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Tarih Kurultayımn 4 üncü günü 1 

Bir çok profesörler dün de 
mühim tezler söylediler 

Tarih sergisinden güzel bir köşe: Donanma paviyonu 

lstanbul, 23 (A.A.) - İkinci Türk tarih kongresi bugün saat 14.15 
de fahri Başkan Prof. Pittard'ın başkanlığında umumi toplantısını yap
mıştır. 

Ö Sekreterlik mevkilerinde lsmail Mştak Mayakon (Siird) ile Fakihe 
Yrnen (İstanbul) bulunuyorlardı. 

Atatürk beraberlerinde lç işler 
Ve Milli müdafaa bakanları oldu
ğu halde mevkilerini şereflendir
diler. 

Dünkü zabıt okunup kabul e
dildikten sonra Başkan sözü Pro
fesör Menghin' e verdi. 
" Profesör Menghin, ~u tebliği 
,, &.ı>tı: 
. "- A vrupada tam ve kanşrk neoli

~ık devri iki kültür cereyanr sayesinde 
<tıır olmuştur. Bunlardan birisi Mısır

~an gelip bilhassa garbi Avrupaya, di
geri Önasyadan gelip Tuna ve Balkan
lara tesir icra etmiftir. Bu sonuncunun 
derece ve şümulünü bugün tayin etmek 
Çok güçtür. Bir kere burada paleolitik 
devre aid eski sakinlerfe sonradan ge· 
lenteri tefrik her yerden daha güçtür, 
zira Avrupanın cenubu şarkisinde, Mag
dalemen devri ile tam neolitik devir a
rasına aid pek az buluntuya malikiz. A
sıı balkanları alırsak burada durum büs
b .. 

Utün fenadır. Zira, Megara civarında 
Ç.tkan ufak tefek buluntulardan başka e· 
lıınizde bir şey yoktur. Meselenin iza

(Sonu 4 üncü sayfada) 

Tarih sergisinde teşhir edilen 
eski kılıçlar 

ltalya ve Akdeniz 
Mütehassıslar pazartesi 

günü Pariste toplanıyorlar 
Paris, 23 (A.A.) - Fransız, İngiliz ve İtalyan deniz mütehassısları

lltn içtimalarına önümüzdeki pazartesi günü başlanması kati olarak 
lesbit edilmiştir. 
Fransız dış bakanının tema.şiarı 

b londra, 23 (A.A.) - Londra 
b as~nı, Fransa dış işler bakanı Del
~~ un dün Cenevreden İtalyan el~ f1'1 Scoppa ile yaptığı iki mülaka

d~ hüyük bir ehemiyet vermekte
ır. 

l<' Zannedildiğine göre, italyan elçisi 
ransa hariciye nazırına teminat vere

r~.k İspanyaya yeni italyan gönüllüleri 
~onderileceği haberlerinin Farnsada u
andırdığı endişeleri izale eylemiştir. 

t _Diğer taraftan Moming post gaze
t ~ı Edenin Fransa büyük elçisi ile yap
ıgr mülakat hakkında diyor ki: 

"E n den ile Korbin Nyon anlatması· 

t.~n İtalyaya da teıı.m.ili meselesini gö- ı 
Uşın .. r--

Uşlerdir. Korbin aynı zamanda İs· 
Paııyadaki ecnebi gönülliller meselesi ı 

( Sona .s. ıncı sayfada ) 

Milletler Cemiyetinde 
yeni konsey azası salı 

günü seçilecek 
Cenevre, 23 (A.A.) - Fransız ve 

sovyet heyetleri ile diğer bazı heyetle
rin göstermiş oldukları arzu üzerine, 
Milletler Cemiyeti asamblesi riyaset di
vanı, önümüzdeki içtimatnda, paktın ıs
lahı meselesinin müzakere edilmemesi
ni k;a.rarlaştınntşlardır. Salt, günU, ilk 

defa olarak milletler cemiyeti sarayının 

yeni müzakere salonunda toplanacaktır. 

Belçika, konseye aza seçilecektir. Salı 

günü asamblenin siyasi komisyonu, 

tspaınya cumhuriyetinin talebi ile met-
gul olacaktn:. 

Başvekalet Vekili 

B. Celal Bayar 
bugün geliyor 

İstanbul, 23 (A.A.) - Başvekalet 
vekili Celal Bayar bu akşam saat 19.15 
de eksprese bağlanan hususi vagonla 
Ankara.ya hareket etmiştir. 

Celal Bayer Dolmabahçeden motör
le Haydarpaşa rıhtımına geçmiştir. İs
tasyonda Reisi Cumhur namına umumi 
katib Hasan Rıza ve başyaver Celal, 
bütün vekiller, şehrimizde bulunan meb
uslar, İstanbul vali ve belediye reisi, 
emniyet direktörü, iktisadi ve mal\ mil
esseseler direktörleri tarafından uğur
lanmışbr. 

Saadabad paktı 
konseyi toplan·dı 

İrak ve İran hariciye 
nazırları geliyorlar 

Cenevre, 23 (A.A.) - Tebliğ: Şark 

antantı konseyi, Cenevrede 21 eylftlde 
İran hariciye nazırının riyasetinde 
topalnmıştır. Sadebad paktı devletleri
nin - Afganıstan, irak, İran, Türkiye • 
mümessilleri, memleketlerinin müşterek 
menfaatleri ile alakadar olan bütün bey
nelmilel meseleleri, tam bir samimiyet 
havası içinde, gözden geçirmişler ve 
her hususta tam bir fikir beraberliği 

mevcud bulunduğunu müşahede eyle
mişlerdir. 

frak hariciye nazırı, Bağdada dönme
den evvel, hususi olarak Ankarayı ziya.. 
ret edecektir. 

lrak hariciye nazırı, teşrinievvel a
yı zarfında resmen Ankarayı ziyaret e
decektir. Teşrini evvel sonlarına doğ
ru da Bağdada resın1 bir ziyaret yapa.. 

caktrr. 
Şark antantı konseyinin önümüzde-

ki toplantısı, ilk bahar sonlarına doğru 
Kabilde yapdacaktır. 

Par iste 

lkieskiRus 
generali 

kayboldu! 
• 

Paris, 23 (A.A.) - Eski rus tnuha-
riblerinin reisi general Gutiepofe 
halef olmuş olan general Millerin dost
ları zabıtaya müracaat ederek generalin 

, filı 
dün akşamdanberi ikametg ından kay_ 
bolmuş olduğunu haber vermişlerdir. 

Bir rus generali daha kayıp 
Paris, 23 (A.A.) - General Millerin. 

kaybolmasından sonra diğer bir beyaz 
rus generalinin, general. Skob1inenin de 
ortadan kaybolduğu adlıyeye haber ve_ 
rilmiştir. Taharriyata başlanılmrş ve bü
tün hudud noktaları ile vilayet zabıta
larına müteyakkız davranmaları için ta

limat verilmiştir. 
[General Kutiyepof bundan birkaç 

sene evel Pariste esrarengiz bir şekilde 
ortadan kaybolmuş ve bütün aramalara 
rağmen bir türlü izi bulunamamış ti]. 
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Yarın 

·12 sayfa 

ismet lnönü Kamutay Başkanı B. Abdülhalik Renda ile 
Ankara garından çıkıyorlar 

Başbakan ismet İnönü dün 
Ankaraya 
geldiler 
Başbakan İsmet İnönü dün sa

bah saat 10.30 da hususi trenle 
şehrimize gelmişlerdir. İsmet İ
nönü Ankara garında Kamutay 
başkanı B. Abdülhalik Renda, 
şehrimizde bulunan siyasi müste
şarlar, mebuslar, bakanlıklar ve 
ordu erkanı tarafından karşılan-
mıştır. Ankara vali ve belediye re
isi B. Tandoğan İsmet İnönünü 
Etimesutta karşılamıştır. Başba

kanımıza refikaları ve çocukları 
refakat etmekte idi. İsmet İnönü 
trenden inince doğru köşklerine 

1 

gitmişler, öğleden sonra Başba-

kanlığa gelmişlerdir. 

Btı§bakan ismet lnönü, Gümrülı 
muhalaza genel komutanı g<"""ral. 

