler ve müstahdemler, müesseselerin ka

palı bulunmasına rağmen, bir mayıs 

milli bayramında olduğu gibi ücret \'C 

gündeliklerini alacaklardır. 

Aynca Almanya dahiliye nezareti 

de, bu ziyaret münasebetiyle, 25 eylM

den 29 eyllıle kadar, bütün Almanya 

dahilinde bütün resmi bina ve müesse• 

selerin bayraklarla donatılmaaını em.. 
retmiftir. Kabul resimlerine yarı yan 

resmt müenetıelere, alman bayrakları 

yanında, italyan bayrakları da çekile• 

bilecektir. 

Mareıal Badoğliyo Berlinde 
Berlin, 22 (A.A.) - Maretal Ba

doglio, dün akşaın buraya gelmiştir. 
Bu sabah Meclenbourg'da manevra sa
hasına hareket edecektir. 

Leh dı§ bakanı V enedihte 
Venedik, 22 (A.A.) - Lehistan ha• 

riciye nazırı B. Bcck, buraya gelmiştir, 
Birkaç gün kalacaktır. 
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urult:ayda 3üncü •• •• gunu 
B11şı ı. inCJ sa•A'.acfa 

ınil . J• · 
\.iilıt:ttıe:ı.. ıırıımamenın ımuhafa.za e-

dilebilın . bl' ~ı . . . ·1 b"l esı, te ıg erın yetıştırı e ı -
nıe · · · sı ı~ın tebliğ yapacak zevatın yazı-
~~rıru ib ~lde ifade <C:tmele.rfai ve 
ır çeyrek saat zarfında 1ıu1asay:zı. çalış

ntalaruu .rk.a 4! i ı.re .söz.ünü prousör 
B. Yusu'{ 'Ziya Ôzeı"e ver<li. 'Profesör 
te · · · zını ızaha baş'lat'!ı ve hnHisatan şunla. 
?t SiyleQi; 

.. B. Yuauf li)'anın tezi 
- A~uı ~ urafoı.da elde ıe.ai. 

ltıı .-~jik rler n~olitik medetri
Yttila orta Asya oi~ru.ı &()j.
t~kk ve PomsıeUi'ruo Eno hai.riy.&

~lfic Hez.ofeld'ıiıt Pcesepolis hafriyatı 
lJu nazariyeleri terid etmekte ik,e.o 

rda ~ lır.ao yayı.as n&ı ıt>On ya. 
:!an hafriyat neticeleri bazı y.eni fi

lcr ,.e yeni naz.ariı•derin Qrtay.a çık
llıtsına .sebcb olmu wı-. 

\rotey Urda ,1mdjye 'kadar t.arıİh VI! 

~~qolo5info bh.c bildirmedjği pek .es. 
' bi.r 11altanat iıanedanmın ınezadarı-

n.ı btalmtlltur ki de:virde lmll :ve kral 
aıte.inin vefatından saray kadı.oların
dan "e bademe ve muhııir.d.zı.rnd.an bir 
ltlaoıının da bunlarla berabu ;kurban 
Cclildi.ği 11e ölünün kullandığı bütün 
eşya ve mücevherada kurbanların keıı· 
~i ~engiterinin de birlikte defnedildİ
~i göıiilmüştür. Sümerlerde b!iyle blr 
a~eti ne tarih ne arkeoloji kaydetme
dıtine nazaran tıümer tarih.ini .daha kı. 
::Tl\e doğru ~ötürmek rnzım sı:-:ım~s ~~ 

nlara pr~sümerıvon namı cvenlm.ıstır. 

tfuhtelil medenivetlerin biribiriyle 
altika•ı 

Mekki.ı nem'in İran yaylasında yap. 
tığı hafriyatta da eski bir süs denilen 
sınaann bütün lran yaylas:nda mevcud 
Olduğu görüldüğünden sü11 l medeni. 
Yeti bu lran medeniyetidir. tnki§af 
ettirmek suretiyle vücuaa geldiği ve 
l.1. Kontenonun Nihavent hafriyatında 
"'e süs 1 ve 2 medeniyeti yekdi~erine 
lllahlut olarak bulunmasına nazaran i
}{inci süs medeniyetince de ayn bir 
ntedeniyet olmayıp birinci süs tekfunü-
1 .. 
u ve ancalt Anadoludan lran yaylasına 
kadar uzanan bir halkın tesirine ma
~lt2 kalmak suretiyle birinci süsden 
r~ltlı ınedeniyet gibi göründüğü fik-

dcrnı ed'l ' ' B" . . lam ve eyan ı mıştır. ırıncı e 
t' en Cıki ur medeniyetini vücuda gc· 
ırcn 
• Ye Presiimeryen denilen bu ka-

vıın 
arkeoloğlar subaru namı vermek· 

tc ve . . • 
.. ınsan kurban edilmesi idetının 

.,.Utud · 1 una nazaran bunları iskıt ere rap. 
;etlllelı: &uretiyle 1ndo Avrupailerc bağ-
3ntak mcyelanı gösterilmektedir. 

lialbuki birinci süs medeniyeti 1-
~~n Yaylasrnda görülen medeniyetin in
h~~fından ibaret olduğu kabul edilse 
dılc İran yaylası cumudiyeler devrin· 
de buz tabakaları altında bulunduğun
trıan bu rnedenıytein orada ~ücud bul
d ası mümkün olmayıp yine orta Asya
ı:n ayrdmıt bir medenıyct olacağı ve 
iltjlı:ıda Aryani anasır ancak milii.dın 
hu ncı bin yılında göriınmekte olup 

8 
lldan evvel !randa bulunan halkın ne 

kcrnıtik ne de lndo-Avrupaı bir lisan 
ilOtıuşan .halk olmadığı şehadatı aliye 
rne &abıt olmasına naz.aran süs ve sÜ· 
le er llledeniyetine esas tutulmak isteni.. 
tan İrandaki neolitik medeniyetin or
o}d Asya mahsulü ve türk medeniyeti 

Ugu Zahirdir. 
~e ~Ubariara gelınce büyüklerin cena
it·abındeki insan kurban edilmesi adeti 

ı ati l trı Y e bunları iskitlerden ziyade 
tU~~hhar devirlere kadar orta Asyada 
bıi ler nezdinde bu adetin devam et
tct§ 01rnailına nazaran türk kavmine rap
'ltb ltlek daha doğru ve etnik itibariyle 
!tıid~rlar hakikaun türklerin suar kav. 

ltler ç·· k'· .. k d ]Af ıub · un u tur çe e su a zı suv 
•ub §ekline de girer, binaenaleyh suar. 
bıa ar aynı kelimedir ve su kabilesi 

naaınadır. 

liu Sc.ıbarlar türktürleı 
l'ıl nlar miUiddan evvel üçüncü bin 
~cs~~talarında yukarı Mezopotamyayı 
&uru ayna kadar işgal etmiı;lerdir. A· 
tdı'l f~hri dahi bunlar tarafından tesis 

lllıı::t' lttit " ır, Sonralan ırkdaşları Hori-
anla .1 dır :F r 1 e karışarak kaybolmuşlar· 

ti ~ıl:kat miHiddan evvel dört birin. 
bir a ve belki daha evvel bunların 
Sip;Ubesi sümerlerle birlikte gelerek 
bunı ar Şehrini tesis etmişlerdir. Yine 

ardan b" fedc ır kol belki de Akai kon. 
ti .,. rasyonu içinde bulunarak sekizin· 
S r cya dokuzuncu asırlarda İtalyanın 

nt korfe . d S h . . . c illi 
1 

zın l' ubar şe rını tesıs 

ı- 1 er ve orada mühim bir medeniyet 
1 k rrnuc;Jardır. Dordüncü asır-

da H'Un konfedeı::asyonu ıiçlnde bulu
nan ıbir şubesi Hunların 'nhilfilinaen 
sonra şimali Kafkasta müstakillen ya. 
şamış ve daha sonra :Avar konfederas
yomına dahil olmuşlardır. 'Onuncu asır· 
da bunların bir şubesi Volga şimalin
de bulunuyorlardı. Ve ruslar Sibirya
yı HıtiJaya başladıkları vakit Tural 
ötesinde 'ilk rastgeldik1eri 1kavim Su
bar1ar olacaktır ki bugünkü Siber ismi 
bunlara izafetle verilmiş ve sonradan 
istila genişledikç<: şümulü de genişle
miştir, 

Binaenaleyh Presümeryen meacni
yeti Subaı'larm getirdiği tahakkuk e. 
derı;e yine neo1itik medeniyeti 't'ürlde· 
rin ezeli vatanlarından yani orta Asya. 
dan ,getirmi; oldukları tahakkuk ede
cektir. Bu yol hakikat ve bedahetin 
şaşmaz yoludur. Son günlerde Rey cİ· 
varında Ilisartepede hafriyat eden Dr. 
Erich F. Schmidt Pompelli'nin vuzuh
la 1spat edemediği birçok vakıatı muk
ni surette ispat edecek delail elde -et. 
miştir. Atatürk asrı bu hakikatin tama. 
miyle tebariiz etti~ine şahit olacaktır.,, 

Prof. Myres'in tezi 
'Bundan sonra -söz Prof. !Mşr~s·e ve-

rildi. 
Oxford üniversitesi profesörlerin· 

den 'Myres, lran, Yunanistan ve Beniis
rail münasebet ve müessetıelerini ilmi 
bir görüş'!e tahlil ve izah ederek, lran 
imparatorlıı ğunun kuruluşunun o :ı:a

manın mılletlerinden ikisinin. yahud1-
lerle yunanlıların tarihir.de yeni bir de
vir açtığını, fakat bunların üzerindeki 
tesirin makus istHramette olduğunu. 

Beniisraitin 1ran imparatorluğuna kar· 
~ı sadık olmasına mukabil, yunanlıların 
açılan mücadele dotayısiyle, aym impa
ratorluğa karşı korku ve içtinap içinde 
bulunduklarını söyledikten sonra, tran 
imparatorluğunun, eski imparatorluk· 
lardan farklı mahiyetini, İran dini ve 
ıah1akını, Zerdüşt dinindeki ikiliği ve 
İran münasebatım anlatmı§trr. Prof. 
bundan sonra beniisrailin' sürgünden 
evelki ve sonraki vaziyetlerini ve yeni 
yahudiliği, diğer taraftan garbi Anado
ludaki yunan ~ehirleriyle Lidya kıral
lığmı 1ran ımparatorluğunun muhtelif 
tip ve esas1armı (kavimler, ku:alhklar, 
pazar siteleri ve mabet 'Sitelerini) tetkik 
etmiştir. 

Profesör Miyres bunlardan başka 
İbrani teokrasisini, rahib hükümdar ve 
cemaat münasebetlerini, bunlardaki ke
hanetin mahiyetini ve yeni ayhudiliğin 
karakterlerini, diğeT taraftan da yunan 
site devletlerini ve buradaki müsavat, 
hak ve hürriyet mefhumlarını, hürriyet 
ve imtiyazın çarpışmasını, İranm imti· 
yazlı 45163 müzaharetini ve bundan 
doğan neticeleri anlatmııştır. 

8. Abdülkadir lncın'ın tezi 
Bundan sonra söz alan Türk dil 

kurumu ba§kanı ve Ankara tarih, dil ve 
coğrafya fakültesi türkoloji profesörü 
B. Abdü1kadir İnan Altaydaki Pazızık 
hafriyatında meydana çıkarılan atların 
vaziyetini türklcrin defin merasimi ba
kımından izah ile mezarın türklere aid 
olduğunu anlatan bir tebliğ yapmıştır. 