Seylettinin elini sıkıyorlar· 

Türkkuşu tayyareleri 
~~~~~~~~--

Şarka doğru büyük 
vurd turuna çıkıyor 

Türkkuşu öğretmenlerinin bir arada alınmış resimleri 

1937 senesini canı. ve verimli bir hava yılı yapan Türk hava kuru
mu, önümüzdeki cumartesi günü bcı.şlıyacak ve dört gün sürecek <1laıı 
büyük bir memleket turu tertib etmiştir. 6 tayyareden mürekkeh olan 
hu filonun yapacağı seyahat 2000 kilometre uzunluğunda bir rekor ya-

pacaktır. 1 

Filo kumandanı yüzbaft 
Zeki Gül~iir 

Filo; cumartesi günü öğleden 
sonra şehrimizden hareket edecek 
ve sırasiyle Konya - Karaman . Si
lifke - Mersin • Tarsus · Adana .. 
Osmaniye - F evzipaşa - Gazian .. ' 
teb - Birecik· Urfa ve Diyarbekiri 
ziyaret edecektir. Dönüş Kays~ri 
yoluyle olacaktu. 

. Z iya ı et edilecek olan yerler arasın. 
da bugüne kadar. Türkkuşu tayyareleri• 
n i ve tayyareci!erini görmemiş olan 
y urd köşeleri de vardır. Böylelikle türk 
hava kurumunun bu son turu : havacl
lrk davamızı memleketin her tarafrna 

yaymak bakımından hususi bir eh er.ti-
( Sonu 5. irıcı saviacia ) 
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Kritik ve otokritik: 
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Çankaya ıpor kulilbünde 
çıkan ihtilif 

Birkaç uyı evel. Çankaya spor lru
lilbG umum! heyet toplantnmmı yapıl
chtm1 ve bu arada adlar anamda bir 
ilatlJAf buhandutmm JUllUftık. 

Bunclıan eonra. iki tarafı tıeımi1 eclen

lel'den, kendilerinhı bakb oldulduım 

bildiren müteaddi4 mektublar almitfa 
bqlad1k. 

Türk ıpor kuruma Ankara böl_ıni 

tarafından halledilmelr &zere olan ba 

==ceJede guetemizin bitaraflığını mu

hafua için, sütunlarımızda iki taraf m 

.-. .. pim ,er wremiYecetimizi 

bJ*tmeyi llzwnlu 16ntiik. 
Gelen teskereler, bölıe batkanlığl

na J_illlderİlll1if tir. 

Elektrikli 
Türkiye 

Türkiye bqtmt.p ıpkh bir ysd 
haJiDi ünap .... Dfbr. llemleketiıı 
en icra k&felerinde 1ri1e fimdi e1elrtrilr 
tesisatı lwruı-ktadlr. 

1914 yıhaıcla Tlirldyecle yalım i1d 
ıehirde elektn'k istihaal w tevzi edilir
ken 1923 yılında bunların sayısı 112 yi. 
1936 Jllında ise 154 ü bulmuttur. Bu 
saretle 14 yılda 61 ftlljet w 370 1rua 
merkainclen 50 ~t ve 114 kaza ve 
nahiye merkezi elektriklenmittir • 

1937 yılında billlama üçüncü genel 
müfettiflik dahilindeld birçok tehir we 
kasabalUID elcktriJr projeleri Usırıa. 
mıştır. Bir seneye yakın bir zaman 
nrimda bunlar da elektriğe kavu.-cak· 
tardır. 

Kilis belediyesi tarafından vücuda 
getirilmit olan elektrik tesisatı bitmit 
ve ıehre elektrik •en1meğe başlanmıı-
tır. • 

Bundan başka birkaç ay evel çalıt
maia bqlıyan Tokad elektrik tesisatı· 
anı muayenesi fenni bir heyet YMıtasiJ· 
Je yapılmıt ve bu tesisat muvakkat ka
bul ile lfletmefe açılmıJttt. Slmtra1 su 
ile çatıımakta olduğundan nmsraf u ol· 
makta, Tobd belediyesine iyi bir n
ridat temin etmektedir; 

Amasya belediyesinin yaptmmf ol
duiu termik elektn1t santralmm 4a ln
flll bundan birkaç ay evel bltirDmİftİr. 
Muayenesi yapthnıı ıehre ceıeyan nril
miıtir. 

lstanbul mekteblerinde çifte 
tedriaat 

lıtanbul, 23 (Telefonla) - Kira· 
Janacak mektebler için 45.000 lira para
ya ibti~ oldup balde ın.a.t idarenin 
bu yıl büdcesinde bu it için 15.000 lira 
aynlmıttır. 811 nziyet bıf&lllda yeni 
mekteb binaJan kiralanmasını imklnaıs 
gi:lrdiiğil için f ıtanbul maarif idaresi 
ilk mekteblerde pfte teclriat maliintl 
genif)etmeye ve bazı ilk okul binalanna 
orta okulları yerlettinneye brar ver• 
miftir. 

Caddele.-cle ıeçid ,.-leri 
latanbul. 2f (l'clef.oala) - Galata 

kapriiaiiDdea wıra. diier -cacWele
rimizde ille llalkm karııclan ...,. ıe
çecekleri yerlerin sı..ııen-a.e ..... 
~· Bacia illr oıaıak Kualrıö,de Us 
yeıe ÇİYİ pkıbBlfbr. Bclıediye baUrıa 

ipretUz yerlerden PSİP bot yere ceza 
wmae•caj 1çiD yollana iJri pYİ UWD

dald bofluklarına alçalr bot* demir 
,..uaıkls ...,_,. .._ nnnittir. 

~iın6adelri llir ay içu. ı--m.
lun daha birçok yerlerhlde cecidla çi
YiJeaecelıtir. 

24.t-ım 

llZMIR ROPORTAJLARlf 

l..arcle Havaal.lc A.la 
3 günde 126 genç 
paraşütle atladı 

Paraşütle atlıgan Mehmet çavus 
lzmir (HUIUSi) - lzmir ıençliiinin yeni heyecan bynajı paa 

Wıliılir. Km erlrıek llitiia bmir ıençlili parafÜtle atlamak içila 
ta bir ,a,..a ıiımit wsi,.ue.lirlu. Son ~ IÜJMfe 126 ımciD a~ 
inu aöylemek bu JUltm hızmı anlatmap lifidir l&llll'llll • 

Yalnız kuleden atlayabilmek için 

R f •k s d zı prtlar Jhım: Atlayan ıeııciıı ııba e ı a g am lı Ye lriloaanan 45 ile 80 anmada ~ 

S hh t ıı, bannm r&zglrJı olmaması gibi... B 
ı a yüzden türk havalarında bir lraç sanı,. 

D . ki .. / " ""' .. J dolqmak zevki her istekliye nasib W 
ıre or ugunae !IWDllrta ft atlmalann çoia da il 

latanbul, 23 (Telefonla) - Bir mild.. elen evel yapılmalrtadır. 
ıılettıenberi tehrimiade buhmma1rta olan A"-hn ne /ü ettim1 
uiblr ft .,.:ral yarclım bakam B. Re
fik Saldma, benberinde bakanlık idari 
mletepn H6-laedclin Kural baluıada
p ı.lde bugtbı ......... talblr direk. 
tllfllliııe plerek, direlrtlr B. Ali RL 
..._ lataabaıma ... Miblr ftd,etl 
" ....... il tifo .......... iabat ehmpır • 
B•lıwn, direlrtirllkte asan saman bL 
-.ar. 

~ luıwdi ldta ..... ,.,..... 
....delil 

latanbuı, 23 (Telefcmla) - ....... 
1rll t-...ı pmeıerWm biri seıe,
-ıre kltlpllDelinıılen es mfihim ft 

blJ8k kit.hm Jraybolchllana Ye Jıharif 
idaresinin bu hususta tahkikata batla· 
dığını yanyordw. HtıdiM lwlrlnnda Dl· 
tür direJrtörlülU aeadinde yaptıiım tah
Jrilrat neticesinde vakamn asıl •e esası 
olmadığını anladım. 

Bu kitablM, ceylan deriai üzerine 
yazılmı9 mtlzehheb ve ron derece kıymet 
lidir. Bir ıultan tarafmdan eski ftDr• 

lenlen Amca Rtaeyba ,.,a llec1iye e-
4ilmiftir. Oman tarafmdan da Slley
mui:re lditllpbanesine .erilen lritabla
rm ber birine 80 er istedin balla 
biçilmektedir. Kiitilpbane direktBrilyle 
baha lriltllb anamda çıkan bir ihtiW 
clolaY,myle lritablarm bybolhju dedi
lodaaa çılımıfbr. 

MevlUdu Nebevi 
Anbra fldr puan rabiplerindell 1-
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- Mehmet çavut parqütle M1u , .... .,,,.,.. .. 
-H"*eheMJ!'•M• 
-Zavdıll IF • 
Bu bir garJb hikiyedir. Ve ha 

lcrin atızduı ağıza kulaktan kulaia ~ 
........ wıl deiifmele" p.terci•il· 
Di, wı1 ..ımı lraybettiibli =' ten ... 
sel bir miulclir. 
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BeyotJ• llarlalwli wı ZIP!M!ı'IMda 
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Deyi •• ·ı'ttmc:re 1rarar vea ·ad. 
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İ talya'nın pişmanlığı 
R 0 tna' da İngiliz ve fransız masla. 

hatgüzarlariyle l tal ya Dış Bakanı 
Kont c· 1 b' ·· ·· ıano arasında yapı an ır goruş-

lneden sonra neşredilen tebliğden anla-
ıılıy k" l 1 . • • or ı talya Nyon mukave esme •§-

liralı:: etnıeğe ve Akdeniz sularının mu
rakabesinde vazife almaya karar ver
lt\İ . 

ıtır. Bu karariyle Nyon konferansı-
ru . . 1 n ıçtimaJndan beri bir taraftan ngil-
tere ve Fransa, diğer taraftan da ltalya 
ve Almanya arasında devam eden ger
Rİrı Vaziyet izale edilmiş oluyor. Tebliğ. 
de iki rnaslahatgüzarın l ta\ yayı büyük 
bir Akdeniz devleti olarak tanunalan 
ve kontrol işinde müsavatrnı kabul et
~eleri üzerine 1 talyanm karannı değiş
tirdiği hi!dirlliyor. Halbuki ltalyanm 
bu Vaziyetini hiç bir devlet inkar etmiş 
:eğildir. Ve inkar edilmediği içindir ki 
talya ile beraber Almanyanın konferan.. 

•a İştirakleri temine çalışılnuş, iştirak 
etrniyecekleri an,aşıldıktan sonra da bila
hare iştiraklerini temin için kapı açık 
bırak ı ··~ ı nuştrr. lta1ya, Nyon kararım og-
tenir Öğrenmez, bu kararlara iştirak e· 
deıniyeceğini ve meselenin Londra ka
rı•trıazlık komisyonunda müzakere edi
lertk kontrol işinde müsavat hakkımn 
tanınınasını istemişti. lngiltere ve Fran. 
&a Nyon'da halledilen bir meseleyi Lon
dra k · " "nnek . arışmazlık komısyonuna gotu 
•steınediler. Fakat kontrol meselesine L 
l.t\!yanın müsavat hakkım tanıdıklarım 
bildirdiler. Evelce meselenin Londra 
~rı~nıazhk komisyonunda görüşülme· 
••nde ısrar eden l talya, N yon kararları
~ın tatbikatına başlandığını görünce, 
ıngiliı:, ve fransız teklifini kabul etmek 
lllecburiyetinde kalmıştır. 

1 talyayı İngiliz ve fransız teklifini 
kabul etrneğe imale noktasında Alman
Y.anın ehemiyetli bir mi oynadığı bildi
rılınekt d' e ır. 

I Nyon konferansına karşı takib edi
en siyasetin açtığı çığır Almanyayı 
~h\nun etmemiştir. Esaslı hedeflerrin
d.en biri, Sovyet Rusyayı Akdeniz işle
tırıe lcanştırmamaktan ibaret olan bir ıi
Ya.set, nihayet Sovyet Ruıyamn konfe. 
tansa iştiraki ve İtalya ile Almanyanın 
~·~arda kalmaları gibi bir netice vermiş. 
:ır, Sovyet Rusya ve Fransanm, lngil
;reyj aralarına aldıktan ve altı yedi 
e.,\eti l 

tal de arkalarına taktıktan sonra -
ll'ı. Ya \re A!manyanın önünden geçid reı
A.lı Yaparak Nyon'a gitmeleri, İtalya ve 

ll'ıanya, efkarında iyi bir tesir husule 
RetittJıi l · M li . b' k Ş o masa gerektir. usso nı ır. 

E :ç gün sonra Berlinj ziyaret edecektir. 
. get bu ziyaret N yon konferansının ile

tı attığı meselenin hallinden evel yapd
ll\.ış olsaydı, propaganda balmrundan bu. 
t'tıtn kıYtneti hayli azalmış olurdu. O za

~an Mussolininin ziyareti, daha evel 
~r:ib ~dilmiş olmasına rağmen Nyonda 

f kkul eden Fransa, lngihere ve Sov
~ Rusya cebhesine karşı, ltalya ile Al

tıya arasında bir tesanüd nümayışı 
~İYetini alacakb. Bu tesanüd, ziyaret 
•tıasındaki tezahürlerle bütün dünya
~~ İlan edilecek kadar sıkı dahi olsa, 
ı: İngiliz, fransız ve sovy:et cebhesi 
l rşısında çok zayıf kalır. Almanyarun 
•tedef' iki •a ı, · taraflı Sovyet Rusya - Fran. 

I> 
cebhe birliğini bozmakbr. Bunu ya-

lltke .. . So R ~ n uç taraflı hır vyet usya -
•~ansa ve lngiltere cebhe birliğinin te. 
~e"k"t lal u etmesini elbette boş görmez. l-
•i Y~nuı Nyon devletleri arasına gelme-

' aıy • . diif• ası tedbırle kurulmuş olsun, tesa-
hu ~. 0 larak meydana gelmiş bulunsun, 
dır uf taraflı cebbe birliğini bozmakta
ı.. . Şte İtalyanın pişmanlığına amil 0-
.. tı d" .. 
~. u~unceleri bu noktada aramak la-

ll'ıdır. 

d .. 1.talya kontrol işine ne dereceye ka
.. r ı ti 

ehe ~ rak edecek? Bu nokta o kadar 
~ tnıyetli değildir. Esasen İtalya fi!i 

sa\rat i t • d - ·ıd· M " \ti l s emış egı ır. anen musa-
o du~ · 

tit ki gunun tanınmasında ısrar etmİt· 
her Nyon konferansına iştirak eden 
~u:~vlet bunu asla inkar etmemiştir. 
tik d ~a!ya yatnız Tiranien ve Adriya. 
den· ~llızı ile iktifa eder. Belki de Ak
't eh'ı~~n açıklarında bir mıntaka alır. 
lrıiit •:de Yazıldığına göre, üç devlet 
h1.1ı e aasıa1arr içtima ederek bir formül 

acakJ d leaj . ar ır, Ve esasen Nyon mukave-
ttıu:: birinci ve ikinci maddeleri de 
li y abe nuntakalarında istenilen tadi-
~ müsaiddir. A. Ş. ESMER 

l' dairesi reisinin tetkikleri 
stanb 1 İ •i re· . u, 23 (Telefonla) - ş daıire-

gUne1~ B. Enis Behiç Koryürek bir kaç 
nr tef . dar İzmire giderek iş teşkilatı
takas tış edecek, oradan Karadeniz mm-

ına l?ececektir. 

ULUS 

Kanton bombardıman edildi 
binlerce Çinli öldü 

Londra, 23 (Hususi) - Çinden ve 
japonyadan gelen haberlere göre çinlile~ 
rin manevi kuvvetlerini kırmak ve Kan. 
ton ~ Hankov demiryolunu kesmek mak
sadiyle cenub cephesinde yapılan japon 
hava taarruzu, bugün gene tekrar edil
miştir. Kantondan bildirildiğine göre, 
bugünkü hava hücumu çok fed olmuş.. 
tur. Bugünkü hücumun ölü mikdarı 
N ankin ve Şanghay bombardımanında 

ölenlerin mikdanndan çok fazladır. 

Binlerle ölü 
Royter ajansının muhabiri, Kanton 

bombardımanında ölenlerin sayısının 

binlere vardığım tahmin etmektedir. 
Muhabir, son 48 saat içinde yapılan bom
bardımanlarla harab olan bölgeleri gez
miş ve bilhassa fakir mahallelerin bom.. 
balarla harab bir hale geldiğini, enkaz 
arasında sayısız kadın ve çocuk cesed
leri bulunduğunu tesbit etmiştir. 

Ôlüm ve Felaket 
Kantona gelen ecnebiler, Çin şehır

lerinin arzetmekte olduğu tüyler ürper· 
tici ölüm ve felaket manzaraları karşl
sında dehşet içinde kaldıklarını söyle
mişlerdir. Görmenler, hükümete ve as.. 
keri idareye aid hiç bir binaya dokunul
mamış olduğunu söyliyor, başlıca 

bombardıman hedeflerinin Kanton -
Hankov demiryolu olduğunu zannedi· 
yorlar. 

Japonyanın tebliği 

Japon hükümetinin tebliğine göre, 
Kantondaki hava bombardımanında çin-
1ilerin 35 tayyaresi tahrib edilmiş bir 
japon tayyaresi zayi olmuştur. 

ş__imalde 

Japonlar şimal cephesini 
yardıklarını bildiriyorlar 

Bir çinli tayyareci tayyaresinde mitralyöJ:ün başında 

Almanyada 
manevralar 

Swinemunde, 24 (A.A.) - Büyük 
alman manevraları tatbikatından olarak 
mavi tarafa mensub birçok nakliye ge
mileri şarki Prusyadan buraya gelmiş
tir. 

Kırmızı taraf tayyareleri bu nakli
ye gemilerinin hareket noktası olan Pil 
Lau'ya kadar uçuşlar yaparak taarruz-. 
larda bulunmuştur. Binaenaleyh 8 va-

Beyrutta 
grevler 

Pekinden bildirildiğine göre, şimalde 
Paotingfunun zaptı için çok şiddetli bir 
meydan muharebesi yapılmaktadır. Ja
ponlar, Çin kuvvetlerinin sol cenahına 
karşı yaptıkları muvaffakıyetli çevirme 
hareketine, tayyare filolarının ve ağır 
topçunun yardnniyle devam etmişlerdir. 
Bu suretle Çin mevzilerini bütün cephe 
boyunca çok şiddetli bir tazyik çembe
ri içine almışlardır, haftalardanbcri de
vam eden muharebeden yorgun düşen 

Çin kuvvetleri bütün yorgunluklarına 

rağmen, japonların bu taarruzlarına gö
ğüs germektedir1er. Nankin'den gelen 
taze üç Çin fırkası ihtiyatta bulundurul
maktadır. Çin tayyare topları Paoting
fu'da iki japon tayyaresini düşürmüş

lerdir. 

/ purluk bu nakliye kolu yolda birçok 
mü§külata maruz kalmıştır. 

Beyrut, 24 (A.A.) - Liman amele
siyle kunduracılar ve 4000 mensucat iş.. 
çisi ücretlerinin arttırılmasını istiyerek 
grev ilan etmişlerdir. Devlet memurları 
da keza maaşlarının arttırılmasını isti
yorlar. Grev hareketi bütün Suriye ve 
Lübnanda baş göstermiştir. Buna sebeb 
frangın düşmesi üzerine hayatın pahalı
laşmış olmasıdır. 

Japonlar ilerliyor 
Japon tebliğine göre, japon ordusu 

çinlileri takib etmektedir. Japon ordusu 
22 eylfıl günü Paotingfu'nun şimalinde
ki Ta-tseh nehrine varmıştır. Japonlar 
çinlilerin iki senedenberi müdafaa ter
tibatı vücuda getirdiği bu hatta karşı 
büyük bir tarruza hazırlanmaktadır. 

Çin müdafaa hattını yardılar 
Japon menbalarmın verdiği haberle

re göre, japonlar geceleyin yapılan şicL 
detli muharebelerden sonra Paotingfu
daki müdafaa hattının merkezini ezmiş 
ve bu noktanın on kilometre ilerisine 
varmışlardır. 

Nankin bombardımanı 
Londra, 23 (Hususi) - Japon hükü

metinin tebli ğine göre, dün japon hava 
kuvvetleri Nankin şehrini üç defa bom
balamışlardır. 6 Çin tayyaresiyle yapı. 

lan hava harbmda bu tayyarelerden dör
dü düşürülmüştür. Japon tayyareleri, 

Çin fırkası merkezini, Yangtse'de de

mirli olan Çin harb gemilerini ve nakli

ye vasıtalarını bombardıman etmiş mü
him hasara sebebiyet vermiş ve panik 
çıkarmıştır. 

Çin ajansı, japonlarrn Nankine yap

tıkları hava taarruzunda 70 evin tahrib 
edildiğini bildirmektedir. 

Çinlilerin. manevi kuvvetleri 
kırılmamış 

Şanghaydan bildirildiğine göre, ja
ponların son hava taarruzları Nankinde
ki çinlilerin manevi kuvvetlerini kıra.. 

Bu n a k 1 i y e gemilerine iki 
muhripleri refakat etmiş olmasına rağ
men nakliye gemilerinden ikisi tahtel
bahirler tarafından yakalanmıştır. 

Kırmızı taraf da zayiata uğramıştır. 
Mavi tarafa mensub Deutschland 

urhhsı ile Nurenberg kruvazörü kırnu
zt tarafın Graf Spee zırhlısı ile Oeland 
açıklarında muharebeye tutuşmuştur. 

Deutschland zırhlısı saffıharb haricine 
çıkmak mecburiyetinde kalmıştır. Bu 
deniz muharebesine denizaltı gemileri 
faaliyetle iştirak etmişlerdir. 

Kırmızı taraf filosu dün gece mavi 
tarafın gemisine bir bölük asker çıkar
mağa muvaffak olmuş ve bu bölük karşı 
taraf m gerilerinde mühim tahribat yap
mıştır. 

Stettin'e karşı yapılan bir gece tay
yare hücumu esnasında tayarelere kar
şı ateş açan topların ağzından çıkan a
levler müdafaa tertibatının pek muaz. 
zam bir şey olduğunu gösteriyordu. Bu 
harekata ağır sahil bataryaları ile mavi 
tarafın avcı tayyareleri de iştirak ey
lemiştir. 

mamıştır. Amerikanın Nankindcki sefi
ri bir telefon konuşması esnasında ; çin
lilerin her zamandan ziyade mukaveme_ 
te karar vermiş olduklarını Royter mu

habirine söylemiştir. 

Amerikanır notası 

Vaşingtondan bildirildiğine göre, A
merika Hariciye nezareti Tokyoya bir 
nota vererek, Amerika tebaasiyle sivil 
ahalinin tehlikeye bırakılmasınr tasvib 
etmemekte olduğunu, tebaanın Nankin
den çıkarılmasına da kail olmadığını bil

dirmiştir. 
Vaşington hiikümeti, Japonyanm ha

rekatından dolayı kendi hukuku ile te. 
beasmın hukuku haleldar olduğu tak
dirde bu hukuku aramak hakkını muha

faza etmektedir. 
Vaşington hükümeti, Nankinin yenL 

den bombardıman edilmesinin önüne ge
çilmesini ümid etmektedir. 

Amerika sefarethanesi binalarından 

birine bir bomba düşmüştür. 

iş bankası 
kumbara 
ikramiyesi 
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2000 lirayı kazanan talili genç 
B. Mehmed Bener 

Türkiy e iş bankasrnın eylül kumba
ra keşidesinde kazanan bankanın Mer
sin şubesinde 1581 numaralr küçük ca· 
ri hcsab sahibi Mehmed Benerin res
mini dercediyoruz. Bu talili genç ban
kaya müracaat ederek kendisine isa
bet eden 2.000 lirayı almıştır. Türkiye 
İş bankasının asgari 25. lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahiblerine yıl
da yedi defa kura çekerek 20.000 lira 
mükafat dağıttığı malUmdur. Önümüz
deki ayın başında yekunu beş bin lira 
tutan ve muhtelif mükafatları ihtiva e
den büyük keşide yapılacaktır. Birinci 
kanun ayının başında ise 2.000 liralık 

mükafat çekilecek ve bu suretle 1937 
yılının kumbara keşide planı tamamlan
mış olacaktır. 

Yurdumuzda küçük tasarruf hare
ketini ilk defa kuran ve teşvik eden 
Türkiye iş bankası, haber aldığımıza 
göre 1938 yılı için daha geniş bir mü
kafat planı hazırlamaktadır. 

'BASIN İCMALi 

Sulh içinde harb 
CUMHURlYET'te Peyami Safa 

yazıyor : 
«Yarının müverrihleri zamanımı

zın büyük kaşiflerini saydıkları ..akit, 
otomobil, telefon, radyo ilh ... gibi i
cadlar arasında bunu da hatırhyacak
lardır: Sulh içinde harb. Bir parçası 
şaka ve mübalağa sayılmak p.rtiyle 

sorayını değil mi ? 
İspanyada ispanyollardan bqka, 

her iki tarafta da bir çok milletler haıı. 
bediyorlar. Görünüşte bu milletler bi
ribirleriyle sulh halindedirler; biribil' 
)erinin memleketlerinde sefirler var
dır ve ara!arında bütün tabii münase
betler devam ediyor. Japonyada da, i.ki 
taraf arasında harb hali ilan edilmit 
değildir. Geçenlerde, bir yandan barb 
devam ederken, bir yandan da japon 
hariciye nazırı çin sefirine dostluktan 
bahsedebiliyordu. 

Bir gün, dünyanın bütün milletleri 
biribirlerine düşm.anlık ilan ebneden 
harbe tutuşabilirler. Her biri ordulan. 
m gönderir, fakat hiç biri sefirini ge
ri çekmez. Tabii, hatta dostane müna. 
sebetler gene devam eder. Hatta, hat
ta, iki taraf biribirlriyle harbederler
ken dostluk muahedleri de imzalar
lar. Milletler Cemiyeti bugünkü gibi 
sulhun bekçiliğini yapmıya devam e
der. 

Bugün, sulh, için harbın küçük bir 
tecrübesi içindeyiz. Muvaffakiyetli 
bir netice alınırsa bu yeni icadın büyiils 
ve cihanşümul bir tecrübesine giriıi
leceğinden kurtulur. Ademi müdaha
le komitesinin aczine baka.nama. 
bu netice çoktan alınmı§tır bile: Sallı 
içinde harb, sahasını her gün biraz 
daha genişleterek devam ediyor ... 
HAMiYET SUUSTlMALI : 

TAN'da şu yazıyı okuyoruz ı 
"Türkiyde son senelerde yapdaa 

bir dolandırıcılık vardır: Şu veya h• 
vatani maksadla veya bir hayır mak
sadiyle teşekkül etmit bir cemiyet 

vardır. Bir kaç dolandırıcı bu cemiye. 
te müracaat ederek onlar namına bir 
takvim veya mubb:ra çıkannap tek. 
lif eder ve buna kar§ıhk da cemiyete 
muayyen bir para verirler. Cemiyet 
hiç yorulmadan temin etliği bu Tari
dattan dolayı memnundur. Teldi6 
kabul eder ve bir daha meşgul o1m.a.. 
mak üzere bu işi o teşebbüse ihale e
der. 

Teşebbüsler, cemiyetin admI Ye 

mühürünü kullanmak salahiyetini 
aldıktan sanra, o cemiyet namına tak
vim ve saire satmak bahanesiyle orta.

lığı haraca bağlarlar. 
Bu kanuna uydurulmuş bir nevi 

dolandırıcılıktır. Halkın cemiyet Ye 

şefkat duygularını istişmar etmek. 
günahların en büyüğüdür. Bunu ka
nunen yasak ebnek mümkün olmazsa 
bile idareten önüne geçmek ve halkı 
korumak lazımdır. 

Nitekim hükümetin bu gibiler hak
kında tahkikata başladığı haber Y&

rilmektedir. Bu tahkikatm müsbet ne 
tice vermesini görmek hepimiz.i ae.. 
vindirecektir . 

ZEYTiN YACI REKOL TESI : 

CUMHURİYET'in "iktisadi hareket. 
ler,, sütununda bir yazı bu sene :zey
tin yağı rekoltemizin geçen senekin.. 
den bol olduğu ve 18.000 tondan 
32.000 tona çıkacağı kaydedilerek 
diyor ki : 

"Daha geçen sene rakibimiz olaa 
ispanya, İtalya ve Yunaniıtanda. da 
zeytin yağı rekoltesi noksan olmuşt\U'. 
Fakat bunlardan ispanyada dahili 
harb ve ltalyada bir sene evvelki ha
beş istilası sebebiyle zeytinliklere ba
kılamamak gibi iki mühim amil Vft.l'

dı. Yunanistanla aynı iklim üzerinde 
bulunuşumuz esasen mahsul 'Yaziye
tini her sene biribirine mutabık kıl
maktadır,. 

Bu sene, rekoltenin yüksek olma
siyle daha fazla ihracat imkanlarmm 
bulunacağı ve gayri tabii olarak yük
selmiş bulunan dahili pİyasamn da 
normal bir hadde düşeceği muhak.. 
kaktır.,, 

Sovyet Rusyada manevralar 
Moskova, 3 (A.A.) - Mareşal Vo

ros.ilof, yanında kızrlordu büyük erka
nı harbiye reisi general Şapoş.n.Jv oldu
ğu halde, B ielorysya kıtalarının nıa

nevra sahasına gelmiştir. Bu man.:vra· 
]arda, Letonya, Estonya, Litvanya ·r
dularından birer heyet de bulun"'-:-ıktrr. 
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Türk Tarih Kur~ltayının 4 üncü •• u Ü 
Başı 1. inci sayfada 

hında başka 'bir güçlük de önasyanm 
tesirinin vahdetli ve miıtecanis ol.mu~ 
olmaması dır. 

1 ki kül fiir 
Üçüncü bin yılda Anadoiuda ve lrau 

yaylasında kültür bakumnda.n biribirin
deıı ayrı iki kültür ya,amıftır. Müşkül· 
kri sayarken cenabdan gelen Sami te

airlerile menşeleri tamamen halledile
memi~ olan Suınerlcr:iıı tesirini :illive 
~k lizımdu. 

Lisani ft ırrkcolojik anqt:umalan 
· nazarı itibara alarak Samerleri, icuvvct

ii bir tiirk ıunsunıııu ihtiva ıeden bir 'ba
im milleti ~lak.ki cdiyanım. ôııasy.a 
kültür ecre~ içinde Anadolmıım pa
yını tamamen :mey.dana çrlcarmak he
nü~ ikobıy değildir. Coğrafi yakmlık do
llayısiylc Anadolunun tesirinin lran ~ 
Me&opotamyanınlrinden daha büyük ol
du ğu zannedilirse de, üçüncu hİll yılın 
ba~larmdan itibaren Yunanistanda üç 
n~vi renkli ıkeramik lriiltiiıii iukişaf et
mh:.tiT :ki bunlar lra.n ve civarının kül
Uiı"üne çok lbenz-eder • .Fakat Anadolu 
karaktrrini haiz :değildirler. Toros şar
~ı e Tmos garbı kültürleri di~ ayu
<dıgım bu ıi.k.i .kültiirfuı -a;ynı menşeden 
-gelme5i rımhtcncldfr. hanla Yuuanis
ıtan aras:ındaki mesafe yüriinden bu mü
g,asebeti in.kira ;eşebbüs erlen!e.r ol
muştur. Fakat unutmamalıdır ki Ana
do1uda henüz dördüncü bin yıla aid 
kü.ttür tabakası l>WUIUDiillllŞtır. Kıbcıs· 
ta ıuçıinciı bio yıl ık:eramitinin a.ltmda 
renkti keramit bo.unduğ~dan bu ki.il
tilnin muayyen bir -saf.hasının den.iı y :1· 

Juyk ırandan Yunanıstana gebw.ş ol
ması ıtahmin olunmaktadıc. Zica. Gir.it
te ele üçıüııcü bm yıl baiında .biç bele· 

ltnmedigi bir anda bir boyalı r~ım üs
lübu baş göstenııcktedir O halde Av
rupao.D cc:.nuuu ~ar,ı.;.~ u~üncii lıio yıl 

.bo:şıncla Anadolı.ıdan değil, Önas34inın 

.arl.a lwiıı:::ıiarın~ tesırler <tlmışur. 

Ma.Jaim noJdal.ar 
Bitte] iki mıılıim ııokuıyı tesbiı. et

.a:::şıi.r: 

ı - An.ali~hıda ütimcü bin yıl eve-
1.ine a id böfü:ıtii y uktur. 

2 - Aıadolud.a bırbiriyle yajnnlığı 

o an ik1 kültür ıgn:ıpu .ayırd ed.ild.ıi.lir: 

Gz:rp ve ~:ık. BC'llee ıbu iki grupla Dik· 
iaü. .fleJlad, Kirit - Minl)S TC ilk Kıbrıs 
~p.ı.arı sarıki :A ltrleniz grnpu altında 
topıarulbıilcn böyük bir birlik teşkil e
derler. Bunu kabule cesaret edemiyen 
birçok cıhmicı ~ ilr.Sil <la buluntular ve 
.cra.ıt. ha) vancrlli: ve maden işleme sa
lla) iı bu 1ıkn ttrid etmektedicler. 

Anado u ıEge ıkültür birliğinde te
sirin garptan ~arıka mt, yoksa prktan 
ıgarba mı gc-çtiği ısuaH mühimdir: 

Ege havalisindeki ifurum bunun 
hallini mümkün kılmaktadır: Hellas 
kiiltiı.ründcn ~-d Yurıanistanda l'oros 
garbı dedigım ve herhalde ~rktan geJ
mi~ eııan ııcültür oldugunu gönlük. 0-
çüncü bm yılda bu .kültür Hdlas kül
türü ~ıta.nd.t gitukçt: z.ayı.f diışmiiş· 
.tür. Binat:n.a1eyb bı.ıradan şarka doğru 
ıbir teaiı ınevuıubaha değildır_ Gll-itre 
.menştl Su.rıiy.e o•aıı bu ııeoiojik kültür 

vardır. Bu da Minos ki.ıltünı lk.a.rfı.Sın-.;ı 
mahvolmu-.ıur. Adal.arın 'da .hareket oo.k 
tası olmu~ oln1ası mubtcmel değıldir. O 
halde Şarkı A;cdcniz birliğinin menşei 
l)larak ancak Anadolu mevzuubahs ola· 
bilir. Üçüncü bin yılda Anadolu kültü
rü hir ~ehır külti.ıriicliir ve Egeye ge
çince de bu karakter ini muhataza et
miştir. Bu çok mühimdir. Zira ıki bin 
yı1 sonra Avrupada klasik kültürün ha
reket noktasını teşkil euen unsur bu 
suretle Anadoludan .gelıp ada1ardan ge
çerek Avrupaya girmıs oluyor. Şarkı 

Akdeniz kültürünün Balkan ve TunJ 
hava1isine geçmesi için iki yo1 açıknr. 
1. Marmara sahillerı, 2. Şimali Yuna. 
nistan. Birıncı yo1dan kültur bo:mlma'k
sızm geçmiş ve şarki Bulgaristana va
sıl olmuştur. Bi.ı kültür burada yeı ıı 

unsurlarla karışmış olabilir. Fakat mü· 
him olan nokta Turovanın menşei oı
mayıp bi1akis Anad<ıludan gelmiş olma 

sıd:r. Or~a Makedonyada evvela Yuna· 
nistanın eski kültürü vardır. Fakat ü
çüncü bin yılda şarki Akl'leniz kültürü 
hakim olmağa başJamıştu_ Bu kültür 
Makedonyaya kısmen doğrudan doğru
ya sarktan, kısmen de bilvasıta Yuna· 
nistan üzerinde n geçer-ek ginniştir. A
raştırmaların bir'inci durnmu Tuna kül
tür cevresinin thli hayvan ve ziraa
tin menşeleri hakkında kati bir şey soy
lemcği mümkim kılmıyor. Maamafih 
bun !a : ın bir çok unsurunu Önasyadilr. 
ve biJh~ssa Ancı do'11dan geldii?; i anla~1l-

maktadır. Madenlere gelince, Anad"!u 
kültürü bunları keşfetmemiş, fakat bun
ların tanınması için vasıta olmuş ola
caktır. .Menşe daha ziyade şarktadrr. 
Keramikte vaziyet başkadır. Tuna ve 
Balkan çanak çömleğinde bilhassa oy
manın enşeinin cenubu şarkide bulun
duğu kolaylıkla isbat edilebilir. Fakat 
bu menşe Anadolu olmayıp Toros gar· 
bıdır. Tuna havalisi kültür çerçevesi
nin cenubu şarkisinde renkli olmayan 
bir kera.mit vardır. Evelce bunun men
şeini kayıtsız ve "artsız olarak Şarki 
Akdeniz kül türü olarak gormüştüm. Bu 