B. İnan Altaydaki Pazıçık hafriya · 
tında miladdan önce üçüncü veya dör
düncü asra aid birçok ,eyler bulundu
ğunu söyledikten sonra, bu meyanda 
gömüldüğü günclenberi buz tabakası al
tında sapasağlam kalmı; on at ce~e~i 
meydana çıkarıldığı, bunların hepsının 
aygır, kuyrukları kesik ve kulakl:ırında 
başka başka nişanlar bulunduğuı1u soy· 
!emiştir. 

Profesör, bundan sonra bu kazı; a 
dair yazılan etüdlerin bu mezarı "tiırk 
olmayan,, bir kavme aid gibi gösterdik· 
lerini, halbuki tarihi malUmata göre l· 

kinci asırdanberi buralarda türklerın 
yaşadığını ve mezardan çıkarılan atla
rın sayısının, nişanlarının. kesik kuy
ruklarının ve hepsinin de aygır olu~u· 
nun ancak türk tarihi ve eonografyası 
ile izah olunabileceğini, bu cihetin, !lu

güne kadar yazılan etüdlerdc tamanıiy
le ihmal cditmi~ bulunmasına binaen. 
bittabi ölünün de hangi ırka mensub 
olduğu keyfiyetinin doğru olarak anla
tılmamış ve yanlış adlar verilmiş bu
lunduğunu söylemiştir. 

Başkan, Profesör Abdülkadir İnan -
dan sonra söz söyliyecek olan Profesör 
Dr. Scbede'in başkanlığa bir mektub 
göndererek acele bir iş dolayısiyle dön
mek mecburiyetinde kaldığını, binaena
leyh tezinin okunamıyacağını bildirmiş 

ve sözü Von Der Osten'e vermiştir. 
Prof. Osten'in tezi 

Bundan sonra söz alan Profesör Von 
der üsten bilhassa dedi ki: 

"- Anadolu•da Miladdan evv.e1 üçiin
cü 'bin yılda iki büyük kültür qcvresi 
görüyoruz. Bunlardan birisi T.rova 2 ve 
ona ya.kın istasyonlarla emSil olunan 
garb tarafı Jdiltürii, digerl de orta Ana
dolu kültürüdür. Her ikisinin kökünün 
aynı olmaSI muhtemeldir. Garbtaki !kül
tür hariçten C'bemiyetli tesirıer almaksı· 
zın kecdi _çevresi içinde inkişaf etmiş, 
orta Anadolu kültürü ise prktan gayet 
kuvvetli tesirler almıştır. Orta Anado
lu bakır .devri adını verdiğimiz bu kültür 
şarki Anadolunun zengin maderilerl 
sayesinde doğmuş ve böylece çok y'ük
sek bir maden kültürü inkişaf etmiştir. 
Garba doğru da yayılmış olan bu kültü
rün izlerini Alişar, Alacahöyük, Ahlat
Iıbel ve Eti yokuşta görüyoruz. Alişar 
hafriyatı bu kültürün başlangıcına dair 
takribi bir tarih kabul etmeği mümkün 
kılmıştır. Zira burada tarihi tesbit edi. 
lebilen bir külti'ır bulunmuştur. Bu dev· 
rin b:ışlangıcı takribi olarak üç bin iki 
yüz yıldır. 

Ahlatlıbel ve Eti yokuşu buluntuları. 
Trova 2 ite bu kültürün aşağı yukarı 

muasır olduklannı göstermiştir. 
Türk Tarih Kurumunun yaptırmak. 

ta olduğu Alacahöyük hafriyatı halka 
aid olan bu kültürle beraber yükse'lt bir 
dinastik kültürlin inkişaf etmiş olduğu
nu bize göstermiştir. Bu kültürün hamil
leri orta Asya'dan gelen brakisefal in -
sanlardır. Alacahöyük hafriyatı aynı za
manda Ur, Mari, Mısır, protodinastik ve 

maykop gibi yüksek kültürlerin araS1n
daki münasebetleri ve binaenaleyh bun
ların müşterek menşelerini meydana çı
karmıştır. Orta Anadolu yüksek kültü
rünün garbi Anadoluda hakim olduğu 
Trova 2 deki hazinenin meydana çıkarıl. 
masiyle isbat edilmiş oluyor, çünkü bu
rada bulunan eşya pek mühim bir kısmı 
Alacadaki eşyanın tamamen aynıdır. 

Bu tez bittikten sonra başkan, tenef
füı; için celseyi on dakika tatil etmiştir. 

f KINCl CELSE 
• Prol. Morinatos'un tezi 

İkinci celse Hasan Cemil Çambel'in 
başkanlığında ve saat l 7 de açıldr. Baş
kan, sözü Profesöı Marinatos'a verdi. 
Kandiye müzeı;i ve Girid arkeoloji işleri 
direktörü Pr. Dr. Marinafos söz atarak 
"ikinci bin yılda Girid adası ve Girid 
Anadolu dünyası'' mev'l".ulu tebliğinde 

saHihiyettar bir zat sıfatiyle Ege havza. 
sınm medeniyet ve kültür bütünlüğünü 
ve Anadolunun kültür beşiği olduğunu 
izah etm1 tir . 

Profesör, Girid,.lll pek eski zaman
lardan itibaren küttür sanat ve din bakı
nundan küçük Asya ile bir kül teşkil et· 
tiğini, hatta üçüncü bin yılda bütün Ege 
havzasının küçük Asya kavimleri tara -
fından jstila edildiğini kabul ve bilakis 
son senelerde ileri sürülen Hindo - cer
men muhaceretlerini reddetmiştir. 

Pr. Marinatos, Anadotunun, yunan 
kontinanı ve diğer adalardan ziyade 
Girit ile irtibatı olduğunu ileri sürmek
tedir. Pr. Giritlilerin ikinci bin yıl i
çinde Anadolu sahillerinde koloniler 
kurduklarını ,yahud zelzeleler dolayısi
le harabiye dönmüş olan adayı bıraka
rak Anadoluya geçmiş bulunduklarını 
kayıt ve bir taraftan da Akaların kon· 
tinanda kurmuş oldukları medenıyetin 
Anadolu ile karabetine işaret etıniştir. 

Pr. Netice olarak, Girıdin ilk önce 
yunan kontinanı ile ve daha sonra bu 
iki medeniyetin küçük Asya ile kaynaş
tığını, ar<u.kıki bağların hiçbir zaman 
çözülmediğini söylemiş ve bu hale gere 
Küçük Asyasız Ege medeniyetinin ve 
dolayısiyle yunan, latin ve nihayet Av. 
rupa medeniyı:tlerinin meydana gelmış 
bulunmasını gayri kabil görmüş ve: 

"Beşeriyetin beşiği Asyadır, fakut 
kitltürün beşiğı Anadoludur,, demıştir. 

Prol. Kurt BitteL'in t~zi 
Bundan sonra Pr. Kurt Bıttel. pre 

historik devirde Anadoluda ölü gömme 
adetleri mevzulu tcbliğıni yapmıştır. Pr. 
ölü gömme adetlerıni tetkik surctıyle 
Etilerin dini ve fikri vazıyetlerini izah 
gayesini gütmüştü. Tebliğ sah~bi, Bo
ğazköy hafriyatında elde edılen çivj 
yazılı bir tabletin Etilerde ölü gömme 
adeti hakkında dikkate şa:ran malumat 
verdiğini, Anadoluda b.a,.tıca dört muh. 
telif ölü gömme tarzı bulunduğunu ve 
bunlara topraktan rnezar, yumurta şek
linde mezar, sandık mezarı ve kuyu mc
zan adı verilebileceğini söylemiştir. 

Pr. netice olarak ölü gömme ade
tinin, keramik ve sair işyar gibi adet 
sahihlerinin fikri vaziyetleri hakkında 
bize mallımat vermek itibariyle kıyme-

tini anlatmıştır 

l'.rol. Giiter.book'un ter.ıi 
Müteakiben !Pr. ı.Güterl>o.t:'k Etilerae 

arih yazıcılığı mevzulu bir tez irad et· 
miştir. Et.ileı;deki tarüı y.aUCTbğının 

ehemi~t <lercoc5.i.ni ilmi lbir 1taı:ızda ve 
ıvesikalara dayanarak iazh eden Pr. ta-.. 
rihin -ehemiyefıni ve milli şuurun tari
fli ştıut' 'Öemek -olduğuna ve ba kongre-
11in 'Türıüyeyi iaare ..edenlerin bu ııa
D<ikate vukuflarınm en iyi de'lffi btilan
duğamı ıkı.aca 'a'nlattı'ktan sonra, ®ti
Derde ıtaııih yaz::ıcı:hğımn aümcr e babil-
D ileın!c.ki y.ıırpı weya 'Vakıf ikita:belcrin4e 
ıgöze çarptığı gibi daima din ile ;aliika
Dı o.lmadığrn~ Etilerdeki t.arüı tHv.ia:ılo
ırind~ ekseriyetle dewkt iilcri göriildü· 
ığünü, bu nevi tarihçilik örnekleri, hiyo
ıroğlif yausı ile yuılmq Jbtilunmasma 
ıgöre bunun Etilere ma'ham ve Mezopo· 
tamya tasvlrindeıı az.ide .bir -xihniyetıin 
mahsulü bulunduğunu söylemi§tir. ıPr. 
daha sonr.a Etilccde tarih y.azıcıhğının 
nevilerine geçerek hunun yıllrk .ana
listik aktedilen muc!hedelere medhal, 
odualarm ba~an~ıcmda günahları itir.a.f 
ve nihayet hükümet fermanlarında ma
:ziye aid izahat şekillerinde görüldüğü
nü ve bu tarih yazıcılığının Etileri diğer 
kavimlerden temayüz ettirdiğini izab 
tmştir. 

Dr. A. Mülit M anıel'in tezi 
Bundan sonra Dr. Acil .Müfid Man

sel, Ege tarihinde Akalar meselesi mev
zulu tezinde ~imdiye kadar iddia edil
diği gibi A'kaların Yunanistana şimal
den gc1miş İndo-Cermenler olmayıp 
orta Asyadan Anadolu üzerinden gel
miş 'bir kavim <>lauğunu tebaT.fiz ettir
miştir. Yunanistandaki ar1teolo3i'k araş· 
tırmalar :ı900 senesine <foğru buradaki 
iskan mıntakatarınm elu>erisinin ah. 
rib edilmiş ve u bir müddet sonra ye. 
niden inşa edilmiş olduğunu göster
mektedir. Bilhassa bu devirde hiç bir 
evveliyatı olmadan M:inyas ~e mat bo. 
yalı .K.eramiklecin meydana çıkışı Yu
nanistanda bir kavmin gelmiş olduğu. 
nu göstermektedir. Kül renginde iki 
minyas kerami~ini, Ege adaları, ve Me. 
zopotamya üzerinden orta Asyaya ka
dar takib etmek kabildir. Mat boyalı 
keramik dahi ön ve orta Asya ile kara. 
betler göstermektedir. 