gün bunun mübalegah olduğunu anlı· 
yanım. Ma.amafih inldşa.fmda Anadolu 
Ege tesirleri mühim roller oynamış
lardır .,, 

Prof. tezinin sonunda ezcümle şun
ları söylemiştir: 

MenJe neresi? 
'"'-Tunanm idol pla.stiki de Ana-

dolu tesirlerini tahmin ettirmektedir. 
Şimal memleketlerinin iharb baltası me
selesinde de ıaı.enfein Ege mmtaıras.ı ol
duğunu kabul etmekl:eyim. 

Anadolunun neolitik devre verdiği .. 
armaganlar az değildir. Araştumalarm., 
ilerlemesinin, üçüncü bin yılda Amdo
lunun Tuna ve Balbıı memleketleri ü
zerine tesirini büsbüfün meydana clka
racağma eminim.,, 

Prl. Şem.settin Giinaltaym tebliği 
Bundan sonra söz alan 1Pr_ Şemsct-. . 

tin Günalt.ay aşağıdaki tebliği yaptı: 
•·- Dokuzuncu ve onuncu asırlarda 

miislüman şarkta büyük bir hız a!an i
lim harektinin müteakıö asırlarda du
ruşu ve ~arkın yavaş yavaş kesafeti ar
tan bir cehalet kabusu ile örtülüşü key
fiyetini Selçuk istilasının bir neticesi 
gibi göstermek bir zamandanberi moda 
olmuştur. 

Vaktiyle Emest Renan tarafından 
ileri sürülmüş olan bu iddianın son za· 
manlarda bazı ~nç ar.ah müellifleri ~ . 
rafından da hararetle müdafaa edildiği 
görülmekte olduğundan tarihi hakika
ti meydana koymak üezre yüksek huzu
runuzda bu mevzuu tetkik etmeği ilmi 
ve milli bir vazife saymaktayım. İddia 
şudur: 

1. - Dokuzuncu ve onuncu asırlar
da islam dünyasına en parlak devrini 
yaşattıran ilim hareketi, türk olmıyan 
unsurların eseridir. 

2. - Parlak bir inkişafa mazhar o
lan bu hareket, Selçuk türklerinin Ön
asyayı istila etmeleri neticesinde dur
muş, bu hal islam dünyasının umumi in
hitatına sebeb olmuştur. 

Jddialann reddi 
Bu iddianın ne kadar esassız ve re

aliteye ne kadar zıd olduğunu göster
mek için evvela müslüman dünyasında
ki laik iHm ve felsefe hareketinin ne
rede ve kimler tarafından yaratılmış ~ 
hangi dimağlarm yardunıyle hularumş 
olduğunu, sonra da bu hareketin nasıl 
ve ue gibi amiller tesiri ile duTduğunu 
araştıracağız : 

Hepiniz bilirsiniz ki is1im iiünya
sında esaslı fikir hareketi sekiriuci u
rm ikinci yansmda parıldamağ& ~
tJUflır. 

Bu hueketin başlıca iki inkipf Sil.

hası görülme~dir: 

1. - Önaı.yada Irak. 

Z. - Ortaasyada Mavcraünnehir ve 
Bakteryan. 

Irakta bu • .areket Basrada başgös
termiş, sonra .Bağdada intikal eduek bu 
şehirde inkiş.at ctmi~tir. Ortaa.Syada ise 
ötedenberi ilim merkezlerinin Buha ra 
ve Belh şehirleri olduklarını ve bilaha
ra Buharanın birincı mevkii işgal et
tiğini biHyoruz. 

Irak rasyonalizm mektebi Abbasi 
halifelerinden Memun devrinde bir
denbire parlamış, neticede laik ilimle
re aid feyizli b'ir tercüme ve telif faa
liyeti baştamışttr. Memunun ne Emcvi 
ne de kendinden evelki Abbasi haiıfe
lerinde görülmiyen bir şevk ile kendi
disini 1aik i1imlere ve r~yonalizme ver
miş olması, bizi onun mümtaz şahsiye
tinde durmağa mecbur etmektedir. M-e

munun mensub olduğu lı.--avi.m ve zümre 

içinde bir istisna tcşkit etmesi sebebi
ni araştırmak tarihin müphem görünen 
bazı noktalarını izaha medar olacaktır. 
Tarihi Yakub' ve Camiüddüvelde tasrih 
edildiğine göre, Harun Reşidin oğlu bir 
türk kızından doğmuş. Belh tüTklerin· 
den Parmak oğulalnnm "BermekBerin., 
nezaretleri altında talim ve terbiye gör
müş, büyüdükten sonra da şark h1div
liği unvaniyle türk illerine gönderil
miştir. 

Memumın kar§!laştığı ltiilliiT 
Çin vekayinamelerinin şahadetleri 

veçhile Miladi altıncı, yedinci ve seki
zinci asırlarda Ortaa.syanm .Maveraüu
nehir. Horasan ve Bakterya:n Jıavalisiıı
de yani Memunun hidiv tayin edildiği 
mrntakalarda büyük ve eski bir kültür 
yaşıyordu. Memun, ruhunun meclfil> 
olduğu bu kültür içinde olgunla.~ı. 

Mensub olduğu kavmin seciye ve tema
yüllerinden büsbütün farklı bir meleke 
ve kabiliyetle mücehhez olarak yetişti. 

Bu muhite o kadar alışınrfb ki. hila
fet tahtı kendisine kaldığı raman, a.hnl 
ve şeraitin icabatına rağmen, dayıları
nın memleketinden aynlmak ist~ 
Bağdad'a dönmeye katiyen mecbur kal
dığı zaman da bu havali münevverlerin
den mürekkeb bir grupla becaber gel
miştir. O zaman da Bağdad K.adıiilku
datJ olan Yahya bin Ekthcm, evvelce 
Yahya bin Mübarek ve Thümame bin 
Eşres gıoi nsyonalistlerle sda temaslar
da bulunmuı olan Mcmunun il.men ne 
kadar olgunlaşımş olduğunu gösteren 
bir aıenkıbL lhabcr vermektedir. 

Orfaasya tiirklerinin ~alqmabın 
Felsefe 'ft liı"k ilimler hakkında Me

mun dcfl"indcn itibaren ibaşlıyaıı telif 
faaliyetinin başında bilhassa arta Asya. 
iJı tür1clcr görülmektedir. Bunlar arasın
da felsefe ve tıbta Farapb UilUk oğlu 
Ebu Nasır Mehıned. Bclhli Ebu Zeyd 
Buharalı İbnisini, Scrbaslı Ahmed 1b.. 
ni Tayyrp, tabüyat ve coğrafyada Har
zemli Ebu Reyhani Biruni. riyaziyatta 
Aflkoğlu Ebu Nasır, Har.zenli Meh
mcd bin Musa, Habeşül Hasip, ibn türk 
İlceyli, heyette Ferganah Ahmet bin 
Kesir, tarihte Soltekin oğlu Ebubekir 
Mdımed, edebiyatta Soltekin oğ
lu İbrahim gibi t ü r k çocuk
ları. yalnız islam tarihiooe değil beşer 
ilim tarihinde mevlti almrş mümtaz şah
siyetlerdir • 

Bu türle çocukl.armm yarattıkları 

müsbet ilim hareketinin en feyizli ve C'l\ 

denınh akisleri kendi ana yurdlannda 
göriildü. Memun ölümünden -41 sene 
sonra Buhara merkez ol.mak ~ tücJıc 
illerinde kurulan Saman oğullım dev
leti. Irakta felsefeyi ve laik ilimleri ten
kilc çalışan halife Elmutadıdbillan'a k:ar
P• bunların kudretli ve samimi bif
h&misi olarak gahneye atdmlştır. Bu 
hanedanın onunca asrm ikinci yarısuı
da ve bilhassa bu k:xsrnm sonlanna doğ
ru devamlı ıriyasi buhranlar geçirdiği 

zamanlarda bile. Buhara fikir ve ticaret 
hayatının en büyük merkezlerinden biri 
olmalcta devam etmiştir. Bu asırda Bu
hara ya1mz Türkistanrn değil, bütün 
feodal isJfun dünyanın en mühim bir ilim 
merkezi olmak tcfevvukunu muhafa et

miştir. 

f ÔJ'ôbi ve Aristo 
Saman oğullannm müslüman -şarkta 

parlak şöhretini asırlarca nıuhafaza e· 
den büyük kiitüpbaneleri. laik ilimlere 
aid eseTlerle dolu bulunuyordu. Burada
ki kitablann lailt ilimlett aid Ye m.üd. 
liflerinin de türk olduklarını Metali ha
şiymndeki bir kayıddan . öiTeııiyorur:. 
Tfult filozofu Farabiye Anstoya ntsbct
le .. MuaHimi sani,. unnnmı 1tar.aıt<lıran 
"Ettalimüssani,. unvanlı felsefi ve ilmi 
eserde bu kitablar arasında bulunUy<>r
dn. 1bni~ina gibi bir alirnin yüksek irfa
nına medyun olduğu bu kütüphane ne 
ya?:tk ki Saman oğuHarmın felaketli za
manlarında yanmış, muhtevi olduğu yaz
ma tek nüshalar ebediyen 'kaybolmuşlar
dır. Felsefe ve laik ilim hareketini hima
ye ve Buharayı bir iliın merkezi yapan 
ali Saman devletinin mini mahiyeti ne. 
dil? Hepiniz bliirsiniz ki, bu clevlct şim
diye kadar tarih 1citab1armda bir Pers 
devleti olaTak gösterilnıekted\r. Bu iti
barla bu de•letin mahiyeti nedir? suali
ni ihtimal içinizde abes görenler olacak
tır. Fakat hemen söyliyeyim ki hakikat 
hiç de böyle değildir. Türk illerinde ku
rulan ve lfük ilimleri koruyan ,bu devle
tin başında buunan hanedan da türktür. 
devlet de her manasiyle bir türk dev1eti 

dir. 
Ali Samani liirktür 

Topkapı sarayı sultan Ahmet kütüp
hanesinde 2935 numarada mukayyet o
lan "Camiüttevarih,, in müellifin haya_ 
tında yazılan ikinci cildinin 16'8 inci say
fasında ali Samanın türk ırkından Ve 
Oğuz boyundan olduğu sarahaten kay_ 
dedilmektedir. Bu sarahat aynı eserin 
hariue kütüpnanesinde 1654 1JUtnarada 
mukayyet olan nüs11asın<la da aynen 
mevcuddur. Bundan baş'ka Bağdad köş
kündeki 282 numarada mukayyet hafız 
Ebru mecmuasında aynı 52.rahat görül-

' 

mcktedir. 
Aynı eserlerin Oğuzlar bahsinde de 

fili Samanın Oğuz türklerinden oldukla
rı bir daha tekrar edilmektedir. Müver
rih Muslihüddin Larl'nin Nuruosmaııi
ye kütüphanesinde 3156 numarada mu
kayyet Jıliratüledvar adll yazma eserin.. 
de de aym sarahati yani ali Samanın 
türk olduğu kayclmı görmekteyiz. 

Esasen kıymetli menbalardan olan 
bu iki eserdeki saraha.tler olmasa da, bu 
hanedanın türk olduğunu kabul etmek 
mecbariyeti vardır. Çünkü hanedana a
dım vereıı büyük ceddin tarihlerde gör
düğümüz ve unvanları mensuh olduğu 
milliyetin. silinmez damgasını taşımakta
dır. Filhakika tarihlerde bu hanedanın 
büyük ceddi "8aman Yavgı Kudat,, .su
retinde kaydedilmektedir. Burada gör
düğünüz üç laiızdan her üçü de türkle
re mahsus türkçe unvanlardır. Şimdi 

bunları tetkik edelim: Öteden beri lra
n1 §İ"e ile Saman şivesinde telaffuz edi
len bu la.fan, meşhur Ebiilfcrcüfoevzi
nin Ayasofya kütii}ıhanesinde 2908 nu
marada mukayyet Elınuntazam Fi Tari.
hülmüluküvelümem adh eserinde "Şa

man,., şeklinde yaztlımş olduğunu görü
yoruz. Bu, bize franileşti.rilen Saman 
lafzının doğru şekli Şaman olduğu ihti
malini göstermektedir. Aşağıdaki vesi
kalar ise bu ihtimalin bir hakikat oldu
ğunu katileştiriyor. 

Nevbalıar mabedi 
Bütün menbalarda "Saman Yavgı,,

nrn müslümanlıktan evvel Belb'deki 
Nevbahar mabedi Kodatı ''Hüdası., ol
duğu tasrih edilmektedir. Bugün Nevba
har mabedinin bir vakitler umumiyetle 
zannedildiği gibi bir mazdeizm ateşge. 
desi değil, Yüeçi türkleri hükümdarı 

Kanişka tarafından kurulmuş mahaya
na mezhebine aid bir budizm Viharası 

olduğunu kati surette biliyoruz. lbni 
Nedim de türldtt arasında münteşir o
lan budizm dini.ne semeniye yani Şa

manilik denildiğinin kaydedilmiş olma
sına nazaran Belh'deki Vibara mabedi
nin kodatx olan ı:atın da - orta Asyada
ki bütün din uluları gibi • Şaman olma.. 
sı pek tabiidir. 

Yavgı lafıma gelince bu da türk 
prenslerine verilen Yabgu unvanından 
başka bir şey değildir. Camilittevarih 
müellifinin bu kelimeyi .. asılzade,, tabi
riyle fars diline tercüme etmiş olm~ı 

da bunu müeyyeddir. Muhtelif türle leh
çelerinde "b,, ile .. v,, harflerinin tebadü
lüne dair binlerce misa11er otauğuna na
zaran Yavgu ile Yabgunun aynı şey ol
duklarında şüphe yoktur. Yavgmın Yab. 
gu unvanı olduğu Çin ve Hint tarihle
rinden de anlaşılmaktadır. 

Çinin ikinci han sülalesi vekayina_ 
mesinde Bakteryandeki Yue-Çi prens
leri Hi-Hieu unvaniyle yadedilmektedir. 
Sinoloğlar çince Hi·Hieu veya Şe-hu 

lafızlarının türklere mahsus bir unvan 
olan Yabgu muharrefi olduğunda ittifak 
etmişlerdir. "Kharoşthi" yazı ile olan 
Hint vesikalarında ise Yue-şi prensi 
Yavuga unvam ile yadedilmcktedir. Bu. 
nun da türkçe Yabgu muharrefi olduğu 
umumiyetle kabul edilmektedic. Yue-.çi 
yani Aysuy türkleri hanı K.anışka tara. 
fuıdan Belh şehrinde kurulan Viha.r.a 
mabedinin kodatı olan prensin de atala
n gibi Yabgu ohnasl pek tabiidir. Ho
ten "Khotan,. da bulunan vesikalacda 
Yabgunun ismihas olarak kullamlmlŞ 
olduğu şöhretli Sinolog E. "Avannes., 
tarafından beyan edildiğine -göre Şaman 
Yavgıdaki Yavgı lafzı bir unvan değil, 
isim olarak da kabul olunabilir. Kodat 
la.fr.ı ise, sahib, meVlil., efendi manalan
m ifade eden türkçe bir kelimedir. Pers 
dilindeki Khuda "Huda,, nın türkçe ku· 
dattan başka bir şey olmadığı şüphesiz
dir. 

lş.te O guz türklerinden olduğu verilen 
malilmatla kati surette tebeyyün eden 
bu Şaman Yavgr, arab istilası hengamın
da Horasan emiri "Esed bin Abdu11ah.,. 
ın teşvikiyle müslüman olmuş, torunu 
Nasır ise 874 tarihinde 'Buhara merkez 
olmak üzere ali Saman devletini kur
muştuc. 

Tarihinin karanlıkla:nna gömiilcn za.. 
manlardan beri muhtelif :adlarla anılan 

türklerle meskun olan sahalarda Oğuz 
boyuna mensub bir hanedan tarafından 
kurulan bu devletin, şimdiye kadar bize 
öğretildiği gibi bir Pcrs devleti değil 

her manasiyle bir türk devleti olduğun
da ümid ederim ki kimsenin şüphesi kal
mamıştır. 

Saman oğullcırt 
Selçukilerden evvel büyük i.slam im

paratorluğu içinde zuhur eden devletler 

arasında en medeni bir sima arzedeıt 

ve esaslı tcşkilitiyle bütün islam feodal 
devletlere öcnek olan Saman oğulları 

devletinin hayranlıkla şahidi olduğumUZ 
siyasi. içtimai. iktı:sadi. idari teşkilatı •e 
yüksek .kültürü tamamiyJ.e türk dima
ğının mahsulüdür. 

IsJfiltta. felsefede lfilJı: ilimler hare· 
ketini yaratan ve kuvvetlendirenlerin 
türlderden başka unsuc olduğu yolun .. 
daki iddianın hakikate · ne kadar uzak 
ve ne bdar vahi bir iddia olduğunu te
bariU ettirdikten $01lra ş.imdi mev:ı:uu~ 
muzun ikinci kuunma, yani isl.am aıanin• 
de başlamış olan müsbet ilim lıarMcti· 
nin durmasını Selçuk istilasına ati'edefl 
iddianın münakaşasma geçiyoruz: 

Ma.liiman dünyasının geçirt/iği 
mi hal.ar 

llmi bir tetkike day.anmıyan bu id
dianın ne kadar çürük olduğunu teba
rüz ettirmek ve tarihi hakikati meyda
na çıkarmak için. müsaadenizle doku
zuncu asır ortalarından ~ıyarak miis
lüman dün yas.ı:run geçirdiği içtimai ve 
dini safhalar.a seri bir nazar atalım: 

Ne kad;u serl olursa olsun bu tetkik 
neticesinde şimdiye kadar siyasi şaha

da araştırılan ve talili buluna.mıyan h.a~ 
'kiki inhitat amili kendiliğinden tebarüz 
etmiş olacaktır. 

{ProfcM;r Şermeddimn yaptrit teb
]jğj bugün yeniilikten dolayı tam ko
yamadık. Y ann bu tebliğin MWa ile dün 
gene kunıltayda söz ~öytiyen diğer pro
fesörlerin tezlerini aym:a neşredece
ğiz.] 

* 
Seksiyon toplantıları 

1stanbu1, 23 (A.A.) - Tarih Jrong

resinin (a) seksiyonu bu sabah saat 

9.30 da Hikmet Bayur'un başkanlığın· 

da toplanmıştır • 

E.,.,,di, profes& Hasan RCfid Tan
kut, dil 'V'C ırk münuebetüri hakkında

ki uzun tezini olnıınu1, ~;ı ile vk ara

s:rnda bir ilgi olduğuna inanmıyan na· 