B. Müfid izahlarına devam ec1erek 
demiştir ki: 

İşte bu arkeolojik devirler, bilhas· 
sa "Minyas,, keramiğinin yayılış sa. 
hası, kökleri orta Asyada ofan bir mu. 
haceret dalgasmm Anadoludan geçe
rek adalar ve Yunanistanı · gal etmiş 
olduğunu göstermektedirler. Eski He!. 
las devrine .aid bir takım kültür asarı 
ve keramiklcrin ikinci devrinde dahi 
baki kalmış olmaları yeni gekn insan
lar.n eski ahaliyi imha etmemiş, bilii. 
kis bunlarla karışmış olduklarını gös
termektedir.,, Aynı zamanda bazı topo
nonik araştırmalar bilhassa Aka ve A. 
kaili isimlerinin ynyıhş sahas1 böyle 
bir ~ark garb muhaceretini teyid ede
bilecek mahiyettedir. 

Aka ismine: Ahbaioi. Ahhaya, Ah. 
hiyava. Akaiwaş. Hiphhaioi şekillerin
de rastlamak kabildir. 

Diğer lıir takım filolojik deliller bil
hassa Akaların inşa etmiş oldukları ı;;a
to ve iskan mmtakaları jsimlcri tndo
Cermen lisanları ile izah olunı>may:p 
Proto.Eti ve Eti lısanlariyle büyük 
bir karabet gösteren küçük Asya ka
vimleri veya asyanik kavimlerin dilJe
riyle beraber gitmektedir. Aynı hali 
Homcr tarafından zikredilen Aka bü. 
yüklerinin isimlerinde dahi görmek ka
bildir. Yunan miteloj:sini tetkik ede. 
cek olursak Aka büyüklerinin bahusus 
Pmlops'un küçük Asyadan YunaniS
tana geçmiş olduğunu görürüz. Aynı 

hali Katmos, Danaos, Kekrops da da
hi görürüz. Avrupalı alimlerin birço. 
ğunun Akalann şimallnden gelm:ş ol
duklarını göstermeleri ve ileri sürdük. 
leri bazı arkeolojik delillerin dahi bL 
zim tezimizin lehinde olduğu anlaşılı
yor. Bilhassa bir şimal ev tipi olarak 
kabul edilen Megnronun en eski nü
munelerini Ege havzasında buluyoruz. 
Aynı hali müstahkem şatolarda dahi 
görürüz. A vr.upada ise bu kabil müs
tahkem şatolara ancak miladdan evvel 
bin senesinde raslamak kabildir. Diğer 
taraftan bir talnm hususat bilhassa 
Akaların inşa etmiş oldukları kubbeli 
mezarlar ve ölülerin yüzlerine koymuş 
oldukları maskelerle Mezopotamya ve 
Altaylarda rastlamak kabildir. 

Dr. Brandenstein'in tezi 
En sonra doktor Brandenstein "Et. 

rnsk meselesinin şimdiki durumu., 

me~nılu ııezlıri iı:ad et:mtftir . .Etriisk -
rin nncnşei ve dilı baklkmda dikkate ~e
ğer mütaleaları .ihtiva eden tezde teb-
~ hi~ alimlerce li)ttüsklerin dili 

ve rmi IJ:ıakkmd& ileri 'Silril.lc:r:ı .müıa
Jcala rr zikrettikten ve bazı İtalyan a. 
limlerinin Etrüskleri ttalyanm yerli 
lıa11a ar~ ıgöSteımelc için u.rfettik
leri ıgaYft'tln 'Orolayca ıaıü~bilea:gi
ni byckıttikten 1SG11Ta, kcnclisiniD 
11o'ktai ınar:ara e ®trii&'k dilinin mcn.. 

ıei 'H"'IT1'Clo • ()ennaa1k ~· iddia
ya iştirak etmediğini ilave ederek de
liller.Jni maıya Jroy11uıftCI. 

B&mıdu soma Pr. Ettüsk diliııin E
lti •li iAc ımünuebctiııi eörawe«le bera
ber, onun ile ayıu o'hnadı&ını .iddia v.: 
13rktan muhaceretJeri miladda.n önce i
ki bin yıla 'kadar çıkarılmak lazım ge· 
len bu kavmin o sıralarda Kars civa
nnda yaşa.mıj olduğu Ermiyan ve Tu
ıtemizm yolu ile yaptığı araştırmalara 
dayanarak Etrüslr'Wrin men:;;ei Orta 
Asya olmalı: üzeııc lliı:abul etmek icab ret· .. 
tiğ1n1 izah -etmiştir. 

Pr. Dr. Bramienstein'm teıı:i bittik
ten sonra Ba:;;kaı:ı tooıa ünivcn>itcsi 

ırelrtörtüğ'ünden gelen mektubu okuttu. 
Kon.,,-e lbu mektubu alkışlarla brşıl • 
dı. 

Ba kan ya.r.uı 14 de toplanmak üzere 
ısaat 18.40 da celseye nihcryet verdi. 
Yabancı profesörler müzeleri 

gezdiler 
htanbu1, 22 (A.A.) - İkinci n.ırk 

tarih 'kongresinin programım da bu 
ısabah seksiyonların topt:ıntrsı yokn1. 
Kongreye :iştirak -eden ecm'bl :filim ve 
mrofesörler bugün i;ğleöen e-vel Topka
pı r.ıpnı, asker.i mfü:ey.i. Sultan Ab-. 
med \'C Ayasof~cı camilerini ve Ycreba
tan arayım ezmişler ve kcnıfüerine 

:B. ()dil Esad YC Tahsin Özbek tara
lf ından iktiza eden izahat verilmiftir. 

Ayasofya müzesinde Pr. Vitmor <la 
bu ıizahata j~irak etmiştir. 

Sovyetler İlim Akademisi 
ve Roma enstitüsü 

rektörünün tebrikleri 
lstanlıul, 22 (A.A.) - Sovyet Rus

ya ilim akademisi başkanlığından ve 
Roma üniversitesi rektörlüğünden gön· 
derilip bugünku tarih kongresi celsesin
de okunan tel:rik te1gTafları aşağıda

dır. 

}hinci Türk Tarih Konpesi 
Başkanlığına 

Sovyet Rusya ile ilim akademisi 
b~~anlığı, ikinci türle tarih kongresi
ni ve onun şahsında :son seneler z.l!.r
fında bilhassa maddi kültür tarihi 
''e arkeoloji sahalarında son derece 
büyük bir muvaffakiyet kazanan ve 
dost türk milletinin tetekkül ettiği 
kütleler arasında tarihe karşı büyük 
bir alaka uyandırmağa muvaffak otan 
bütün türk tarih ilmini selamlar, kong
re mesaisinin tarihi ilimlerde de hassa
ıten tüt-k ve aovyet tarihçileri nazarın
da çok büyiik bir kıymet ifade eden 
!ark milletleri tarihinde, yeni bir mer
hale tqkil edeceii ümidini bealiye
rek ikinci tarih kongresine menisin
de büyük muvaffakiyetlere eriımesİ

ni candan temenni eder. 
SoVJlftt Rusya ilim ahademiı;İ 
başkalığı namrna başkan 

GUBKİN 
Bcynelm!.lcl ikinci li'trk tarih 

lwngr.esi reisliğine 
Roma üniversitesi, dünyanın, insnn 

olmak ve devlet adamı olmak münasebe
tiyle çok yüksek vasıflarına hayran ol. 
duğu Atatürk'ün himayesi albndaki bey· 
nelmilel ikinci tarih kongresini kutlar ve 
türle: ilim •e kültür mümeuillerine se. 
lam gönderir. Tebriklerimiz o kadar har 
ve samimidir ki. bugün medeniyet lari
lhinin en enteresan merkezlerinden birin
de cereyan etmekte olan insan bil~isinin 
bu ehemiyctli tezahüratının, mebzulen, 
ideal ve ilmi meyvalar vermesini ve ay
nı zamanda Türkiye ve ltalya arasında 
spiritüel ve kültürel tesanüd bağlaTının 
:gittikçe daha kuvvetlenmesine vesile ol
masını temenni ederiz. Bu bağları Roma 
üniversitesi canlı bir alaka ile takih 
ımekte ve temenni için de en faal bir me· 

:aai iştirnki tesisine ehemiyet vermek. 
tedir. 

Roma üniversitesini temsile Pr. CuL 
yo Y akopi'yi memur etmekle ıettf du
yar ve oradan Boğaziçi kıyılnnnda top. 
lanan yüksek münevverlere, ihtisasatı

mıun lcrcemanı olmak lutfunda bulun
maıımı rica ederiz. Derin tazim\erim. 

Rektör 
M. P de Franç' ki 



6 ULUS 23 . 9 . 1937 ===-
Bir teşrinden itibaren TUNUS1A 

Kız talebeye mekteblerde Italyanların 
askerlik dersi verilecek çıkardığı 

Akdeniz işleri için 
ltalva ile konuşma 

Başı 1. inci sayfada 

tın her sınıfında okutulacaktır. Bu se
ne için bu programların hassaten geri 
hJzmetlere aid olan kısımları üniver
sl te ve yüksek mekteblerle liselerin son 
ımıflarrnda geni§ bir surette okutula
caktrı. 

Bu suretle yalnız bir sene içinde bi
rinci ve ikinci programlan bir arada 
okuyan bütün sınıflar talebesine orta 
ehliyetname verilecektir. 

Bu dersler için ihtiyaç görülecek 
muallim subaylar, erkekler için oldu
ğu gibi mahalli komutanlık tarafından 
seçilecek ve usul dairesinde tayin e
dilecektir. 

Üniversite ve yüksek mekteblerin 
kız talebeye aid tedrisatı bu seneye 
mahsus olmak üzere talim taburların
da yapılmayıp bunlar için de mekteb
lerde tedrisat yapmak üzere okutulan 
derslerde ihtısaslı subaylar tayin edi
lecektir. 

Yedinci sınrl askerlik dersi 
programı 

Ordu teşkilatı: harb nedir? Harb 
neden zaruridir? Hazari ordunun lü· 
zumu. Harbzn icablarma göre cins ve as

kere ve sınıflara ihtiyaç vardır? Mu
h.arib ve yardımcı sınıflar hangileridir? 
Genel surette ödevleri. 

Askerlik Kanunu; askerlik kanunu 
nedir? Orduya asker toplamak usulleri. 
Türk ordusunun esası ne zaman kuruL 
muş ve ne gibi değişiklikler geçirmi§· 
tir. Askerlik kanunundan istisnalar 
var mı? Bedeli nakdi nedir. 

Askeri terbiye: (Dahili hizmetten) 
İtaat, disiplin, arkadaşlık, üste karşı 
saygr ve selamlama, bayrak ve sancak. 

Silah bilgisi ; Silahların taksimatı, 

kesici ve ateşli silahlar, silahların de~ 
ğişik olmasmm sebcbleri, ağır ve hafif 
silahlar, hafif makineli tüfekler hakkın
da malfimat. 

Atış bilgileri; atış için ilk bilgiler 
beden azaları, tüfeğin tarifi ve parça
ları, piyade mermileri, cinsleri, hedeL 
ler ve cinsleri. nişan almanın tarifi ve 
dikkat edilecek hususlar, att.ğmı vur_ 
mak için bilinecek hususlar. 

Topoğrafya; harita neye derler: 
coğrafya ve topoğrafya haritaları; mik
yas nedir, nasıl kullanılır. Cihet tayL 
ni (muhtelif vasrtalarla) 

Seferberlik; ordu seferberliği ve 
milli seferberliğin ehemi; eti. 

Yurddaşların seferberl ik ödevleri. 

Yurd müdafaasmda kadınlara düşe
cek ödevlerden: 

A) Mahalli havadan korunma işle-

ri (Aktif passi.f) 

B) Sıhhiye hizmetleri. 
C) Muhaberecilik ve istihbarat 

D) Levazım. 