zariyeleri .reddetıniştir. 

Profesör sözünü şöyle bitirmiııtir : 

"- Türk dil tezi türk tarih te.ziyJe 

yanyana ve aynı esaslara tabi olarak nıa· 
zinin derinliklerine tloğnı nüfuz ettlkce 

türk aSlllı ırkların olduğu gıoi türk asıllt 

dilleriyle bu substratumda birleştikleri. 

ni mc;Ydana çıkaracaktır. Çünkü bu iki 

kardeş ku.cum elemanını ve feyzini yük

sek milli jenini yüksek tecelli mer~ 

:zinden, Atatürkün. dehasından atmakta

dır. 

Bundan sonra söz a1an profesör 

Persson, tarihten önceki Yunanistan i

le küçük Asya arasmı:lıaci münasebetle

re dair olan tezini okumaştur. 

Dah<ı sonra profesör Rohde, Firik

yanın büyük ilahesi olan Kibelin Ro1t1a· 

ya nasıl ve ne suretle götürüldüğünü ve 

<>na mahsus mabet yapıldığuu ve roma· 

lılarm bu .ili.heye - Ene - nin validesi 

İda'dağıom anası n.a.zariylc ba.ktıkJMııı 
ve kendilerinin Anadolu ile lcanbetle

ri hak'lnndalri telak1tilerini izah etmiş· 

tir. 

Bundan sonra profesör Ruhen mi

laddan bin sene evvel Asya içleriodeıı 

muhaceret eden Hindistan demircileri 
hakkındaki tebliğini yapmıştır. 

En sonra profesör Kerim. .sumer ri· 
yaziyenin esas ve mahiyetine aid ı-a
porımu okumuştur. 

Seksiyon bu rapordan sonra if!erin4: 
nihayet vermijtir. 

İstanbul, 23 {A.A.) - Tarih ko11-
gresınio "bb,, aeksiy<JıO.u da hu sabah 
9,30 da profesör Fuat Köpcülii'.oün ba.~· 
kanlığuıda topJarumitJC. 

Ev.eta. B. Gu.a Feher. tü.ck - bw· 
gar. macar ve bwıkra akraba ol.an nıi1' 
!etlerin kültürü ve türk kültürünün A'l
nrpaya tesiri mevzulu 1:e%iııi tebliğ et-

IDİftİC· 
Bundan 600.ra profeıkir F-ettidı,, ~-

ket'te bulunan bir prens m.czan hakkın' 
da.ki projeksiyonlu tebliğini 7apnuştır· 

Profesör Reşit Rahmeti Ar.at, tür.k
lerde tarih za-ptı hakkındaki terini -an· 
latmıs ve profesör Hakkı - L:mirli • 
türk kültürünün isl:imdan önce ıı\rab'is· 
tandaki izleri mevznlu tebliğini yaprnlf' 
tır. 

Bu tebliğler, dinlendikten sonra toF' 
lantıya nihayet verilmiştir. 
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Türkkuşu tayyareleri lspanyaı asileriyle 

Şarka doğru büyük bir Fransa 
yurd turuna çıkıyor arasın~a 

( Bftf11. iaci yfada) 
... t~or. 

Ön yüzbaşı Zeki Gtilsün'ün kuman
~da olan filoda Türkkuşu başöğret
Sbeni Bn. Sabiha 'Gökcecı de bulunmak
J.adır . .Filo; muallim Tevfik, Muammer, 
laid, Hilmi, Bn. Naciye Toros ve Yıl
'1ız Uçman ile bas.makinist Ferid Ye ma
kinist &ver su:ddan mü~ckkildir. 
C"mhuriyetin ilk turizm pilotları: 

Cumhuriyetin ilk turizm pilotları
na dün lisansları verilmiıtir. Böylelik
le nıilstakil bir me&lek hal.ine gelen türk 
havacılığının öncüleri, göklerimizde te· 

fli vazifelerini almış oluyorlar. 
Büyük bir aıuvaffakiyetle neticele

nen motorlu kmnp faaliyeti hakkında: 
ılhtisaslar:rnı rica ettiğimiz Türk bava 
.kurumu yaroaşkanı B. Feridun Dirim
tekin; bize şunları söylemiı;;tir: 

"- 15 terrunuzda açılan ve 22 eylül
de biten bu kamp, tam bir muvaffaki
»ctıe neticelenmiştir. Oyelerimiz, en 
llfak bir kaza ve hadise olmadan turizm 
brövesi almaya muvaffak oldular. Bu da 
her .şeyden evel tür.k gençliğindeki u
çuculuk kabiliyetinin en güzel ve inan
dırıcı hır tezahürüdür. Bu talebelerimi
ze kış devresinde ve ilkbaharda uçm~ 

fıt'liat ve imlı:anı vereceğiz. Bulunduk
ları yerlere tayyare göndermeye çalı~· 
<:ağız. Lisans -alanlardan tahsil vaziyet
leri ınüsaid olan Bn. Naciye Toros ile 
lı. Musa Günsel'i motorlu tayyare mu· 
lllimi olarak yetiştirmek üzere Hava 
lı:urtnnu dx05Un:a aldık. 

Bu scnm tecrübede bizim planör
<:Ülükte C brövesi aldıktan sonra mo
torlu tayarecilik tahı;iline başlayan ta
lebenin en kısa bic zamanda. ve en iyj 
şekilde reti,cceği bakkmc!aki :kanaati
mizi tevsik etıni,ıir. Sayamın ihtiyacı 
karş.ı1amasını bir zaruret olarak telak
ki ettiğimiz pilot adedinin bizi tatmin 
edecek seviyeyi bulması yolundaki .ç.a
lışrnaıarmuza de:vam ~deceğiz_., 
b Yeni pilotlarımızı yetiştiren önyüz
~şı Zeki Gülsün de bize şunları söyle

tnıştix: 

"- Netice, bizi çok memnun bırak
tnıftır. B"' ·n işlerimizde olduğu gibi 
bu sahada da eldeki mikyasları geride 
bıraktık. Kamptaki onsekiı: genç c.lubl 
komand ve yainız uçuşlarını arızasız 
Yapınıflar ve dün turizm pilotu bröve
si alarak gayelerine kavuşmuşlardır. 
Gen~erin bu iki buçuk aylık müddet 
Z<ırfında işlerine ve mcslekkrine gös-

B;,. balında 
dokuz çocuk! 

Kartecena, 24 (A.A.) - Askeri ter. 
'<ine ınemurlar odan birisinin karL3r 1 
eylüldan 14 ~ylüla kadar yedi çocuk 
doğlttın~ ve ıniha~t dün de ;ıa çocuk 
daha dünyaya getirmiştir. Bu çocuk
lardan ilk msi ya}?.maktadır. 

Bir motor sandala çaı:-ptI 
ll'" İ~tanbul, 23 (Telefonla) - Bugün 
. \!yiikada ;skei~ ıkayıdh Mmtafanın 
•daresindeki Tayyar adlı motor, saat 
12 Ye d - FI l . . k . . k-ogru a ıçe gırme ıçın op-

tUnün altından gcıçerk<:n Emrullahın L 
dar · esındeki sandala çarparak parçala-

lllııştır. Emrullah kolımdan ağrr -urette 

>'.a~alanrnl§tır. Abdurrahman üç müşte
tisıyıc b.rlik -"-=- ..-- .. l ~=- H ti .. ı te ~e '1UŞf12U§ erl.lll. er 
le. çu de kurtcrrrlmışlar ve hastahaneye 
aldn-ıhnışhırdır. 

~'2 yapan .o:ıotomn .kaptanı Mus

:afa ~nınu l:i:nan iskeie~ne :bağladık
an Soma kaçm~ır. 

Orman teşkilatını tetkik 
li Orrnan genel direktör muavini B. 
f aliJ ve ~be direktörlerin«k.ıı B. Sey-
Cddin . L • 
it • ycnı orman .. anununun :tatbı-
ına ait . 1 . . <>r ış en mcelemelt ve bu arada 

U tnan teşkilatını mahallinde görmelt 
Zc.re b" 

llulj tr seyahate ç.ıkmaktadırılar. B. 
ll ~ garb ve cenub vilayetlerimizde,, 

• ~cyf· 
'"h"n 1 orta Anadolu ıile Karadeniz 
" ı e . . 

1 nmu:de İnceleme1cr yapacak. 
ardır. 

tcrdiJderi alaka, her türlü takdirin 
üstündedir. Bu ~rübe bize doğrudan 
doğruya motorlü tayyareciliğe başlayan 
talebe ile evvela planörcülükte yetişe
TCk mot.Orlü tayyare :kullanmasını öğ• 
renen talebe arasında veciz bir randı
man mukayesesi yapmak imkanını da 
verdi ve tuttuğumuz yolun :ısabetini 

g~terdi.,, 

İki buçuk ay kadar süren kamp müd· 
detinde gençlerimiz 3950 uçuş yapmış
iardır. 

Cumhuriyetin ilk turizm pilotu o

lan gençlerimizin isimleri 
Necib Tulgar, Korkut Bayülken, 

Niyazi Özgönül, Ahmed Gülsen, Tahir 
Yalçın, Nevruz Ergök, Aptullah Eftem, 
Ahmed Ankan, Aptullah Karacaovalı, 
Aptullah iErtuc, İbrahim Altay, Ma.l
har Dutuman, Dursun Çelik, Naciye 
Toros, Yıldız U~man. Musa Gürsel, Şi· 
na.si Kavlak. M. Yılmazcan. 
olup, türk göklerinin çocuklarını 

tebrik ve kendilerine meslekleri k.ıdar 
şerefli ve aydın bir istikbal dileriz. 

lnönünden gelen son haberler: 
Çalışmasının son günkrinde olan 1-

nönü yüksek yelken uçuş kampında; 

faaliyet en verimli bir safhaya girmiş 
bulunmaktadır. Dün sabah yarbaşkan 

B. Feridun Dirimtekin beraberinde küt 
tiic ba,kanlığı müsteşarı B. Rıdvan Na
fiz Ergüer ~ hava müsteşarı B. Celil 
Yakol olduğu halde sabah saat altıda 
tayyare ile İnönüne gitmişler ve 1nö
nünde mınraffak.iyetli paraşüt atıamır 
ları yapan talebelerin ~ah~larmı göz
den geçirmişlerdir. Biraz sonra Bayan 
Sabiha Gökçen de tayyaresiyle İnönü
ne gelmiştir. Misafirler,, hep beraber biı 
kmm inşaları bi~ ve diğer bir kıs
mı tia yapılmakta olan binaları gezmiş
lerdir. 

Yemekten ~ra talebeler br'öve
leri dağıtılmış :ve akşam üzeri gene tay
yare ile Ankaraya dönülmüştür. 

18 eylUl akşamına kadar kamptaki 
uçuş sayısının yekunu 7138 dir. Dün ak. 
şama kadar C .brövesi alanların sayısı 
61 :i bulmuştur. B brövesi alanların sa
yısı l'.'>2 dir. 

~9 ~alcb:: ]paraşütle atlamıştır. Ye
ni uçuşlar için müsaid rüzgarlar başla
mış olduğundan. C brövesi alan talebe· 
nin sa,.ısının artması beklenme'ktedir. 
Bröve a an talebeden bir kısmı memle
ketlerine dönmeye başlamışlardır. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 1 
X Belgrad, - General Gametin ile 

fran:::ız aı;keri heyeti, Zagreb'e gelmiştir. 
General ve heyet, Yug-oslavya manevra
larında hazır bulunacaklardır. 

X Roma - Aucuste'ün iki bininci 
:rıldöniimü. milli bayram addedilmiştir. 
Şehir, bayraklarla donammştrr. 

X V.afingron, - Hariciye ınazın B. 
Hull, İngiliz - amerikan ticaret muahe
desinin akdi için yapılmakta o~n ipti
daii mfü:akereterin hayli ilerlemiş oldu
ğunu bildirmiş.tir. 

X Vaşington - B. Ruzvelt, doğum 
azalm~rna karşı mücadelede bulunmak 
üzere milli bir cemiyet te ·kil edileceğini 
bildirmiştir. 

Amiral Horti'nin 
kardeşi öldü 

13udapeş~. 24 {A.A.) - Naib Hor. 
ti'nin kardeşi süvari generali SteTan 
Horti Viyaııarla 1:1ün gece zatürree~.o 
ölmüştiir. 

Mütneffa knıı!iyet "t1lraftuı ~; ve 
ge_çentcrde Budape§te gazetesiııae at
man nüfuzunun Macaristan için büyük 
bir tehlike t'Cşkil ettiğine dafr birçok 
makaleler yazmıştı. 

San Frami.skoda .büyük bir yangın 

Saofransisko, 23 (A.A.) - Şiddetli 

l:ıir yang n bütün standard oil kumpan
t•asmm depolamun bir kısmını tahrib 
etmiş ve .ateş, civardaki e.lere de ti'irn. 
yet eylemiştir. Zarar i~ri milyon do1ar
dır. 

hadıse 
[Birkaç gün eve!, F ranNlllD Prest 

limımmda Frankocu bir denizalbnm 
kaptan ve mürettebatı hükümetçi bir 
deni:a11tı gemisine cebren girerek bım
ları Franko bayrağı ~eğe mecbur 
ebDek. ıinemişJer <tt ban büi.eler p.kar. 
1111J1ardı. Bu hadiseden bn& ._... ıU
panyol asilerinden Troncosi ismindeki 
bir kumandan &ansız hududunu geçmit 
ve bu hadisenin 'kendi tarafwd- &q.. 

vik edi~diğini bilaimüıtir. 
Frarmz polisi Troncosi'yi tevkif et-

111ıtir. Buna mi&illeme olarak. asiler de 
Fransanın Malaga ba,konsolosunu ya
ıkahmnş•arckr. 

Bu hususta g~en tel1rraflar ıunlar
dlr:] 

Cebeliittarık, 23 (A.A.) -
Resmi kaynaklardan öğrenildiğine 

:göre, Frallı>anıo Malaga konsolosu, 
Franlco hüküıneti makamları tarafından 
konsoioı;hanede hapse ahnmılJ ve kendi
sinin konsoloshane binasından dışarı 
çıkması yasak edilmiştir. 

Faris, 23 (A.A.) - Salahiyettar malı-. 
fillerde Malaga'da1ci fransız 'konsolosu
nun konsoloshane binasında Frankist 
mcımırlar tarafından tevkif edilmiş ol. 
duğu haberi teyid edilmektedir. 

Bu tedbirin Trancoso'mın mevkufi
yetine karşı misilleme olmak üzere ya
pddığı ~Ö}'°ienmcktedir. 

Francoso'nun karışmış olduğu iŞlcr· 
le bir framı.z k.ouok>s;uıwı vaz.ifesiai 
ifuı arumda bir ımıkayme badeli 8Yl· 
mağa imkan yoktuT. 

Hillciimet, .adliyenin T.roncoso, hak
kında ..ereceği karan bekliyacektir. 

Eğer Tronooso, isticvabından sonra 
serbeı;t bırakılırsa mesele kendiliğin

den halledilmiş olaca.km. O zaman Ma
laga memurlarının fraru>ız losallll 
mevkuf tutmalrta devam etmeleri için 
hlsbir $Cbeb kalmıy.acaktır. 

Efer Tconcıoso. itham edilcock olur
sa Salamanka ile diplomasi sahasında 

bazı müşküllere intizar etmC'k kab e

der. 

lspangada 

Cumhuriyetçiler 
ilerliyorlar 

Va1~iya, 24 {A.A., - M°!l]Ji müda
faa bakanlığının resmi bir tebliğinde 
deniliyor ki: 

.. A rag.oıı çebhesinde c~ri yctçıüu 
Gallucu ile Guarca arasındaki bütün 
mıntakayı ele geçinniş1erdir. Sanpeck<> 

mana5ttna.a ~ıoası 2.S k4iJ.iJc bir ~ 
kuvveti ıulim olınuş.tul"· 

Şimal cebhesinin şark mıntakasında 
asiler ı;ok *'lddetli tazyiklerine <levam 
ediyorlar. Asilerin Lanar<>_ya karşı yap
tr1d arı bir tıü cunı 11ğn nyiatta pmkiir
tü l müş tür. 

Leon cebhesinde cumhuriyeıçiler 
birkaç tepeyi zaptetmişlerdir. 

Cenup cebhesinde asilerin ço« :ıid
detli topçu ateşi önünde kıtaatmıız çe
tin bir muharebeden sonra T"On-eher· 
ınozadan geri çelo1mişlerdir. 

Asi tayyareleri fa<Wr-.ztı akim kalJ ı 
VA!an.siya. 21 (A.A.) - Dün akşam 

saat 21 e doğru lisi tayy.m-eler şehri 
bombardımana teşebbüs etmişlerse de 

tayyare toplarım -zın şiddetli atCiı kar
.şı'1JM.l.a u.zakI~ıf ve $.l,gOD.te'yi .bom. 

baTdımaaa gitn1 ldiJfr. Atılan '6Ck'İz 
'bombadan beş1 den1ze düşırfüştür. ln
sanca zayiat yoktur. 

Hariciyede tayinleı 
Yeniden ihdas <>huum İskenderun 

1roil1>01os1uğmıa merkezdm BB. ~ 
ti Menemencioğ1u, ls'kenderun kançe-
15.clığına merkezden Hay.dar İ&kender. 
Bedin elçiliği ratibliğine dcezdea 
Halid Cemal. Bağaad dçiliğıi ıkanlıli.. 

l 
~ine mcı-keııckn 'SCHo tayin edilm"iŞler 
ve Bağdad elçı1iği 'katibi 'Eclhem Na_ 
zif merkeze naklolunmuştur. 
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t italya Ve Akdeniz 
( Başı J. inci sayfada ) 

ortaya konulduğu takdirde Franaaıun 
nasıl bir hattı hareket 1ttihaz !Cdecıeğin:i 
de Edene anlatmıfttr. 'M.a1um oldutu -
sere M~iııinin İspanyadaki italyan 
ıgönüllülerini arttırmak lstemesinden 
Frarn;ada ~i~ ediliyord~ KDrbin 
Fran$3Ilın P..irene hududlarını kapalı 

tutma3' istediğini, mlCak tspeny.daki 
italyan müdahalceiriin dalla ileri gjtmo-
~ cevu remiyece"ğlnt Edene bll

dirmiftir. 

Faris, 23 (A.A.) - B. Delboı'un 
Cenevredeki italyan elçisiyle mülakat. 
!aTmdan bahseaen Pöti Parizyen di· 
yor Jd: 

Fransa, Paris ile Roma arasındaki 

münasebatı ihlil etmiş olan ihtilaf mev. 
.zuları tamamen ortadan kaldırmadıkça 
-diplomasi abasında müesair ve devam. 
lı bir buzur ve sükun teminine imkan 
yoktur. Fcil'Tl6ızlar, genel mahiyette be
yanatın kat•t surette itminan verme~e 
kafi ~elmiyeceği mütaleasını ileri .ailr
:mektedirller. lspmıyadaki ecnebi mu. 

baril.>tcrin çekilmesi tatbikine kat'i su
rette brar verilmiş iyi niyetin en bü
yük delili olacaktır. hpanyanm baz:ı 
kısımlarında ve bilhassa Balear ada1a
nnda yerleşmek teşebbii&lcrinden vaz.. 
geçilmesi de temenniye değer. 

Sov)'el Ruayanın bir yalamamcm 
Paris, 23 (A.A.) - Havas ajansın· 

Tunus'taki hadise 

Fransa ltalya 
nezdinde 

teşebbüs yaph 
( l'mtaıMa italyan mdıteb gemisi 

ınCirelhNh bir hadişe ~ıkarmışlar ve 
la1iat aleyhtarı tlqe bi; gazet,e illar~ 
hanesiai tahrilt ederclı -bir fok kinue
leria ,_.alaamaa.a sc6eln7t!t •enn:İf
lerdi. Bu hadiae ha'lılundfı aim fU telg. 

rafları .Uık: 1 
P.aria, 23 (A.A.) - Tunus hcidise

ieri baklcmdaki tahkikat devam etmek
tedir • 

İtalyanlarıa, fransız himayesi altın
da .olan Tıu.nnsta kanunlara 'Ve niza:ı:nla_ 
r.a :ayılan hareketlerde bulunmuş ve in
ı:ibau ihlal etmiş oldukları itiraz ka. 
bul etmez gibi görünmektedir. Bu se. 
bebten dolayı Fransa, İtalyadan tarziye 
ve mücrimlerin tecziyesini jstiyebile

cektir. 
İtalyan .amirali, Tunusu .terket-

meden .evci. teessürler.ini lbilairmiftir. 
1htima1 Re>ma, Fransanın talebine 

cevab vermeden evvel amiralin raporu
nu bekliyece'ktir. 

Fransa teşebbüste bulundu 
Paris, 23 (A.A.) - Salahiyettar bir 

membadan bildiriJdiiiıae göre Romada
ki fransız maslab.atgiizan, dün Tunus 
hadisesi hakkıadı 1tdya bar.iciys: neza
reti siyaset wı..ıru müdürü nerdinde lbir 
teşebbüste bulunmuştur. 

Almanya 

B_. Musolini'yi karşılamağa 
hazırlanıyor 

Bedin, .23 (A.A., - Bütün alman 
matbuatı daha bugünden Musolininin 
Almanyayı ziyaretiyle mqgul olmak
ta-dır. 

G.ueteler bu ziyaret münaseberiyl.e 
neşredilen kamınu büyült harflerle ilk 
sayfalarında neşrederek Musoliniyi se
~amhy01"lar. ve Avır:upa ve ıbiitiln dün
yanın multadderatını ellerinde tutan 
Musolini ile Hitlerin :28 eylulde olimpi
yad stadında söyliyeccklcri nutkvn ta. 
l"ibS bir~ lef.kil eckceğini bydedi
yor'1ar. 

B. Çemberlayn politik 
bir nutuk söyliyecek 
LciııDd.ra. 23 (AA.. - Mubafavı'Jdir 

partinin senelik kongresi, !Scm"borO'l!gb
~ toplanacak we 7 teşrinievelden 9 teş
rinieve\e bdar sürecektir. Başvekil B. 
Çemberlayn, kongrede öıiyük bi.r nu
ruk söyliy.ecek ve t.ahmin edildiğine gö
n, !bütün meselder hakkında ingiliz 
no'ktai muranıu sarih ~rette ü:ah eder 
bir tarzda Enternasyonal poHtika me
selelerine temas eaecektir. 

dan: &ovyct Rusya sefareti tebliğ edi
yor: 

'Bazı fran6Iz gazete1erl, Sovyet de.. 
Dizaltılaruım Akdenizdcki konıanlık ha
reketlerine iştirak etmi§ olduklarma 
tr bir babcr DC§CCtmİ§ oJdaJdanndan 
Pransadald ~ edareti matbu bü
rosu, tadf ve tavtıif etmek istemedi 
bu haberin aul ıve esaamz olduğunu be-

lle surette tdui.be wndm. 

Bahnlan Sov7'd 11apunmun 
miirettehatı 

Moskova, 23 (A.A.) - Akdeniz<U 
konanlar tarafından batırılan aovyet 
Blegov cemisin.ia münttebatı, Odesada 
binlerce işçi tarafından karşılanmış v~ 
bu münasebc~, fa§iı:m aleyhinde teza
hürler yapılmıştrr. 

Fransız gemisine yapılan tecavüz 
Kazab1anka, 23 (A.A.) - Kutubia 

gemili bur.aya celmiştir. Gemi kaptam, 
21 eylülde Xutubianm ofradığı ııücum 
hal&:mda ıu beyanatta bulanmuştur' 

TecaviU, Fermenteraı:wı 20 mil a
çıklannda. :milliyeti meçhul bir tayyare 

tarafından yapılmıştır. Tayyare, iki 
bomba :atını ve bu bombalar, geminin 

300 metre yakınma düşmiijtiir. Tayya
ıre. yardnmrmza ~elen ingiliz gemileri. 

ni görür gömıez derhal bçmt'§tır. fo
giliz haı'b gemTieri, Kutubiyaya be_ş mil 
refakat etmişlerdir. 

n·r esrar.Keşı 
feci ölümü 
Esrarkeşin cesedini 
fareler parçal.anuş 

-.......;_ İstanbul, 23 (A.A.) - Bu sabah 
AtemdaT polis karakoluna kanter için
de blıisi eclmi • Vezir banında bir ci
nayet işkndiğini haber vemıipir. Ha
ına giden memurlar 19 numarab odada 
yüzünün bit tarafı parçalanmış bir ihti
yar cesedi bulmuşlardır. 

Yapılan tahkikatta hadisenin bir ci. 
nayct ~eri -otmadığt, .(;lümün kalb 5e k· 
tesinden ileri geldiği anlaşılmıştır. Ad
liye doktoru Enver Karan cesedi mu
ayene etmiş ve cesedin yüzünün ve ku
laklanrun fareler tarafından kemiril
diğini tesbit edeTelı: gömülmesine iııin 

vermiştir . 
Ce&ed Salih oğlu Hilmi adında 60 

yaşlarında lbir ihtiyara aiddir. Hilmi a~·

ya~ ve esrarkeş olduğu için iki 'kansın
dan da ayrılmıştır. 35 ve 12 yaşları ara
sında 5 çocuğu vardır. Fakat derbeder
liği yüzünden ailesi ve çocuktan .ken. 
oisinden tamamiyle soğumu ardır. 

Hilmi gene dün -akşam han oda5lnda 
içmi~tir. Bu sabah hanın meydanlığında 
ç.amışır yıkamakta olan Hayriye ismin. 
de bir kadın açık ciuran oda kapısından 
Hilminm korkunç bir vaziyette yau1-
ğmı .görerek hadiseyi etrafa 1haber ~r -
miştir. Hilminin odasında beş tane ya
rımşar kiloluk rakı şişesi bulunmuştur. 

Romanya jeneral konsolosu 
memldcetine dönüyor 

İstanbul, 23 (Telefonla) - 1stanbuL 
daki yabancı konsoloıdarın .en JudcmlL 
si o1an Romanya general konsolosu B. 
Kretsn tekaüd olduğu cihetle ilk teşri
nin birinde memleketine dönecektir. 
Romanyah diplomat, üç senedenb_r:i 
İbtanbulda memleketini temsil ediyor. 
du ve tanınmış tiirk dostlanndandı. 

t._ __ R _A_!:>_Y_o __ J 
ANKARA Öğle nel)l'iyatı: - 12..30 

- i2.SO Mubtelif plak ~iyat:ı. 12..SO • 
'1.3.15 Plak: Türk musikisı ve halk şar
kıları. ı-s.ı5 - 1'3.30 Dahili TC harici ha

berler. 
Ak~am neşriyatı: - 18.30 - 18.40 

:Muhtelif pla'k neşriyatı. 18.~0 • 19.00 
ln,gilizce dera: Azime 1pek. 19.00 - 19.30 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Mak
bule vr arkad~an). 19.SO - 19A5 Saat 
ayarı e arabça neşriyat. !!US • 20.lS 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Ser
vet Adnan ve arkadaşları). 20.15 - 20.45 
Saksofon Solo: Nihat Esengin (Piya
noda Maa.el Bi) 20.45 - 2LOO Plakla 
dans musikisi. 21.00 - 21.15 Ajans ha
berleri. 21.15 - 21.55 Stüdya salon or
kestrası. 21.SS - 22.00 Yannhl program 
ve İstikliil marşı. 



6 

Ankara Levazım Amirliği Sabnalma 
Komisyonu lli.nlan 

·~------------~ ~------~----~· 
İLAN 

Tümen grnizonlarının bir senelik ihtiyacı için aşağıda mikdarı 
yazılı 863 ton elaneklik unun kapalı zadla eksiltmesi ıs. eylül 937 
çarşamba günü saat 15 de İzmit tümen satın alma ~yonu~.da 
yapı,lmıştı Teklif edilen fiatlar pahalı görüldüğünden bır ay mud
d«.le pazarlığa konmuştu.r. 

Pazarhğı 28 eylül ,937 salı günü saat 15 de İzmitte tüm satın al
fiDıil komisyonunda yapılacaktır. Unun beher kilosunun ~~lanan 
f:lyatı Bolu için 14 diğer mevkiler için 12 kuruş 50 santımdır. U
nun tutarı 111065 liradır. İlk inancası 8333 liradır. 

Şartnamesi İstanbul Ankaıra Eskişehir levazım amirliklerinde 
\re fzmitte tümen satın alma komisyonunda görebilirler. İsteklile
rin belli gün ve saatta ilk teminatlariyle tüm satm alma komisyo
nuna gelmeleri. (3S09) 

Ekmeklik un 
Ton 

300 İzmit 
196 Adapazarı 

196 Bolu 
7S Tuzla 
96 Gobze 

863 Yekfin 

iLAN 
3-S217 

ı -· Pazarlıkta olan iş: Pınarhisar alayının 517 ton kuru otu. 
2 - J.halesi pazarlık suretiyle Vizede yapılacaktır. 
3 - Kuru otun tutarı 18095 lira ilk teminatı 1358 Liradır. 
4 - İhalesi: 27 eylül 1937 pazartesi günü saat 15 dir. 
5 _ Şartnameyi görmek istiyenlere her gün Vize satm alma 

komisyonunda gösterilmektedir. (3524) 3-5220 
!LAN 

ı - Ankara garnizonu birlikleri ihtiyacı için 720 ton gürgen. o
dununun 16.10.937 cumartesi günü saat 11 de kapah zarfla eksılt-
mesi yapılacaktır. . . 

2 - Odunun tutarı 15480 lira olup muvakkat temınatl 1161 lıra-
dr.r. Şartnamesi her gün komisyonda parasız g~rülür: . 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 nci maddelenndekı vesıka ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarını yazılı ve saattan bir 
saat eveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna verme-
leri. (3S06) 3-5219 

İLAN 
1 - Garnizon kıtaatı ihtiyacı için 265.000 kilo yulafın 16 eylül 

937 perşembe günü kapalı zarf usulü ile yapılan münakasasma ta
lib gelmediğinden ART. EKS. ve ihale kanununun 40 maddesi 
mucibince yeniden münakasaya konulmuştur. 

ı - İhale 16 ilk teşrin 937 cumartesi günü saat 12 de yapılacak
tır. Aynı gün ve saat 11 de za:rfların komisyona verilmesi. lazımdır. 

3 - Talihlerin Polatlı mal sandığına yatırılmış 805 lıralık mu
vakkat teminat makbuzlariyle mezkfir günde komisyona müracaat
ları. 

4 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün öğleden sonra ko-
misyona müracaatları. (3S08) 3-5218 

1LAN 
Balıksir kor birliklerinin ihtiyacı için kapalı zarfla eksiltmeye 

konulan 350 ton una talihleri tarafından teklif edilen fiyat gali 
görüldüğünden bir ay müddetle pazarlığa konulmuş ve pazarlık 
günü olarak 11/ 1. TŞ./937 pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
isteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye işti
rak edeceklerin de vakti muayyeninde teminat makbuzlariyle kor 
satın alma komisyonuna müracaatlan. (3538) 3-5226 

tLAN 
1 - Ankara garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 19200 

kilo tel şehriye 6 birinci teşrin 937 çarşamba günü saat ıs de açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şehriyenin tutan 4608 lira olup muvakkat teminatı 345 li
ra 60 kuru§tur. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte levanın amirliği satın al-
ma komisyonuna gelmeleri. (3461) 3-5128 

İLAN 
1 - Ankara garnizon kıtaat birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 

müteahhid nam ve hesabına olmak üzere 8000 kilo taze fasulyanın 
4.10.937 pazartesi günü saat 15 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Fasulyanm tutarı 800 lira olup muvakkat teminatı 60 lira
dır. Şartname:;i her gün komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te• 
minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte levazım amirliği satm 
alma komisyonuna gelmeleri. (3460) 3-5127 

lLAN 
Askeri okullar için 54980 çift pamuk çorap 30-9-937 perşembe 

günü saat B de Tophanede İstanbul Levazım amirliği Satın alma 
Komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
18143 lira 40 kuruştur. İlk teminatı 1360 lira 76 kuruştur. Şartname 
ve nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni belgelecle 
teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona ver-
meleri. (3353) 3-4987 

!LAN 
15.9.937 günü kapalı zarfla ihalesi yapılacak 26400 kilo sade ya

ğına talih çıkmadığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur.Tahmin edilen bedel 23.760 liradır. İlk teminat 1782 lira
dır. Eksiltme 7 birinci teşrin 937 perşembe günü saat 16 da Erzin
candaki tüm karargahındaki askeri SA. AL. KO. da yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek istiyenler her gün Erzincan tüm karargahın
da AS. SA. AL. KO. da parasız alrp görebilirler. İstekliler ihale 
günü tecim ve endüstri odasında kayıdlr bulunduklarma dair vesi
ka ibraz edeceklerdir. Arttırma eksiltme ve ihale kanununun 32, 
33, 34, maddelerinde esasata uygun olarak isteklilerin verecekleri 
teklif mektubları 7.10.937 günü saat 15.S kadar Erzincan tüm ka
rargahmdaki AS. SA. AL. KO. na vermeleri veya posta ile gönde-
rilmiş bulunacaktır. (3452) 3-5123 

t LAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaatı için 9000 kilo gaz yağı 5 ı. nci 

teşrin 937 salı günü saat ıs de açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Gazm tutarı 193S lira olup muvakkat teminatı 145 lira 13 

kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 nci maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzlariyle ya.zıh gün ve saatta levazım amirliği satrn al-
ma komisyonuna gelmeleri. (3459) 3-5126 

1 L A N 
Askeri okullar için 14610 adet yün fanile 30.9.937 perşembe gü

nü saat 15.30 cia"Tophanede levazım amirliği satın alma komisyanun
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Thmin bedeli 32872 lira 50 
kuruştur. İlk teminatı246S lira 44 kuruştur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarla teklif mek
tublarmı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(3351) 3-4986 
İ L A N 

Askeri okullar için 27 bin 640 çift yün çorap 30-9-937 perşembe 
günü saat 16 da I'ophanede !st. Lv. amirliği satın alma komisyonun
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmini bedeli ıs bin 202 
liradır .• İlk teminatı 1000 yüz 40 lira bes kuruştur. Şartnamesi ve 
nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni belgelerle 
teklif mektublarını ihale saatinden bir sa.e.t evvel komisyona ver-
meleri. (3350) 3-4985 

ULUS 24 - 9 - 1937 

1 
Devlet Demiryollan ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Satmalma Komisyonu llanları 1 1 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 1 
Komisyonu llanlafı 

--~~--------~- --------------------- tLAN 
Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatlariyle isimleri aşağı

da yazılı üç kalem malzeme ı 1.10.937 pazartesi günü saat ıs te ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare binası°:da satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin ~~e·r kal.em hızasında yazıl.~ muva.kk~t 
teminat ile kanunun tayin ettıgı vesıkaları ve nafıa n:uteahhı?lı.k 
vesikası ve tekliflerini aym gün saat 14 de kadar komısyon reısh-
ğine vermeleri lazımdır. r 

Şartnameler parasız olarak An~~~ada ma~zeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefügınden dagıtılmaktad~r. 

İsmi Muhammen bedeli Muvakkat temınat 
Lıra Kr. Lira Kr. 

Muhtelif çiviler 
,, perçinler 

Rakamlı işaret çivisı 
(3496) 

3012,70 225,95 
32414,65 2431,10 

3750,00 281,25 
3-5223 

tLAN 
600 ton süpersimana aid 24.9.937 de yaprla~ak e~sil_tr~e, görülen 

lüzuma mebni 30.9.937 tarihinde saat 15 e tehır edılmıştır. 