Demır, altın, 
gümüş ve kurşun 
madenler ımiz 

( Başı 1. inci sayfada ) 

sulalarmın mütemadiyen bir istikame
te müteveccih olduğunu hayretle gör
müşlerdir. Hadiseyi gene hır tesadüi e
seri olarak jeolog arkadaşlarına anlat
mışlardır. 

Bu zat da civarda tetkiklere giriş
miş ve madenin bulunduğu sahayı tes
bit etmiştir. Araştır,malar neticesinde 
zengin maden böylece meydana çıkmıt
tır. 

Diğer taraftan Bulgar dağında altın, 
gümüş ve kur~un istihsaline de başlanı
lacağı b:Jdirilfnektedir. 

Bulgar dağında senede 2 milyon ton 
üzerinden beş senelik bir mevcud tesbit 
edilmiştir. Mütehassıslar üç senelik mev

cudla bir madenin işletilmesini kafi gör. 

mekteclirler. Elde edilecek altının sene

de bir milyon lira kıymetınde olduğu tah
min edimektedir. Aynca buradan sene-

de yarım milyon kıymetinde gümüş ve 
yarım milyon liralık da kurşun istihsal 
edilecektir. 

Bu hizmetlere aid umumf bilgiler. 
Harb tarihi; istiklal harbr, Kosva, 

Nikbolu (milli duyguyu takviye ede. 
cek şekilde). 

Yaya hareketler; Esas vaziyeti, se
lamlar, münferit yuruyuş, dönüşler, 
manganın teşkili ve yanaşık düzen ha_ 
re ketleri. 

(Bu program, bu yıl diğer s.nıflar _ 
da da okutulacaktır.) 

Sekizinci •ınıl askerlik d esri 
programı 

Ordu teşkilatı; birlikler ne suretle 
teşkil edilir. Muhtelif birliklerin sıra 
ve isimleri. Ordudaki rütbeler hangi
leridir. (Erbaşlar dah.il). Rütbe alamet_ 
leri. 

Orduya er nasıl alınır. Orduya su
bay nasıl yetiştirilir. Muvazzaf ve ye. 
dek. 

Askerlik kanunu; muhtelif sınıfla_ 
rın askerlik müddetleri. Muvazzaflık 
ve ihtiyatlık nedir. 

Askeri terbiye: (Dahili hizmetten) 
namus, şeref, doğruluk, cesaret, soğuk-.. 
kanlılık, mahrumiyete katlanma. 

Silah bilgisi; ağır makinah tüfek 
hakkında bilgi. Bombalar hakkında biL 
gi ve bombalardan korunma. 

Atış bilgisi; birinci programın tek
rarı. Nişan vaziyetleri. Üç köşe nişan, 
nişan almak ve tetik düşürmek, tüfe_ 
ğe yapılacak muamele. 

Topoğrafya; Topoğrafya hartalarm
daki işaretler, arazideki suni ve tabii 
arızalar hartada nasıl gösterilir. Har. 
tayı cihetine koymak. 

Muharebe bilgisi; yığ.nak, bunun 
çabuk olmasının ehemiyeti, sefer, harb, 
muharebe, mütareke nedir. Yürüyüş, 

mola, muharebe h.akkmda kısa bilgi, 
taarruz, müdafaa, çekilme hakkında kı
sa bilgi. 

Seferberlik; sulh zamanında sefer
berlik hazırlığı. Yurddaşların seferber 
lik ödevlerini yapmamalarının zarar
ları. 

Yurd müdafaas nda kadınlara düşe
cek ödevlerden: 

A) Mahalli havadan korunma işle_ 

ri. (Aktif passif) 

B) Sıhiye hizmetleri. 

C) Muhaberecilik ve istihbarat 

D) Levazım. 

Bu hizmetlerin teşkilat ve vazife
leri daha teferruatiı olarak okutula
-~ktır . 

Harb tarihi: Timurun Ankara mu_ 
harcbesi. tst:ınbulun zaptı. (Milli duy· 

guyu takviye edecek şekilde). 

Yaya hareketler; birinci progra_ 
mm tekrarı ve çeviklik talimleri. 

(Bu program. bu yıl birinci ile bera
ber bütün sınıflarda okutulacaktır.) · 

lstanbul 
Lülebur2"az 
Asf a lt yolu 

( Başı 1. inci sayfada ) 

de Cağalo~lunda Halkevi karşısında 

nafia müdürlüğü binasznd-a bulunacak

lar, hazırlanan otomobillerle Topkopı

da hazırlanan afsalt yolunun başına gi

deceklerdir. 

Burada bir otomobil kafilesi teşek

kül edecek ve Tekirdağ, Kırklareli, E

dirne vilayetlerinden gelecek davetli

lerle Lüleburgazda asfalt yolun müna

sib bir yerinde buluşacaklardır. 

hadiseler 
[Dünkü sa;yınuzda Tunusa uğrıyan 

bir İtalyan mekteb gemisindeki bahri
yelilerin şehirde bir hô.dise çıkardık
larını ve IQfist aleyhtarı telakki edi
len bir gazete idarehanesin i tahrib 
ettiklerini telgraf havadisi olarak 
vermiştik . Bu hususta gelen yeni taf_ 
silôt şudur. ] 

Tunus, 22 (A.A.) - Havas Ajansı 
muhabirinden: İtalyan bahriye zabit 
namzedleri tarafından idare edilmekte 
olan altmış kadar italyan bahriyelisi, 
"İtalyan hukuku beşer birliği,, binası
na girmişlerdir. Bunlar, mobelyaları 
tahrib etmişler, ve Micelli isminde bi
rini öldürmüşlerdir. 

İkisi kur:junla olmak üzere üç İtal
yan bahriyelisi yaralanmıştır. Mütear
rızlar, kaçmışlardır. Bir çokları balkon
laı dan atlarken yaralanmışlardır. Zabı
ta· hemen vaka mahalline gelmiştir. Fa· 
kat italyanlar kendi harb gemilerine il
tica etmışler ve bu :>uretle tahkikata uğ
ramaktan kurtulmuş1ardır. 

Taarruzu muhik göstermek için bah
riyelilerin, Tunusa geldikleri günden· 
beri, faşist aleyhtarı unsurlar tarafın· 
dan tahrikata maruz kalmış ve unsurla
rın İtalyan rejimi aleyhinde hakareti 
mutazammm risaleler neşretmiş oldukla
rı ileri sürülmektedir. Halbuki tahki
kat esnasında böyle hiç bir rısale bulun
mamış ve facianın vukuundan evvel 
İtalyanlar tarafından hiç bir protesto ya· 
pılmamıştır. Tahkikat, bu işte tasmim 
ve tasavvur olduğunu meydana çıkar
mıştır. Yaralanan üç bahriyeli, adam öl
dürmek ve bu cinayete iştirak etmiş ol
makla itham edilmektedir. İtalyan bah
riye makamları da ge~eleyin, bu taarru
za iştirak etmiş olanlar hakkında tah
kikata başlamıştır. 

Masargk'in 
cenazesı 

Prag, 22 (A.A.) - Masaryk'in cena
ze alayı, şatodan Vilson istasyonuna 
ancak üç saatte varabilmiştir. 

İstasyonda, merasim avlusunda as
keri kıtaat tabutun önünde muazzam bir 
geçid resmi yapmıştır. 

Tabut, Vilson istasyonunu saat 15.15 

de terkederek La.ny'ye hareket etmiş

tir. 
Cenazeyi hamil olan tren, Lany'ye 

saat 17 .23 de vastl olınuştur. 

Tabut, şimendüfer amelesinden mü
rekkeb bir heyet tarafından evvelce ha· 
zırlanmış bir mahalle götürülmüş ve ba
zı hitabelerden 90nra alay yola ko

yulmuştur. 

Masaryk ailesi efradından başka B. 
Benes ve refikası, hükümet erkanının 
hepsi, ayan ve mebusan meclis~~ri reL 
si cenazeyi takib ediyorlardı. Butün gü
zergahta iki sıra1x halk, diz çökmüş 

ağlıyordu. 

Mezarlığın medhali projektörlerle 
aydmlatllmrştr. Mezarın üstünde elek_ 
trik ampulleriyle bir haç vücude geti
rilmişti. Bir protestan rahibi, 4ualar o
kumu~tur. Müteakiben koro heyeti, mil
li marşı terennüm etmiştir. 

Şatonun bahçevanı ile m~teveffa re
isin dostları parkta henüz çıçek açmak
ta olan son gülleri çukura inmekte olan 
tabutun üzerine atmışlardır. 

İzmir fuarı piyangosu 
İzmir fuarı komitesi tarafından ter

tib edilen piyango İzmirde 350 davetlL 
nin önünde Halkevi başkanı Bayan 
Şehime Yunus tarafından çekilmiştir. 
Birer radyo kazanan numaraları hiL 
diriyoruz: 427. 755 416.562 86.571 

239.132. 

Takriben saat 12 de Lüleburgaza ge

linecek, hükümet, parti ve belediye te

şekkülleri ve halk tarafından karşılana

cak ve kasaba başında yolun açılma tö

reni yapılacktır. Saralı bir köylü az kalsın yanıyordu 
Kars, (Hususl) - Kosar nahiye. Yolun çılmasını müteakib halka tö

ren mahallinde bir açık büfede ikram 

edilecek ve davetliler, Lüleburgaz hal· 

kcvinde ziyafet verilecektir. Dönüşte 

Çorluda bir müddet askeri mahfilde is. 

tirahat edilecektir . 

sinde Hamza adh bir köylü yaktığı a. 
teşte ısınırken ateşin içine düşmüş 
kamı ve kafası yanarak ağır surette 
yaralanmıştır. Yapılan tahkikatta Ham_ 
zanın saralı olduğu ve bu yüzden kaza
ya uğradığı tesbit edilmiştir. 

( Başı 1. inci sayfada ) 

Cenevre, 22 (A.A.) - Bugün öğle-.. 
den sonra B. Delbos ile tİalyanın Ce
nevrede oturan elçisi B. Bovascope a
rasında ikinci bir görüşme vukua gel
miştir. Birincisinde olduğu gibi, bu i
kinci görüşmede de, İspanyol meselesi
ni bütün safhaları ve bu meselenin Av
rupada doğurduğu vaziyetin kati bir su· 
rette gerginliğinin izalesi çareleri mü
zakere mevzuunu teş.kil eylemiştir. B. 
Delbos, B. Bovascopeye . . birkaç sual 
sormuştur. İtalyan elçisi, bu sualleri 
hükümetine bildirecek ve cevabmı ve
recektir-

İngiliz elçisinin 
yaralanması 

İngiltere Japonya'nm 
cevabım kafi gördü 

Tokyo, 22 (A.A.) - Japonyarun şanr 
haydaki ingiliz elçisinin yaralanmaar 
hakkında 1ngilterenin protesto no~ 
verdiği cevab, bu gece geç vakte kadar 
neşredilmiş bulunacaktır. 

Havas muhabirinin kaydeylediğine 

göre, geniş bir müzakere açılmıştır. Bu 
müzakerelerin inkişaflarını beklemek 
l.3zrm gelmektedir. 

B. Dclbos B. Bovascope ile yaptığı 
görüşmeden sonra akşam üzeri Lord 
Cranbornu kabul etmiş ve kendisine İ
talyan mümessili ile yaptığt görüşme
leri bildirmiştir. 

Fransız gazetelerinin yazdıL!ları 
Paris, 22 (A.A.) _ İtalyanın Nyon 

anlaşmasına kabulü meselesinden bah
seden Pöti Parizyen gazetesi diyor ki : 

"Vücude getirilmiş olan itilaf,. İs
panyadaki iç harbten doğmuş olan, 
bir seneden fazla bir müddettenberi 
cnternasycmaJ havayı ve bilhassa Fran
sa, İngiltere ve Almanya arasındaki 
münasebetleri zehirliyen her türlü müş
külatı yatıştırmağı kolaylaştırmak gibi 
bir netice verecektir. Bu sebebten dola_ 
yz bu itilaf, daha umwni ve hatta İspan
ya işlerine kanşmazlrğı da ihtiva et -
meğe müs'.iid görüşmelerin bir başlan
ğıcı görünmektedir . ., 

Pöti J urnaldan : 
''İhtimal kimin bir diplomasi zafe

ri kazanacağı sorulabilir. İtalya mı ? 
yoksa Fransa mı ? ve İngiltere mi ? 
Hakikat halde bu zaferi B. Nevil Çem
berlayn kazanacaktır. 

Eko dö Paris, diyor ki : 
"Sonu iyi gelecek her şey, iyidir. 

A kdenizde yekdiğerine rakib iki kont
rol devriyesi bulunmasının doğurabi

leceği tehlikenin önüne geçmek, Fran
sa ve İngiltere diplomasilerinin iftihar 
edebilecekleri bir neticedir.,, 

Övr gazetesi, yazıyor : 
' İtalyanın kabulü, bir kıyaset eseri 

gibi görünmektedir. Bu kabul, tesirli 
bir işbirliği için ümidler uyandıracak 
mahiyettedir. Yalnız ltalyanm Par iste 
aktedilecek teknik içtimalarda ne gibi 
iddialar ileri süreceği meselesi kaltyor.,, 

Popüler gazetesi, şöyle diyor : 
"İtalyaya katiyen müsavat hakkı ve

rilmemiştir. İtalyan eksperleri, fransız 
ve İngiliz eksperleri ile ancak teknik 
müzakerelerde bulunacaklardır. 

Nyon itilafları çerçevesi içinde ya
pılacak teknik tadillerden başka hiç 
bir şey bahis mevzu olamaz.,, 

B. Litvinofun §iddetli bir nutku 
Moskova, 22 (A.A.) - B. Litvinof, 

Cenevrede Milletler Cemiyeti asamb
lesinde söylediği bir nutukta ezcümle 
demiştir ki : 

- Milletler Cemiyeti azasından iki 
milJet, yabancı askeri kuvvetlerin ge-
rek karadan gerek deni.c:den gerek ha
vadan tecavilzlerine kurban olmaktadtr. 
Diğer devletlerin ticaret gemileri ve 

harb gerııileri her türlü hücumlara uğ_ 
ramaktadır. En esaslı deniz yollarında 
denizden ve havadan yapılan korsanlık 
hareketleri dolayısivle hic bir garanti 
mevcud değildir. Vaziyet böyle iken, 
azaların n tamamiyeti mi.ilkiyesini 7.a
man altında tutmakla. sulhu ve bey
nelmilel paktların hükümlerine ve bey
nelmilel hukukun kaidelerine hürmet 
ve riayeti temin etmekle mükellef bu-
1 unan Milletler Cemiyeti, bu hadise
lerden tamamiyle uzakta kalmakta ve 
hic bir aksülamel göstermemektedir. 
Hatta, her ne pahasına olursa olsun 
Milletler Cemiyetini, bir p:enç kız gi. 
bi muhafaza ederek bu hadiselerin kir
letici nefesinden uzaklaştrrmak li.izu
munu ileri süren fikirler, gittikçe kuv
vetlenmektedir. 

Tecavüze karşı, ancak mütecavizin 
isbirliği ile mücadele edilebileceği fik_ 
ri, yanlış ve sakat bir fikirdir. Herkes 
için lazım olan şey, her milletin istik
laline hürmet ve riayet etmek ve hür
met ve riayet ettirmektir. Bu fikri in

kar eden üç devlet biliyoruz. 

Japonya'nın cevabi notasının esasla
rı şunlardır: 

1 - Resmi makamlar, ingiiiz büyük 
elçisini yaralayan tayyarecilerin milliye
tini tesbit edememişlerdir. Maamafih 
raporlar, o civarda japon tayyareleri ta.. 

rafından bir kaç hücum yapılmış oldu • 
ğunu kaydeylemekte olduğundan, Ja • 
ponya, bu hadise hakkında teessüflerini 
ve teessürlerini tekraren bildirmektedir. 

2 - Japonya, tesbit edilir edilmez, 
hadisenin faillerini japon kanunları:na 

tevfikan cezalandırmaya hazırdır. 
3 - Japon~ bu gibi hadiselerin te

kerrürüne mani olmak için lazım gelen 
bütün emirleri ve talimatları venniştir. 

Bu üçüncü nokta ile alakadar olarak 
Japonya, İngiliz diplomatlarının seyahat· 
larından evvelce haberdar edilmesini de 
taleb eylemektedir. 

lngiltere cevabı kafi gördü 
Londra, 22 (A.A.) - İnğilterenirı 

Tokyo büyük elçisi, Japonya hariciye 
nazırına, Londra hükümetinin japon ce-
vabınr kafi telakki eylediğini ve mesele• 
ye kapanmış nazariyle bakmakta oldu
ğunu bildirmiştir. 

/. lnönü bugün 
geliyorlar 

( Başı 1. inci sayfada ) 

B . Ferid Tek. İstanbul komu tam GL 
Cemil Cahid, Vali ve belediye reisi B. 

Üstündağ, Sümer bank umum müdürü 
Nurullah Sümer, İstanbulda bulunan 
mebuslar, hükümet ve parti erkanı ile 
kalabalık bir halk kütlesi tarafından 

uğurlanmıştır. 

Halk İsmet İnönünü hararetle alkış
lamıştır. 

B. Celal Bayar da yarın Ankaraya 
hareket edecektir. 

1stanbuldaki bakanlarımız da cu
martesi günü bitecek olan tarih kurul· 
tayından sonra Ankaraya dönecekler
dir. 

Libya'ya gönderilen 
İtalyan askerleri 

Roma, 22 \ A.A.) - Libya da teşkil 
edilmekte olan 20 inci kolordu için Si
cilyadan da Libyaya asker gönderilmek 
tedir. Sirte ve Marmaric.a fırkalarrndan 
alınan cüzütamlar Sicilya ve P iemonte 
gemilerine bindirilmiştir. Gönder ilen 
ilk kıtaları hamil bulunan Loo::.bardia 
vapuru ise Trablusa varmıştır. 

Bu üç devlet, son seneler zarfırı· 
da diğer devlelere hücum etmişlerdir. 
Rejim, ideoloji, kültür seviyesi ve re• 
fah seviyesi hakkındaki bütün farkla· 
ra rağmen, bu üç devlet tecavüzlerini 
aynı terane ile "komünizm ile mücade
le,, behanesiyle muhik göstermek iste
mektedir. 

B. Litvinof bundan sonra demiştir 
ki: 

"- Sovyetler Birliğince, Sovyetıer 
Birl i ğinin İspanyayı zaptetmek yahud 
hiç olmazsa İspanya üzerinde siyasi bir 
tesir elde eylemek ve bu suretle Ak· 
deniz muvazenesini bozmak niyetinde 
olduğu kativen doğru değildir. Sovyet• 
lcr Birliğinin tspanva üzerinde her

han"i bir surette e-özü voktıır. .. 
R Vtvinof. nutkunu şu sözlerle 

bitirmistir: 

"- As"'mbleıien beklc<liğimiz. Mil
letler Cemivetinin h.er türlü tecaviİZ· 

le re k~rsı e~eriik bir ııurette miidah~ le 

etmesi ve Milletler Cemiveti ko!"'ite• 
terinin, mütecavizlerin '·prb.,rıı o1::tn 
mernlekPt1ere mezo:.rc tık vazifesi gör
memesidir.,. 



11::::~- ?_? (\ 1937 . . 
Havayollan devlet işletme 

idaresi umum müdürlüğün·tlen: 
le 1) Eksiltmeye konulan i~: Ankara tayyare meydanında tayyare 

taayonu binası. 
2) Keşif bedeli: 87056 lira 47 kuruştur. 
3) Eksiltmesi kapalı zarf usuliyle götürüdür. 
4) Muvakkat etrninatı 5602 lira 82 kuruştur 

b2e 5) İhale 7.10.937 tarihinde perşembe günü saat 10.30 da tayyare 
Ydanındaki umum müdürlük binatmda yapılacaktır. 

d 6 - Keşif evrakı, şartname ve mukavelename projeleri Ankara-
a Posta umum müdürlüğü binasındaki ve İstanbulda Karaköy pos

tlnesindeki hava yolları kişeı;inden ve İzmirde nafia müdürlüğün
dtn .43.5 kuruş mukabilinde alınabilir. İsteklilerin eksiltme ışartna
llıesınde yazılı belgeler ile muvakkat teminat ve teklif mektubları
llı ~Uhtevi kapalı zarflarını nihayet eksiltme saatinden bir saat ev
\r~~ne kadar umum müdürlüğe vermiş olmaları lazımdır. Posta te-

-!!?iirU kabul olunma~. (3469) 3-5159 

Ankara Valiliğinden: 
Ankaranın Yeni sincan köyünde yapılacak (100) göçmen evi in

Şaatnıa aid keşifname tadil edilerek muhammen keşif bedeli beher 
~"için (884) lira (91) kuruş üezrinden 29.9.937 çarşamba günü saat 
. 5 de, Ankara vilayeti binasında toplanacak komisyon huzurunda 
~~esi yapılmak üzere 20 gün müddetle kapalı zarf usulü ile tekrar 

llıltmeye konulmuştur. 
1 - Muvakkat teminat (5674) lira (55) kuruştur. 

1 (Teminat kızılay cemiyeti umumi merkezi namrna mal sandık
arınca emaneten alınacaktır.). 

2 - Alakadarların yukarıda adı geçen günde, tekliflerini, ti
caret odası vesikasını ve teminat mektubu veya makbuzlarını niha
Yet saat 14.30 a kadar Ankara vilayeti evrak kalemine teslim edip 
tllttkabilinde bir numara pusulası almaları şarttır. 

.. İstiyenler şartname ve keşif evrakını Ankara ve İstanbul iskan 
.!!!!!!ürlüklerinde görebilirler. (3381) 3-5019 

Sıhhat velciletinden: 
h' 1 - Orta Anadoluda yapılacak göçmen evleri ihtiyacı için ild 

111 ınetre mikab kereste satın alınacaktır. 
2 - Bu kerestelerin cinsi çam veya köknar olacaktır. 

h 3 - Bir metre mikab kerestenin Samsun - Sivas hattı üzerinde 
lier hangi bir istasyonda teslim edilmek üzere muhammen fiatı ( 40) 
radır. 

4 - Bu teahhüdün bedeli (80) bin lira olup muvakkat teminat 
llıiktarı (6000) liradır. 