(3556) 3--5224 

tLA~ 
Devlet demıryoııarı oıruıci itletme mınta1<asmaa aşağıda mevki

leri ve mikdarları ve muhammen bedeJJeri yazılı balast her taş oca
ğı için ayrı ayrı kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 4.10.937 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Haydarpa
şa gar binasında birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacak
tır. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat mektu
bu, evrak ve vesaikle teklif mektuplarını eksiltme günti nihayet saat 
ıs şe kadar komisyon reisliğine. vermiş olmaları yazımdır. Şartn~· 
me ve mukavele projeleri ücretsu: olarak Haydarpaş.ada yol başmu· 
fettişliğinden alınabilir. (6242) 

Balastm 
metre mikabmm 

İhale edilecek ihzar Muhammen 
Taş ocağının 

mevkii 
1· Haydarpaşa - Es

kişehir kilometre 
186-194 arasında 

2- Kilometre 217-
226 arasında 

mikdar bedeli bedeli 
M.3 kuruş lira 

16500 150 24750 

18000 135 24300 

ıv1uvakkat 
teminat 
lira kuruş 

1856. 25 

1822, 50 

3· Eskişehir - An
kara kilometre 
479.000 arasında 10000 145 14500 1087, 50 

3-S086 

t LAN 
İlk eksiltmesi feshedilen 2.200 lira muhammen bedelli sıcak su 

ile lavaj tesisatı için santrifüj tulumba ve teferruatı 20.1?.1937 ~ar
şamba günü saat lS.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada ıdare bına
smda satın alınacktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 165 liralık muvakkat teminat ile ka· 
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tek: 
liflerini aynı gün saat 14.30 a kadar .komisyon reisliğine vermelerı 
lazımdır. . 

Tadil edilen şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daı
resinden, Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmakta-
dır. (3462) 3-5149 

İLAN 
Muhammen bedeli 7931 lira olan muhtelif cins ve ebatta mak

kap kalemleri 20.10.937 çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf u· 
sulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 594,82 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine verme· 
leri lazımdır. 

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

(3380) 3-5074 

l L A N 
Muhammen bedelleri ,muvakkat teminatları ve eksiltme saatı 

aşağıda yazılı lokomotif ve vagoo bandajları 3.11.937 çarşamba gü
nü kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında ayrı ayrı satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte~hhidlik vesikası ile 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komısyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler 166 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezlerinde sa
tılmaktadır. 

İsmi muhammen 
bedeli 

- Loko bandajı 33261,83 lira 

2 - Vagon 
(3396) 

.. 63175,42 " 

muvakkat 
te'minatı 

2494,64 lira 

4408,77 " 

Saati 

) 
) 15.30 
) 

3-5095 

Sihat ve.içtimai Muavenet Vekaletinden: 
İstanbul nehari ve Çorum leyli küçük sıhat memurları mekteb

lerinin eylül başında biteceği ilan edilmiş olan kayıd ve kabul müd
detleri birinci teşrin başına kadar uzatıhnı§tır. (3448) 3-5107 

İ L A N 
. min 

Erzakın Kilo muvakkat ihale günü Saat Münakasa bedeli 
İsmi Teminat 

Lira Lira 
Sığır eti 68000 1020 29-9-93i 16 Kapalı 13600 
Un 254000 2381 1-10-937 10 .. 317 SO 

Amasyadaki piyade alaymın senelik ihtiy~cı içi°: satın alınma· 
sr icabeden erzakın cins miktar muvakkat temınatlarıyle tahmin
bedelleri ve ihale gün ve saatları yukarıya yazılmış~ır. İsteklilerin 
ihale gün ve saatinden bir saat evveline kadar teklıf mektublarmı 
Amasyada piyade alayı satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3367) 3~5000 

t LAN 
- Kor merkez birlileri ihtiyacı için 350.000 kilo ekmeklik un 

kapalı zarf usuliyle alınacaktır. . . 
- Muvakkat teminat mikdan 3413 lira olup ıhalesı 4.10.937 pa

zartesi günü saat 16 da Çorluda kor satın alına KO. da yapılacaktır. 
- Evsaf ve şartnamesini görmek isti yenler Ankarada LV. a

mirliği sa. al. ko. ve İstanbul LV. A. SA. AL. KO ve Çorlu kor sa-
tın alma komisyonunda görülebilir. . 

- Talihlerin kanunun ikinci ve ücüncü maddelerındeki belge
leriyle birlikte belli gün ve saatte Çorluda KOR SA. ALma ko. 
misyonuna müracaatları. (3455) 3-Sl24 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 57600 

kilo makarnanın 7.10.937 perşembe günü-saat 15 de kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Makarnanın tutan 13824 lira olup muvakkat teminatı 1036 
lira 80 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklierin kanunun 2, 3 nci maddelerindeki vesika ve te
mina.t makbuzlarım havi teklif mektublarıru yazılı gün ve saattan 
bir saat eveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna ver-
meleri. (3458) 3-5125 

1 LAN 
Solfasol köyünün takriben bir buçuk kilometre cenubunda vaki 

Aktaş sırtları denmekle maruf saha üzerinde elyevm kazıklarla 
tahdid edilen ve hartası çıkarttırılmakta olan arazi ciheti askeri· 
yece üzerine binalar yapılmak üzere menafii umumiye namına is· 
timJak edilecektir. İşaret kazıkları dikilen yerler elyevm biçilmif 
tarladır ki yapılan soruşturmalardan bu tarlaların bir kısmının 
Solfasol köyü halkına ve bir kısmının da şehir halkına aid olduğu 
anlaşılmıştır. Binaenaleyh rnal sahihlerinin hukuku ziyaa uğrama· 
mak için kendilerine aid yerleri göstermek üzere eylül 937 sonuna 
kadar milli müdafaa vekaleti inşaat şubesine müracaatları ilin o. 
Iunur. (3026) 2-4S44 

B 1 L İT 
Dört baş fayton koşumu hayvanı pazarlıkla satın almacakt1r4 

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

İLAN 
1) Beher kilosuna biçilen ederi 70 kuruş olan 2000 kilo vazelin 

açık eksiltmeye konmuştur. 
2) Teminat 105 liradır. 
3) İhalesi 25 eylül 937 cumartesi günü saat 10 dadır. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatmda M. M. 
V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (3278) 3-4873 

İLAN 
Aşağıda yazdı e~ya ve malzeme ayrı ayrı pazarlığı yapılmak ü

zere pazarlığı 27.9.937 pazartesi günü saat 10 dadır. İstekliler lis
teyi görmek için SA. AL. KO. nuna müracaat ve pazarlığa gire
ceklerin belli gün ve saatında M. M. V. SA. AL. KO nuna gelme
leri. 

Cins ve mikdarı 
1 Adet nümunelik pardesü 

25 Kalem çamaşır ve buz makinelerin tamiri için malzeme 
2S Kalem elektrik saatların tamiri için malzeme 

103 Ton malzemenin nakli 15 kilometre dahilinde 
(3548) 3~S228 

BİLİT 
Genel kurmayda yaptırılacak benzin deposu işi pazarlıkla ek· 

siltmeye konmuştur. Keşif bedeli 773 lira 90 kuruştur. Pazarlığı 27. 
9.93 7 pazartesi günü saat 11 dedir. 

Eksiltmeye girecekler 58 lira 5 kuruşluk ilk teminatlariyle 
birlikte pazarlık gün ve saatında M.M.V. satın alına komisyonunda 
bulunsunlar. (3547) 3-5227 

, _____ A_n_k_a_ra_ Belediye Reisliği _ı_ıa_n_l_a_r_ı _____ J 

lLAN 

. 1 - Otobüs garajında yapılacak tesviye ve bete>n ile araba de
posu ve saire inşası on beş gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli {20955,72) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1571,66) liradır. 
4- Şartname ve keşifnamesini görmek istiyenlerin her gün 

yazı işleri kalemine müracaatları ve ihale 8 teşrini evel 937 cuma 
günü saat on birde belediye encümeninde yapılacağından teminat
lariyle birlikte teklif mektublarım belediye encümenine verme-
leri. (3554) 3-5225 

t LAN 
1 - Otobüs idaresinin ihtiyacı olan 500 müsbet, .~oo ~~nfi a

kümülatör plakasr ile 1000 adet seperatör on beş gun muddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 390 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 24 eylül 937 cuma günü saat 10 buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (3358) 3-4970 

Jandarma genel komutanlığı An· 
k.ara satınal·ma komisyonundan : 

1 - Bir kilosuna üç buçuk kuruş tahmin bedelli otuz bin kilo
dan elli bin kiloya kadar kuru otla bir kilosuna altmış para fiat 
tahmin edilmiş saman açrk eksiltmeden pazarlığa tahvilen 6. B. teş. 
1937 çarşamba günü saat onda satın almacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek olan 
bu pazarlığa girmek istiyenlerin yüz seksen yedi buçuk liralık te
minat makbuzu ile belli gün ve saatte komisyona baş vurmaları. 

(3436) 3-5114 

Nafia velialetinden: 
7 Birinci teşrin 937 perşembe günü saat ıs de Ankarada vekalet 

malzeme eksiltme komisyonunda 6461 lira 50 kuruş muhammen be
delli 101 parça mobilyanın kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapıla
caktır. 

101 parça mobilyaya aid eksiltme şartnamesi ve teferruatı para
sız olarak vekalet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 484 lira 61 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mcktublarrnı müteahhitlik vesikası ile birlik

te 7 birinciteşrin 937 perşembe günü saat 14 e kadar Ankarada Nafıa 
Vekaleti malzeme eksiltme komisyonuna vermeleri lazımdır . 

(3471) 3-5161 

Başv~kal~t istatistik genel direk
törlü~i elisiitme ve ihale 

k.omisyonundan: 
1 - Kapalı azrf usuliyle eksiltmeye çıkarılan genel nüfus sa

yımı tasnif işlerinde ve povers istatistik makinelerinde kullanıl
mak üzere satın alınacak bir milyon fiş için kanunen kabul edilmi
yecek teklif yapılmış olduğu için pazarlıkla eksiltme ve ihale a
çılacaktır. 

2 - Tahmin olunan bedel 2350 liradır. % 7.5 kuruş üzerinden 
177 liralık muvakkat teminat verilmesi lazımdır. Eksiltme eylü· 
lün 28 inci salı günü saat 14.30 da umum müdürlük binasmda top
lanacak olan komisyonda açılacaktır. Bu babtaki şartname komis-
yon katibliğinden istenebilir. (3163 ) 3-476 l 

Anl\.ara Valili~ruleo 
Ankara İstanbul yolunun 123 üncü kilometresinde yenıden ya

pılacak 6359 lira 01 kuruş keşif bedelli 8.00 metrelik betonarme tah
liyeli ve beton ayaklı köprü pazarlrk suretiyle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltme: 4.10.937 gününe rastlayan pazartesi günü sa
ta 14.S da vilayet daimi encümeni odasında yapılacaktır. İstekliler 
adı geçen günde 496 lira 92 kuruşluk muvakkat teminat mektul> 
veya makbuzları, 937 yılına aid ticaret odası vesikası, nafıa m~
dürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikalariyle birlikte da;mt 
encümen riysetine müracaatlan. İstekliler keşif ve şartnameyi na.. 
fra müdrlüğünde her gün görebilirler. (3463) 3-5121 



'==- 24 - 9 1937 

Ma t iıı nafia müdürlüğüııden : 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Mardinde Cumhuriyet meydanı ya
nındaki arsa iizerinde yapılacak 30 yataklı hastane inşaatı. 

2 - Esas keşif bedeli (37393) lira ise de bu sene yapılacak o
lan kısmı (16000) liralık olup bunun (6) bin liralık malzemesi mev
cut ve (10000) lirası nakdidir. 

3 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename. 
C - Baymdırlık i~leri genel şartnamesi. 
D - Keşif, tahlil ve silsilei fiat cetvelleri. 

Et :- Proje. · · f d · · 1 ·1~ d • • stıyenler bu şartnamelen Mardın na ıa aıresıy e vı ayet aı-

llli encümeni kaleminde görebilirler. 
4 - 28-9-937 salı günü saat 10 da kapalı zarf usuliyle Mardin 

d:aimi encümen dairesinde ihalesi yapılacak bu işin talipleri tek
lif zarflarını kanunun tarifi veçhile imla ile ihale günü olan salı 
tünü saat ona kadar Mardin daimi encümen riyasetine verecekler
dir. İhale saatinden sonra verilecek teklif zarfları kabul edilmiye
teği gibi postada vaki gecikmelerde mazeret teşkil etmiyecektir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1200 liralık temi
nat akçesini vermesi ve 1 temmuz 937 tarih ve 3645 sayılı resmi ga
zete ile neşir ve ilan olunan müteahhitlik vesikasiyle mali vaziyeti 
hakkında ticaret odasından alman belgeyi ve işin ehli olduğuna da
ir ehliyet vesikasını göstermesi şarttır. 

6 - Evarkı keşfiyede dahil ve bu evrak için vaktiyle alınmış o
lan ve hali hazırda mevcud bulunan 6000 liralık inşaat malzemesin
de müteahhitten aynen nakid mukabilinde kabul eylemesi mecbur
dur. 

• 7 - Bu iş hakkında daha f~zla malfım.at a.lmak ~.stiyenlerin ~,:ır
dın vilayet encümeniyle Mardın nafıa daırcsıne muracaatları ılan 
olunur. (3513) 3-4999 

Arapkir belediye reisliğinden: 
Kasabamızın müstakbel planı ve hartası yapılacaktır. Bu işi 

Yapmak istiyenler tekliflerini 25.9.937 gününe kadar Arapkir be-
ledieysine bildirmeleri ilan olunur. (8165) 3-5054 

P. T. T. müdürlü~ünden: 
1 - Posta, Telgraf tevzi işlerinde istihdam edilmek üzere ida-

remize üç memur alınacaktır. . . 
2 - Bu üç memur orta mekteb mezunu ve motosıklete bınme 

dıliyetnamesini haiz bulunacaktır. . 
3 - Verilecek maaşı asli 10 lira emsali hasılı 42 lıra 20 kuruştur. 
4 - Taliplerin en son 30-9-937 perşembe günü saat on altıya 

kadar müdürlüğümüze müracaatları ilan olunur. (3512) 3-5200 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
1 - Şartnamesi mucibince bir adet buhar kazanı kapalı zarf u-

auliyle eksiltmeye konulmuştur. . 
2 - Muhammen bedeli 19500 lira ve muvakkat temınatı 1462.5 

liradır. 
3 - Eksiltme ıı.X.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 

15 de Kabataşta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her gün yukarıda adı geçen şu
beden alınabilir. 

5 - Münakasaya (Sulzer) Skoda, Grimma, Vercinigte Kessel
vverke. Kruppe. Kdenschel, Stimmüller, Erste, Brünner, M. A. N. 
~olf, Stranch und Schmidt ve Stork gibi yalnız birinci sınıf fab
rıkalar iştirak edebilirler. Bu fabrikalardan maada firmalar müna
kasaya iştirak etmek istedikleri takdirde bulundukları şehir sa