5 - İstekliler kereste fenni şartnamesini ve idari şartnameyi ve 
ebat listesini görmek üzere, tatil günlerinden mada her gün iskan 
~?1uın. müdürlüğü fen heyetine, İstanbul ve Samsun iskan müdür
iilı:lcrıne müracaat edebilirler, 

6 - Pazarlık 30-9-937 perşembe günü saat 15 de sihat vekaletin-
~toplanacak komisyonda yapılacaktır. (3362) 3-4998 

Çanakkale jandarma satınalma 
komisyonundan: 

Tahmini Muvakkat 
bedeli teminat İhale Nasıl 

llrzakın cinsi Kilo L. Ku. L. Ku. günlemeci Günü Saati olacağı 
Sığır eti 115300 34590 00 2594 25 29.9.937 çarşamba 15 kapalı 

1 - Çanakkalede bulunan birinci J. alayına bağlx 1, 2, 3, üncü 
~· taburl~rının (2. 3. 9. ::ayılı J. okulları) ı. eylül 937 günlemecin· 
tn 30 nısan 938 günlemeci sonuna kadar ihtiyaçları olan 8 aylık 
~karıda yazılı bir kalem erzakın hizasınd! gösterilen günlemeç, 
tar\"e saatte 2. inci tabur (3. sayılı ]. okul karargahında salahiyet-

2 °ttıisyonca eksiltmesi yapılacaktır. 
Ito . -- Teminat mektupları ihale günü ihale saatinden bir saat eve] 

ınısyona teslim edilmiş olacaktrr. 

11 
3 - Şartnameler Canakkalede J. satınalma komisyonunda para-

~ilebilir. (5967) • 3-4952 

Ankara B~lediye Reisli.Wnden : 
Ot BeJ~diyece dizel makineli 3 adet süpürgeJi arazöz ile 5 vidaj 
0rnobıli peşin para il esatın alınacaktır. 

ş Bu arabaları vermeğe istekli olanların belediyede mevcud teklif 
r~r~naınesiyle, fenni şartnamesine ittiJa peyda ederek son teklifle
ı 1~1 ?avi kapalı zarfları 15.10 937 günü saat 16 dan evel belediye re-

-!.!!!_ne tevdi etmeleri bildirilir. (3363) 3-5016 

Sıhhat ve 
Vekaletinden : 

• e A 

ıçtıınaı muavenet 

?lı '( ekalet binası kalöriferi için 100 ton kokkömüril açık eksilt
• e ılc satın alınacaktır. Eksiltme 1 teşrini evel 1937 cuma gUnU 
il;\t 10 ela vek~Jette husuı;i komisyonca yapılacaktır. 

ha Muvakkat teminat Z10 liradır. Teminatın vaktinde merkez mu
t Sebeciliği veznesine yatırılmış ve makbuzu almmış olması la
lılıdır 

ıq ş~·tnamesini görmek ve maHhnat almak istiyenler her gün ve
~ et ıçtirnai muavenet işleri dairesinde müteşekkil eksiltme ko-
~nuna müracaat edebilirler. (3385) 3-5025 

Siyasal bilgiler okulu 
direktörlüğünden : 

Mikdarı Beher metresinin 
p muhammen fiyatı 

\' atiska 2500 - 2750 70 kuruş 
a~ Çarşaflığı yerli keten bez 1500 - 150 ,, 

e1t8~1Yasaı bilgiler için yukarıda yazdı patiska ve keten bez açık k ~ ile satın ahnacaktrr. 
•eJ>e ~sıltrne 4.10.937 pazartesi saat 15 de Ankara mektebler muha
ltltın cı1Hfinde yapdacaktır. İlk teminat 314 liradır. Şartname ile nü-
~cr her giln okulda. görülebilir. (3430) 3-.5094 

Ankara Valiliğinden 
tat1b1~1a kazası merkez ilkokulunun (659) lira keşif bedelli tami
Ye lt .9,937 gününden itibaren (25) gün müddetle açık ekıiltme· 
lf!rna~nuJrnu$tur. Talihlerin şartnameyi görmek ve daha tiyade ma
~Ud·· ~.l~k üzere Balada maarif memurluğuna, Ankarad nafıa 
t lta~rlugüne ve ihale günü olan 7.10.937 pazartesi günü saat (15) 
llıinat~r keşif bedelinin yüzde (7,5) kuruş nisbetinde muvakkat te
•ı.ı.ııı ~Yle. beraber Bal~ kaymakamlık makamında müteşekkil hu. 

Otııııvona müracaatları ilin olunur. (3472) 3-5132 

Atık ara Vilayetinden 
dep~eşi~ bedeli 3747 lira 10 kuruştan ibaret bulunan vilayet aygır 
•iitın tt ı?avei inşaatı 4 birinci teşrin 937 pazartesi günü açık ek
dası eye. konulacağından isteklilerin ehliyeti fenniye ve ticaret o
da vi~~Sıkası ve % 7,5 teminat akçası ile adı geçen günde saat 14.5 
~İlil.ye?~t daimi encümenine ve keşif varakasını görmek ilzere de 

aytar direktrlüğüne müracaatları. (3450) 3--5109 

ULUS 

İzrrıir ili daimi encümeninden: 
15 gün milddetle kapalı ek-

siltmeye konulan iş : 
Bu işin açın tutarı : 
Bu işe aid evrak aşağıda ya

zılıdır 

Urla ilçesinde ilk okul yapısı 
(24163) lira (52) kuruş 

A) eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
E) bayındırlık i,leri genel ,art
narne&i 

İstekliler 

D) fenni prtname 
C) Ke~ifname ve proje 
Bu tartname ve evrakları lzmir 
Ankara İstanbul nafıa miidür
lükleri~de görüp inceleyebilirler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer 
tarih gün ve saatı 30.eylill.937. perşembe günü saat 

ıı de İzmir ili daimi encümenin
de 

Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler Nafıa vekaletinden alınmıı:ı mü

teahhidlik vesikasiylc 937 yılma 
aid ticaret odası vesikası 

Muvakkat teminat 
(3433) 

(1813) lira 
3-5117 

Harta Genel Direktörlüğünden 
ı _ 100 adet mahruti çadır için verilen fiat gali görilldüğünden 

işbu çadırlar gene kapalı zarf usuliyle eksiltmeye .konmuştur. 
2 _ Muhammen bedel (6500) liradır. Temına~~ ~uvakkate 

487 lira (50) kuruştu~ •. Eksiltme günü 24.9.937 cuma g~nu saat (15) 
dedir. latekliler şeraıtı anlamak üzere her gün ve eksıltmeye gıre
ceklerin de teklif mektublarmı ihale saatından bir saat evel Cebe.
cide harta genel direktörlüğü satın alma komisyonuna vermelerı. 

{3271) 3-4870 

Sümerhank~ umum 
müdürlüğünden : 

Bankamız tarafmdan Avrupaya tahsile gönderilecek lise mezun
larının müsabaka imtihanına ZB eyIUI 1937 salı günü sabah saat do
kuzda 1stanbulda ve Ankarada başlanacaktır. . 

Evvelce müracaat eden talihlerin en geç 27 eylCıl 937 pazartesı 
günü saat 14 e kadar Ankarada mesleki etüd servisine veya İstan
bulda Galatada Bankamız şubesine müracaatları lazım.dır. 3-5191 

l(ültür halianlığından: 
Ankarada Tarih, Dil, Coğrafya 

Fakültesi inşaatı 
Kapalı zarf usuliy)e eksiltme ilinı . 

1 - Eksiltmeye konulan iı (Ankara ismet İnönü kız enstltilsti 
civarında yapılacak tarih. di1, coğrafya fakülte&i) inşaatıdır. Ke
şif bedeli 725.205 lira 13 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi 
c) Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
d) İnşaata dair fenni şartnameler, 
e) Keşif hülasa cetveli, silsi1ei fiat cetveli, metraj 

cetveli, · 
f) Projeler, .. 

sltiyenler bu şartnameleri v~ evrakı 36 lir.a 25 ~ru.ş mukabıhn
de Ankarada kültür bakanlığı yükselt ogretım daıresınden İstan
bulda güzel sanatlar akademisi direktörlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 7.10.937 tarihinde perşembe günü saat 15 de kül
tür abkanlığı yüksek öğretim dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin "327 59'' lira muvak

kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. . . 

Nafıa veMlletinden alınmış 1937 senesı ınşaat müteahhidlik ve
sikasını ibraz edecektir. Bu vesikada bir defada 250.000 liralık bir 
binayı ikmal etmiş olduğu yazılı olması ve isteklinin bizzat diplo
malı mühendis veya mimar olması veya bunlardan biriyle müştere. 
ken teklif yapması şarttır. .. .. 

6 - Teklif mektubları yukarıda .3 unc.u ~addede yazılı saat!en 
bir aaat eveline kadar yüksek öğretım da~r.esıne getirilerek eksılt
me komisyonu reisliğine makbuz ınukabı~ın~~ verilecektir. Posta 
ile göndrilecek mektubların nihayet (~) .. uncu maddede yazılı sa
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın m.uhur mumu ile iyice kapatıl
mış olması şarttır. Postada olacak gecıkmeler kabul edilmez. 

{3482) 3---5135 

1 ._ _____ A_n_k_a_r_a Belediye Reisliği _ı_ıa_n_ı_a_n _____ ı 
t L A N 

1 - Otobüs idaresine alınacak elektrik ma1zemeai on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Muhammen bedeli 4900 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 367.5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin .. he.r gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 28 eylül 937 ıalı gunü Saat on buçukta bele-
diye encümenine müracaatları. (3377) 3-5023 

t LAN 

1 - Cumhuriyet bayramında yapılacak tenvirat on beş gün 
müddetle açık eksilteye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 3870 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (290,25). li~dır. . . 
4 - Şartname ve keşifnaınesin~ gonnek ı~tıyenlerin her gün 

firketler komiserliğine ve isteklilerın. de 5 ~Cfrını eve) 937 salı gti
nü saat on buçukta belediye encüınenıne muracaatlan. (3478) 

3-5134 

Şehrin muhtelif mahallerinde {3~~38,327) lira bedeli keı,ifll altı 
tane umumi abdeshane inşası 24 eylul 937 cuma gUnüne kadar pa
zarlıkla verileceğinden istekJiJerin .. her cuma ve Balı günleri saat 
on buçukta belediye encümenine ınuracaatları. (3252) 3-4843 

t LAN 

Su idareıine alınacak 25.000 litre benz!tt ve 18:000 litre gaz 28 ey
lül 937 tarihine kadar pazarlıkla almaca~ından ~~teklilerin her cu
ma ve salı günleri saat on buçukta beledıye encumenine müracaat-
ın. (3316) 3-4924 

lLAN 

1 - Yenişehidre 1054 üncü adad~. 2 parselde 85.50 metre murab
baı belediye malı arsa on beş gün muddetle açık arttırmaya konul-
muştur. . 

2 - Muhammen bedeli 256,S lıradıır. 
3 - Muvakkat teminatı (19.23) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek i~tiyenlerin her gü~ y~ı işleri ka

lemine ve isteklilerin de 5 teşrını evel 937 sah gwıli saat on bu-
çukta belediye encümenine müracaatları. (3531) 3-5211 

1 1 
Devlet Demiryotlan ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Satmalma Komisyonu ilanları ---- 1 

1 L A N 
Muhammen bedeli 20.000 lira olan bir adet dar hat kar küreri 

5-10-1937 ıalı günü saat 15.30 da Ankarada idare binasında pazarlık .. 
la satın almacakur. 

Bu iıe girmek istiyenlerin lSOO ~iral~.k muv:UC~at te~inat ile k~
nunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa .muteah~ıt~':_~ vesık~~ını hamı
len yukarda yazılı gün ve saatte komısyon reıslıgıne muracaatlan 
lazımdır. 

Şartname Ankarada malzeme dairesinde, Haydarpaşada tesel-
lüm ve ııevk şefliğinde görülebilir. (3427) 3-5162 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satrnalnıa 
Komiıyonu ilanları 

-----------------
KIR l K KALEDE YAPTIRILACAK İNŞAAT 

Keşif bedeli 34499 lira 35 kuru, olan yukarıd~ yazdı inşaat as
keri fabrikalar umum müdülrilğü aatm a1ma komısyonunca 8.10.937 
cum.! günü aaat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 1 
lira 73 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvak
kat teminat olan 2587 lira 46 kuruşu havi teklif mektublarını mez
kOr günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerinde yazılı vesaikle mu-
ayyen gün ve saatte kom~yona müracaatları. (3415) 3-5116 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 1 
Komisyonu ilanları 

----------------- ------------------B 1L1 T 
1) Beher metresine biçilen ederi 36.5 kuruş olan 90~ metre 

minder kılıflığı beze ta1ib çıkmadığından yeniden açık eksıltmeye 
konmuştur . 

2) İlk teminat parası: 246 lira 50 kur~~~ur. 
3) İhalesi 5 birinci teşrin 937 salı günu saat 10 dadı~: .. 
4) Eksiltmeye igreceklerin 2490 .sayılı. kanun~ 2, 3 uncu mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlıkte ihale gun ve saatında M. 
M. V. satın alma komisoynunda hazır bulunmaları. (3446) 

3-5097 
BİL İT 

3.000 metre kaputluk kumaşın eksiltmesinde beher metre~ine 
verilen 374 kuruş fiyat vekaletçe pahalı görüldüğü~den yc~ıden 
kapalı zarfla eksiltmeye konulnıuştur. Beher metresıne tahmın e
dilen fiyatı 347 kuruştur. İhalesi 24 eylül 937 cuma günii saat U 
dedir. 

İlk teminatı 780 lira 75 kuruştur. . 
Şartname ve evsafı M. M. V. satın alma KO. dan alınır. Eks.~h

meye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 un
cü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mektublarını en a.z 
ihale saatından bir saat evel M. M. V. satın alına KO. na verme-
leri. (3237) 3-4838 

BtLlT 
1 - Hepsine tahmin edilen fiatı (6050) altı bin e1li lira olan 

20 ton benzin ile 1638 kilo makine yağı ve 20 teneke gazyağı kapa· 
h zarfla alınacaktır. 

2 - İhalesi 12.10.937 salı günü saat 11 dedir. 
3 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak satın almadan verilir. 
4 - İlk teminatı 453 lira 75 kuruştur. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. cü 

maddelerinde gösterilen vesaikle ve teminat ve teklif mektubla
riyle birlikte ihale saatinden en az bir saat evel M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (3526) 3-5203 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA KOMİSYONUNDAN: 
ı - Tahmin edilen bedeli 55900 lira olan 65000 kilo sadeyağı 24 

eylül 937 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 de kapalı zarf usu· 
liyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. . 

2 - Muvakkat teminatı 4045 lira olup şartnamesı 280 kuruş mu
kabilinde komisyondan hergün alınabilir, 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatr dahiJinde tanzim 
edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir 
saat evetine kadar Kaarmpaşada bulunan komisyon başkanlrğında 
makbuz mukabilinde vermeleri. (5957) 3-4883 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUÔUNDAN: 
Ankaranın Tülice mahallesi hükümet caddesi üzerinde kam ' 'c 

tapunun 116 ada 2 parsel numarasında kayıdlı apartnnan aşağıda 
yazılı şartlar dairesinde satılmak üzere açık arttırmaya çıkarılmış
tır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI: 
Apartınıan bodrum ve çatı katiyle yedi kattır. Ve beton inşa e

dilmi~tir. Bodrum katı cadde üzerinde iki küçük dükkan ve arka
lan depodur. İkinci kat kahvehanedir. Bir o<:ak ve bir hal~sı var
dır. Zemiıni kisiJoittir ve tavanı karton piyerdir. Dıvarları alafran
ga badanadır. 

Üçüncü kat: Asmadır ve kahvehaneye mülhaktır. Ortasında 
kenarı parmaklıklı delik bir mahal vardır. 

Dördüncü kat: Bir hol bir camak.inlı oda ile birlikte be~ oda 
bir mutfak (tesisatlı bir banyo) bir bala iki küçük balkondan i
barettir. Zemini kisoloit ve tavanı betondur. 

Befİllci kat dördüncünün aynıdır. 
Altıncı kat: Dördüncü ve befinci katın aynı olup yalnız bal

konu yoktur. 
Yedinci çatı katı bir hol üç odıa bir mutfak bir banyo bir ha

ladan ibarettir. Binada elektrik ve ıu tesiatı vardır. (Yetmiş beJ 
bin) lira kıymet takdir edilmiştir. 

SATIŞ ŞARTLARI: 
1. - Satış pe~in para ile olmak üezre 27.10.937 tarihine müGa

dif çarşamba günü saat 14-16 ya kadar Ankara icra dairesi gayri 
menkul satrş memurluğu odasında yapılacaktır. Talihler gayri men· 
kullere takdir edilen kıymetin % 7 buçuğu nisbetinde pey akçası 
veya bir milli bankanın teminat mektubu ve yahud teminat olarak 
kabulü lizım gelen tahvil vereceklerdir. Tapu ve tahliye masrafı 
müşteriye aiddir. Binanın müterakim vergi ve resimleri ve delHi
liyesi satış bedelinden ödenecektir. Arttırmada teklif edilen bedel 
gayri menkullere takdir edilen kıymetin % 75 şini bulduğu takdir
de üç defa nida ettirildikten sonra en çok artıran mü§!terisine iha
lesi yapılacaktır. Teklif edilen bedel mala tayin edilen kıymetin 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en yilksek teklifte bul~~an 
müşterinin teklifi baki kalmak şartiyle 11.11.1937 tarıhıne 
müsadif perşembe günü saat 14-16 da yapılacak ikin:i bi~ ~ttmna
da üç defa nida ettirildikten sonra en çok artıran muşterısıne ihale 
edilecektir. Her iki artırma sonunda ihale bedeli derhal ve yahud 
taleb üzerine verilecek mühletin hitamında verilmediği ve kendi
sindn bir evelki müşteri de teklifi veçhile almağa razı olmadığı 
takdirde 15 günlük bir ilan neticesi yapılacak artırmada en çok 
arttırana ihale edilecek ve aradaki farklar evelki müşteriden tahsil 
edilecektir. 

2. - Şartname 10.10.937 tarihinden itibaren dairede herkese a· 
çıktır. Talihler arttırmadan evel gayri menklfuı hususi vaziyetleri
ni ve satış şartlarını görmüş ve okumu' ad ve itibar olunur. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayri menkul ü
zerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddia
larım evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde icra memurluğuna bil
dirmeleri aksi halde haklarını tapu sicilleriyle sabit olmadıkça sa· 
tış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklardır. 

Alıcıları 934 - 97 dosya nwnarasiyle müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 3-5202 

• 



• 
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ULUS 

Dmkatli ve süratli amatör isleri • Halil Naci Mıhçıoğlu Ana'"artalar III Tel: 1230 

Zile Şarbaylığından: 
300 hektardan ibaret ve 5000 lira bedeli keşifli Zile kasatıasınııt 

halihazır hartası nafıa meclisinin 13.3.936 T . ve 29 sayılı karariyle 
tasdik olunan ıartname mucibince tanzimi 20 gün müddeti~ müna
kasaya verilmiştir. İhale günü olan 15.9.937 de talih zuhur etmediğin
den ihale on beş gün talik edilmiştir. Bu müddet zarfında belediye 
riyasetine müracaat etmeleri. "6316" (3517) 3-5204 

Ankara ticaret ve sanayi odası 
riyasetinden: 

Sicilli ticaretin 349 numarasında müseccel bulunan makine ve 
endüstri işleri türk anonim şirketi "Atak" aksionerlerinden B. Ba
ha Moltay, sahih olduğu yüzde yirmi nisbetindeki hisse senetleri
ni tamamiyle ahara devir ve ferağ ettiğini bildirmiş ve 14.4.937 ta
rihli idare meclisi içtimaında meclisi idareye yeni aza olarak Ba
ya G. Masar seçilmiş ve mevcud azadan Dr. İlhami Masar reis
liğe intihab edilmiş ve P.ayan Moltay'ın şirketle alakası kalmamıf 
olduğu cihetle keyfiyetin tescil ve ilfi.nı taleb edilmekle hususu 
mezkurun dairede mahfuz vesaike müsteniden tescil edilmiş oldu-
ğu ilan olunur. 3-5213 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satınalma 

Komisyonu ilanları 

'------------------ -----------------·· 
İ L A N 

Trabzon garnizonu için 256 ton unun kapalı zarfla ihale günil 
olan 16 eylül 937 günü verilen fiat gali gör~ldü~ünden yeniden k~
palı zarfla eksiltmeye konulmu~tur. ~ahının edılen bede.l 3~7~? lı
rad ır. İlk teminat 2304 liradır. lhalesı 11.10.937 pazartesı gunu sa
at 15 de Kaledeki komisyonda yapılacaktır. Ş~rtnamesini görme~ ~s
tiyenler 1S3 kuruş mukabilinde merkez komısyonundan aldırabılır
ler. İsteklilerin ihale günü ticaret odasına kayıdlı olduklarını ve 
ikametgah vesikası ibraz edeceklerdir. Kanunun 32, 33, 34 nci mad
delerine uygun olarak teklif mektublarını ih~le saatrndan b~r saat 
eveline Trabzon kalesindeki satın alma komısyonuna vermış ola-
caklardır. (3510) 3-5208 

t LAN 
İstanbul levazım amirliği için 67 ton sade y~ğı. }_1.10.937 pa

zartesi günü saat 15.30 da Tophanede levazım amırlıgı satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be
deli S8290 liradır. lİk teminatı 4371 lira 75 kuruştur. Şartnamesi 
291 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. İsteklilerin kanunt 
belgeli teklif mektublarını ihale saatrndan bir saat evetine kadar 
komisyona vermeleri. (3507) 3-S206 

t LAN 
l - Ankara yollama memurluğunca 937 mali yılı içinde muh

telif istikametlere yaptırılacak 1174 ton eşya, malzem~ ve erzak 
nakliyatının 14.10.937 perş.embe günü saat ıs de açık eksıltmesi ya
pılacaktır. 

2 - Nakliyatın tutarı 1956 lira 60 kuruş olup muvakkat temi
natı 146 lira 75 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda parasız 
görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2,3 nci maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatta levazım amirliği satın al-
ma komisyonuna gelmeleri. (3475) 3-520S 

J L A N 
Çerkes köyünde gösterilecek mahalde bir pavyon kapalı zarfla 

ihalesi 8 birinci teşrin 937 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. Mu· 
hammen keşif bedeli30424 lira 64 kuru§tur. Şartnamesi her gün öğ
leden evel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2282 liralık ilk te
minat makbuzu veya mektubları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncU 
maddelerinde yazılı vesikalariyle beraber ihale saatından en az bir 
saat eveline kadar teklif mektublarını Fındıklıda komutanlık satın 
alma komisyonuna vermeleri. (3420) 3-5093 

İLAN 
1 - İzmir hava kıtaatmrn göstereceği yerde 48443 lira 60 ku

ruş bedeli keşifli korunma ve ıslahi kapalı zarf usuliyle münakasa
ya konulmuştur. 

2 - t halesi 28 eyHH 937 salı günü saat 17 de İzınirde kışlada 
müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminatı muvakkate akçesi 3634 liradır. 
4 - Şartname keşif ve resmi her gün komisyonda görülebilir. 

İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesikaları ve 
bu işi yapabileceklerine dair İzmir nafıa fen heyetinden ihaleden 8 
gün evci alacakları vesikalarını göstermek mecburiyetindedirler. 

5 - Eksiltmeye iştirak edecekler kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarını ve teklif mektublarını 
teminatı muvakkate makbuz veya mektublarını ihale saatinden bir 
saat evvel İzmirde kışlada Mst. Mv. satın alma komisyonuna ver-
meleri. (3359) 3-4979 

tLAN 
İstanbul komutanhğında bulunan kıtaat ve müesscsat hayva

ntınm ihtiyaçları olan yulaf satın alınacaktır. Miktarları ile mu
hammen tutarları ilk teminatları ve ihale günleriyle ihale saatlan 
ve münakasa şekilleri a§ağıda gösterilmiştir. 

500000 kilo yulaf muhammen tutan 28750 liradır. İlk teminatı 
2157 liradır. Kapalı zarfla ihalesi 5-10-937 sah günü saat ıs de, 
350500 kilo yulafın muhammen tutarı 20154 liradır. İlk teminatı 
1512 liradır. Kapalı zarfla ihalesi 5-10-937 sah günü saat 15.20 de 
yapılacaktır. Nümune ve şartnameleri her gün öğleden evvel ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuzu veya mek
tublarr ile 2490 sayılı kanunun 2, ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikaları ile beraber ihale saatinden en az bir saat evveline kadar 
teklif ı_ıektublarını Fmdıklt da ke>mutanlık satın alma komisyonuna 
vermeleri. (3952) 3--4978 

t LAN 
1 - Afyon merkez kıtaları için 22S bin kilo un kapalı zarfla sa

tın alınacaktır. Unun kilosu 10 kuruş 75 santim tahmin edilmiştir. 
2 - Unun şartnamesi Ankara ve İstanbulda levazım amirliği 

aatın alma KO. da görülebilir. 
3 - Eksiltme 18.10.1937 günü saat 16 da Afyon kor satın alma 

komisyonunda yapılacaktır. Ttkelif mektubları ihaleden bir saat e
vel komisyona verilmiş olmalıdır. 

4 - Muvakkat teminat 1814 lira 6 kuruştur. 
5 - İsteklilerin ihale giınü muayyen saatte teklif mektublarını 

kor satın alma komisvonuna vermeleri. (3438) 3-5098 
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Çorum vilayeti nafıa müdürlü
ğünden: 

7.10.1937 perşembe günü saat 6 da Çorum Nafıa eksiltme ko
misyonunda ihalesi yapılmak üzere 30381.37 lira keşif bedelli ceza 
evi inşaatı eksiltmesi 20 gün uaztdmıştır. Şartname, plan, keşif ve 
buna mütedair diğer evrak Nafıa dairesinde görülebilir. Muvakkat 
teminat 2278.60 liradır. İsteklilerin teklif mektuplarile müteahhit
lik vesikalarını ihale günü saat ıs e kadar ihale komisyonuna ver-
meleri lazımdır. 3-5215 

Eşya Satışı Ilanı: 

Belediyeler Banliasından: 
Bankamızın yazihane, masa, halı, koltuk, sandalya ve saire gibi 

eşyaları toptan ve perakende satdacaktır. 
Talip olanlar 30.9.937 perşembe günü saat 17 de Karaoğlanda 

kain Koç hanında belediyeler bankasının eski binasında yapılacak
müzayedeye iştirak edebilirler. 

Eşyayı görmek istiyenler hergün bankanın levazım memurlu-
ğuna müracaat' eylemeleri ilan otunur. 3-5216 

Anta.lya harita llirliği 

başk~anlığındaıı: 
Antalyaya bağlı Akseki, Alanya, Serik, Korkuteli, Manavgat, 

Kaş Finike: Elmalı kazalarında 420 _ 480 hektarlık hali hazır har
talarmın yaptırılması işi beldiyeler imar heyeti fenniyesince tan
zim olunan şartname dairesinde eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Yapılacak hartalarrn muhammen bedeli meskun arazinin 
hektarı yirmi ağaçlık taşlık ve ya düz arazinin hektarı on beş li
radır. 

2 - Münakasa kapalı zarf usuliyle 2490 sayılı kanun mucibin
ce icra olunacaktır. 

3 - Muvakkat teminat akçesi 450 liradır. 
4 - Münakasa müddeti 45 gün olup ihale 21.10.937 tarihine mü. 

sadif perşembe günü .saat. on beşte Antalya belediye dairesinde ic
ra edileceğinden teklıflerın aynı günde saat on ikiye kadar Antal
ya belediye dairesined harta birliği riyasetine makbuz mukabili 
tevdi olunacaktır. 

5 - Posta ile gönderilen teklif mektubları iadeli teahhüdlü ol
ması lazımdır. 

6 - Şartname parasız olarak Antalya belediye dairesinden a. 
lınabilir. (3468) 3-5131 

KİMYAGER 

Vahyi Öz arar 
İstanbuldan avdetle labo

ratuvarında mesais'ine başta. 
mıstır. 3-4828 

SATILll( 
Apartman, Ev ve 

Arsalar 
Karaoğlan Koç Ap. No. 4 

Komisyoncu Hayri Dilmen 
Tel: 2181 
3-5214 

Dr. EMİR NECİB 
ATAKAM 

Doğum ve Kadın Hasta· 
lıkları Mütehasrıısı. Postaha· 
ne caddesi B. Yusuf Hik
met apartımanr No. 3 saat 11 
den itibaren hastalarına bakar. 

- Telefon: 1816 -

Juvantin 
aç boyalan 

Dalına Sabit 
Daima Tabii 

Kiralık kat 
Yenişehir, Necatibey cad. 

4 N. 1ı (Kızılay parkına biti
şik) evin üst katı kiralıktır. 

Müracaat: Zemin katı. Te-
lef. :1890 3-5096 

ZAYİ 
934 - 35 tarih ve 198 numara

lı orta mekteb şehadetnamemi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Mustafa Akdağ 
3-5212 

Kiralık Aranıyor 
Yenişehir veya Çankaya tara

fında elektrik ve suyu olan üç 
dört odalı bir bağ evi aranıyor. 
Havagazı olan tercih edilir. 

Telefon : 3722 3-5167 

AKBA 
t 

Bütün mekteb kitablarının 
bayiidir. Kırtasiye ve kitabları
nızı şimdiden alınız. 

3-3209 

ZAYİ 
~ Ankara belediyesinden aldı. 
gım 15~ nuınaralı şoför ehliyet
namemı kaybettim Yenisini ala
cağrmdan eskisini~ hükmü yok
tur. 

Nail Karahan 
3-5210 

Kiralık Daire 
Anafatratalar caddesi Güezl

l~r ~okak ~o. 9 apartımanda i
kıncı. kat kı_ralıktır. İstiyenler T . 
maanf cemıyetinde Hamdi ö
nal'e müracaat edebilirler. 

Telefon: 2182 
3-S201 

Jn~ılt2 kanzuk "'Czanesı ı:tbo- 1 
ratuvarlarrnda ha7.ırlanan Juvan 
tin ısaç bovaları muzuı ve zehırli 
maddelerden tamameıı ari olup 
saçlara uıhii renklerıni bahş~deı . 
Tu·ıantin saç novaları kumral ve 
<>ivah olarak iki tahii renk Uze
rinof' tertib eciilmıştir. 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATA y 

Başmuharrır Muavini Na
suhi BAYDAR 

J.tN1 M AN'l'OI KANZUK: 
ROMATfZMANIN KATİ 
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Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı. İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faık FENf K 
Ulu:. Basrmevi: ANKARA 

YENi 

•• •• 
KOMUR 

Kömürünüzü şimdiden alınız 

TÜRK ANTRAS i Ti (SÖMİKOK) 

Satış yeri: Satış yeri: 

Memurlar kooperatifi şirketi 
Telefon: 1427, 1428. 

Vehbi Koç ticaret evi 
Telefon: 3450, 3451. 

r1xJ:-r:tx1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1T~ :.&.: 

~ Türk Hava Kurumu 
6 cı Keşide 11 Birinci teşrin 937 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır. 

Bundan başka: 40,000, 25,000 20,000. 15,000, 
10,000 liralık ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 

DİKKAT: Bilet alan herkes 7/Birinci Teşrin/ 937 günü 
akşamına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 

m~. ~!!iB§u~tia!rıi· h!t~en~s~o~n~r~a~b~iile~t!f:lü~z~er~i~n~d~e~kii ~hia!k~k~ı ~s~a~k~ıt~o~l u~r!.-i 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilam 

Uzun l{öprü belediye reisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: . 
"Uzunköprü kasabasının nafıa vekaletinden musaddak elekuık 

projesi mucibince elektrik tesiatı.' 
Tahmin edilen bedel: 
A - Bedeli keşfi 13.300 lira olan lokomobil ve teferruatı. 
B - Bedeli keşfi 19.486 lira 50 kurut olan alternatör, tevzi tab

losu, irtibat nakilleri, santral tenviratı, beş tonluk pon rulan şe• 
bir şebekesi ve montaj ki ceman 32786 lira 50 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Fenni şartname, 
D - Keşif cetveli. 
E - Projeler. 

fstiyenler bu şartname ve evrakı beş lira bedel mukabilinde U· 
zunköprü beldiye muhasebesinden alabilirler. 

3 - Eksiltme kapalı zart usuliyle olup 27.10.937 tarihine tesa• 
düf eden çarşamba günü saat 16 da Uzunköprü belediye dairesinde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2459 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz oluP 
göstermesi lazımdır. . 

2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla beraber nafıa vekaletın• 
den alınmış ehliyet vesikasını ibraz etmek şarttır. • 

5 - T eklif mektubları yukarıda vazıh saatten bir saat eveııne 
kadar Uzun köprü belediye daimi encümeni reisliğine makbuz mu· 
kabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubların 3 ncü maddede yazılı sa~· 
te kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatr • 
mış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

"6267" 3-5136 

SiNEMALAR HALK 
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BU GECE 
Fevkalade program 

1 - Şanlı ordumuzun b "iyük Trakya 
manevraları 

2 - Fernand Gravey'in en aon filmi 

BU GÜN BU GECE 
1 - GÜNAH ÇOCUCU 

François Rosay - H. Müller 
2 - Şanlı ordumuzun büyük Trakya 

m a nevraları Arpa 540,000 4 21600 1620 15/ 1. Teşrin/937 ıs Kapalı zarf 12 
Yulaf 540,000 4 21600 1620 lS/ l . Teşrin/937 16 Kapalı zarf 12 

l - Adanadaki tüın merkez kıtaat ve müessesatının senelik ihtiyacı için yukarıda cins ve rnikdarı 
yazılı iki kalem yem alınacaktır. 

2 - Şartname satın alma komisyonundan bedelsiz alınabiljr. 
3 - Eksiltme tüm binasında tüm satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Teklif mektubları ihale saatrndan bir saat evel satın alma komisyonuna verilmiş olacaktır. 
5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin ticaret odasında mukayyet olduklarına dair vesaiki gösterecek· 

lerd ir. (3511) 3-5207 

olan 

EBEDi SENFONi 
Büyük §arkılı ve musikili filmi 

ŞEHİR 

(Bütün teferruatiyle) 

H alk mat ines i saa t 12.15 de 
SİY AHLI KADININ KOKUSU 

BAHÇESİNDE : 

BU GECE SAAT TAM 21.30 DA: 

İKİ YAVRUCUK 