t\a.~i ve ticaret odalarından birinci sınıf fabril<a olduklarına dair 
til.~k konsolosluğunca musaddak bir tasdikname ibraz ve itasiyle 
lllukelleftirler. Bu yolda tasdikname ibraz etmiyen (ismi yukarıda 
Yazılı olmıyan) firmalar münaksaaya iştirak ettirilemez. 

6 - Teklif veren firmalar münakasa tarihinden bir hafta evel 
fiatsız teklifleriyle planlarını ve sair bilumum lüzumlu evrakın 
Galatada inhisarlar umum müdürlüğü müskirat fabrikalar şubesi· 
ne tevdi edeceklerdir. Şube teklifleri tetkik edecek ve bunları 
§artnameye ve matluba uygun bulduğu takdirde münakasadan bir 
gün evci münakasaya iştirak vesikası verecektir. Bu vesikayı haiz 
olmıyanlar münakasaya iştirak edemezler. 

• 7 - Mühürlü teklif mektubu: kanuni vesaik ve eksiltmeye iş
tırak vesikasiyle %7.5 teminat akçesini ihtiva edecek olan kapah zarf
la~ eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen ko
tnısyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 

(5533) 2--4503 

Aukara valiliii.nden: 
Keşif bedeli (22798) lira (75) kuruştan ibaret olan Çerikli 

Sungurlu yolunun 0+000-7+00 inci kilometreleri arasında yapı
lacak sınai ima15t ve şosa inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
lı:onmu tur. 

Eksiltme 27.9.937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14.5 da 
Ankara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. İstekliler teklif 
lllektubJan ticaret odası vesikası ve 1709 lira 91 kuruşluk muvakkat 
tcnunat mektub veya makbuzları, nafıa vekaletinden aldıkları 937 
Yılına aid müteahhidlik ehliyet vesikalariyle birlikte aynı günde 
saa~ 14.5 a kadar encümen riyasetine vermeleri. İstekliler keşif ev
ra)uyle şartnamesini her gün nafıa müdürlüğünde görebilirler. 

---- (3321) 3-4933 

Başvekalet istatistik gene] direk
törl~Oii eksiltme ve iha]e 

komisyonundan: 
. 1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan iiJ 31 forma tah

~~n olunan genel nüfus sayımı neticelerine aid köy nüfuslarını 
gosteren eserdir. Baskı adedi 2500 olacaktır. 
Ü2 2. - Tahmin olunan bedel 16 sayfalık beher forması için 35 lira 

erınden 1085 liradır. Muvakkat teminat olarak 82 liralık banka 
tnektubu veya tahvil verilecektir. 

8 
3 - Teklif rarflan 1937 senesi eylül ayının 28 inci salı günü 

"aat 15.30 da genel direktörlük binasında toplanacak olan komis· 
,,onda açılacaktır. 
r . 4. - Zarflar eksiltmenin açılmasından bir saat evel komisyon 
b~ısJığine verilmesi Iazmıdır. Bu babtaki şartname komisyon kati-
~den istenebilir. Nümune de dairede görülebilir. (3162) 3--4760 

Dahiliye vekfiletinden: 
Türkiyedeki Hataylılara ilan 

2 
•• Sancak arazisi dahilinde doğmuş olanlarla, babaları sancak ara-

2~sı da?ilinde doğmuş olup da sancak statüsünün meriyete gireceği 
teşrıni sani 937 tarihinden 21 den aşağı yaşta bulunan kimseler. 

1 ~ Bu statünün 12 inci maddesi ahkamı mucibince sancak vatandaş
tgını iktisab edebileceklerdir. 

i t' Bu şartlan haiz olanlardan sancak vatandqhğını iktisab etmek 
r~ ~~enlerin 29 teşrini sani 1937 den itibaren sancağa gidebilecekle-

1 an olunur. (3486) 3-5148 

==================================="'=----=-=-=========-=7 ULUS 

v~k.aletinden: Maliye 
K.alöriferler için alınacak 350: 450 ton yerli kok kömürü kapa

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

miı sekiz) lira (yetmiş beş) kuruştur. 
Eksiltme 27.9.937 pazartesi günü saat 15 de vekalet levazrm mü

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

mabahçe de vekalet evrakı matbua ambarı memurluğunda görüle
bilir. 

İstekliler 2490 sayılı kanunun ikinci ve uçuncü maddelerinde 
yazılı belgeler ve ilk teminat makburu veya banka kefalet 
mektublariyle birlikte kanunun tarifatına ve şartnamedeki şeraiti
ne uygun ve noksansız olarak yazacakları teklif mektublarını havi 
lı:apalr zarflarını eksiltme saatinden bir saat evel komisyon riya-
setine vermeleri. (3233) 3--4892 

Harta Genel Direl"törlül!ündPn 
Harita Gn. Dr_k. lügü kartoğraf c:ubesine aşağ1daki şeraıt daire-

sinde şehri ücretlı kartograf memuru alınacaktır. 
1 - Askerliğini yapmış olmak, 
2 - Orta mekteb tahsili görmüş bulunmak. 
3 - Hüsnühal ve ahlak sahibi olmak ve hiçbir suretle mahkum 

bulunmamak, 
4 - Sıhhati tam olmak 
5 - Yaşı otuz ikiden yukarı bulunmamak. 
6 - Yapılacak harita tersimi imtihanında muvaffak olmak, 
7 - 1mtihand~ muvaffak olup almacaklardn en za iki sene hiz

met edeceğine daır ayrıca teahhütname alınır. 
8 - Talipler Ankarada Cebecide Hrt. Gn. Drk. Jüğünde karto

ğraf şubesine en geç eylül ayı nihayetine kadar müracaat etmeleri. 
(3410) 3-5068 

Diyarl.ekir isk~an müdürlü!iiin Pll: 
Bir evin 

Kazası Köy Tipi Adedi Bedeli Yekunu 
Merkez Karaba~ 3 50 476.14 23807.00 
Merkez Satı 3 50 465.10 23255.00 
Ergani 

Merkezi 9528.15 Osrnani}•e 2 15 630.21 
Osmaniye Har bete 3 35 520.21 18207.35 
Bismil Anbar 3 80 583.21 46656.80 
Silvan Merkez 2 15 590.90 8863.50 
Silvan Asla 3 35 491.63 17207.05 
Merkez Kabi 3 12 456.52 5478.24 
Merkez Yeni köy 3 6 456.52 2739.12 

298 155742.21 
1 - 3. 8. 12 •. 1.6 eyliıl tarihli Ulus gazetesinde intişar ede.':1 evvel

ki ilanımızrn bırın~ı maddesinin pazarlık müddeti ~6 erlul 1937 
de bittiği halde talıb çıkmadığından dolayı heyeti vekılenın 19-12-935 
tarih ve 2-3711 sayılı kararnamesine tevfikan on beş gün müddetle 
yeniden pazarlıkla münakasaya çıkraılan yukarda yazılı dokuz mer
kezdeki 298 göçmen evinin birinci teşrinin dördüne müsadif pazar. 
tesi günü saat on ikide ihale olunacaktır. 

2 - Talihlerin bu müddet içinde her merkezdeki evlere köybe
köy veya dokuz merkez için birden peyleri kabul olunur. 

3 - Müteahitliğe talih olanların şimdiye kadar en az 10000 li
ralık iş yaptıklarına dair vesaiki ve koyacakları peylere ve alacak
ları evlerin bedeli keşiflerinin miktarına göre ihale gününe kadar 
kanuni teminatlarını malsandığına yatırmış olmaları elzemdir. 

4 - Pazarlığın son kararı D. Bekir iskan müdüriyetinde yapı
lacağından şeraiti öğrenmek ve usulü dairesinde suretlerini almak 
istiyenler D. Bekirde iskan müdürliıgüne ve kazalarda Bismil, Er
gani, Osmaniye, Silvan, kaymakamlıklarına müracaat edebilecekler
dir. (3182) 3-5163 

Corum ııafia 
~ 

mr dr rlüWinc en : 
4-10-937 pazartesi günü saat 15 de Çorum daimi encümeninde 

ihalesi yapılmak üzere 22226 lira 28 kuruş keşif bedelli Sungurlu 
kazasında yeniden yapılacak ilk okul binası pazarlıkla eksiltmeye 
konulmuştur. Şartname, plan, keşif ve buna müteferri evrak nafıa 
dairesinde görülebilir. Muvakkat teminat mikdarı 1666.99 liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplariyle müteahhitlik vesikalarını iha
le günü saat 14 de kadar komisyona venneleri gerektir. 

(3349) 3--4958 

l\ılaliye vekaletinden: 
Maliye vekaletinde münhal bulunan memuriyetlere memurin 

kanunundaki evsaf ve şeraiti haiz ~lan.ların intihabı için 1.lü.937 
tarihinde saat on dörtte müsabaka ımtıhanı yapılacaktır. Talib o. 
tanların fotoğraflı nüfus tezkereleri ve mekteb şehadetnameleriy
le 30 eylül per~embe gününe kadar zat işleri müdürlüğüne arzu
hal ile müracaatları ve evelce müracaat etmiş olanların da yukarıda 
zikrolunan vesikalarını işbu ınüddet zarfında ibraz etmeleri ilan 
olunur. (3480) 3-5133 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı 
Uzun köprü bele-diye reisliğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: ~ . 
"Uzunköprü kasabasının nafıa vekaletınden musaddak elektrik 

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

losu, ırtıbat nakilleri, santral tenvıratı! beş tonluk pon rulan te
hir şebekesi ve montaj ki ccman 32786 lıra 50 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak ş~nlardır. 
A - Eksiltme şartnamesı, 
B - Mukavele projesi. 
C - Fenni şartn~e, 
D - Keşif cetveh. 

. E - Projeler. . 
İstıyenler bu şartname ve evrakı be_ş, lıra bedel mukabilinde U

zunköprü beldiye muhasebesinden .aıabılırler. 
.. 3 - Eksil~ kapalı zarf usulıyle olu~ 27.10.937 tarihine tesa

duf eden çarşamba günü saat 16 da Urunkoprü belediye dairesinde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is~teklinin 2459 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka aşagıdaJd vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

2490 aayılı kanunda yazılı !esikalarla beraber nafıa vekiletin· 
den alınmış ehliyet vesikasını ıbru etmek şarttır. 

5 - Teklif mektubları yukarıda yazılı saatten bir saat eveline 
kadar Uzun köprü belediye daimi encümeni reisliğine makbuz mu
kabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektubları~ 3. ncü maddede yazılı saa
te kadar gelmiş olması ve dış zarfın muhUr mumu ile iyice kapatıl· 
mış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

"6267'' 3-5136 

1 
CASUS AŞKI 

Gitta AlpU' 1 

Ankara ValiHğiııdı~n 
Ova çayı köprüsünda yapılacak 3680 hra 2-i kuruş kc if bede li 

mahmuz inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin 275 h ra 
muvakkat teminat akçesi. 937 yılma aid ticaret odasr ve Nafıa 
müdürlüğünden alınmış fenni ehliyet \•esikalariyle birlikte ihale 
günü olan 25 eylül 937 cumartesi günü saat 11 de Nafıa müdürlü
ğünde toplanacak komisyona gelmeleri. 

Keşif ve şartnameyi görmek istiyenlerin her gün nafıa müdür-
lüğüne müracaatları. (3274) 3--48,'ı 

Emniyet umunı müdürlü~ünd.-.ıı: 
1.8.937 tarihinden itibaren mevkii meriyete giren 3201 sayılı 

emniyet teşkilatı kanunu mucibince umum müdürlük ile polis ens
titüsü kadrolarında ihdas olunan muhtelif sınıf muamelat memur
lukları münhalatı tamamen kapanmrı olduğundan bundan böyle 
müracaat edilmemesi (3489) 3-5179 

Ankara valili~inden: 
Keşif bedeli (17715) lira (66) kuruştan ibaret bulunan Ankara 

Kızılcahamam yolunun 18+710-40 t895 ınci kilometreleri arasın
da yapılacak 25 menfez kapalı zarf u uliyle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 27.9.937 tarihıne rast ayan pa:zartesi günü saat 14 de 
Ankara vıl, yeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

İstekliler: Teklif mektubları; ticaret odası vesikası ve 1328 li
ra 67 kuruş'uk muvakkat teminat mektub veya makbuzları ve na
fıa vekaletinden aldıkları 937 yılına aid müteahhidlik ehliyet ve
sikalari} le birlikte aynı günde saat 14.5 a kadar daimi encümen 
ri }'asetine vermeleri. 

İstekliler keşif evrakiyle şartnamesini her gün nafıa müdürlü-
ğünde görebilirler. (3322) 3--4931 

Arapkir bel di} e r is~ffinden : 
1 - Kasaba}a altı kilometre mesafeden getirilecek içme suyu-. 

na aid keşif ve pr.?jenin yapılması 13.9.937 gününden itibaren ara
daki tatil günleri sayılmamak üzere yirmi gün müddetle eksiltme
ye konulmu:;.tur. 

2 - Yapılacak proje ve keşif içme suları projelerinin ne suret
le hazırlanacağına dair olan talimatnamenin 6 ıncı maddesinin bü
tün fıkralarına göre ihzar ve ikmal edilecektir. 

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

4 - Bu i5i yapmak istiyenler tekliflerini birinci teşrin ayının 
altıncı çarşamba günü saat 16 ya kadar Arapkir belediyesine bildi
receklerdir. 

5 - Edilen teklif komisyonca muvafık görüldüğü takdirde is
tekliye malumat verilecek, icabeden teminat alındıktan sonra kati 
ihalesi yapılacaktır. Bu işi yapacakların ehliyet ldiğidı ibraz et
meleri mecburidir. 

6 - Eksiltme kapalı zarf iledir. Teklif mektublarınm ihale sa
atından bir saat evel yetişmesi Jazrmdır. 

7 - Bu hususta fazla izahat almak istiyenler belediyemize mfi· 
racaat etmeleri ilan olunur. (3503) 3-5182 

An~ara Valili~inden: 
Keşif bedeli 2166 lira 84 kuruştan ibaret olan Şehir lokantası 

mutbak tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 4.10.937 gü. 
nüne rastlayan pazartesi günü saat 14.5 da vilayet daimi encümeni 
odasında yapılacaktır. İsteklilerin 162 lira 45 kuruşluk muvakkat 
teminat mektub veya makbuzları ticaret odası vesiksı ve nafıa mü
dürlüğiinden alacakları fenni ehliyet vesikalarile birlikte adı geçen 
günde daimi encümen riyasetine müracaatları. İstekliler keşif ve şart 
nameyi her gün nafıa müdürlüğünde görebilirler. (3464) 3-5122 

Ankara devlet k.oıı er vatuvarına 
alınacak talebe k.avıt 

ve kaba] şartlan 
hu yıl 

1937 - 1938 öğretim yılı için Ankara DevJet konservatuvarı (Ti
yatro ve opera) kısmlarma kız ve erkek talebe alınacaktır. Okul 
parasız yatılıdır. Talebeye her ay bir mikdar da harçlık verilecektir. 

1 - Arnılan genel vasıflar şunlardır: 
a) Aza ve vücudu kusursuz olmak, 
b) Sesi güzel olmak, 
c) İyi kulağa malik bulunmak (işittiği sesleri tanımak ve ya

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

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

il - istekliler arasında bir seçme sınavı yapılacaktır. 
A - Tiyatro kısmı için ounla::- aranılacaktır: 
a) Düzgün ve serbest konuşma, gördüğü veya okuduğu şeyi an

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

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

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

1stekliJer, pullu dilekçeleri ile İatanbul'da Şehir tiyatrosu re
jisörlüğüne ve Ankara'da Müzik öğretmen okulu direktörlilğüne 
baş vurmalıdırlar. 

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

c) Sınat raporu, 
d) Hüsnühal varakası. (3255) ,,_....895 

Ordu Belediyesinden: 
Pazarlkla su borusu satmalınması hakkında 

Ordu şehri su şebekesi tesisatına muktazi boru ve teferruatı 
satın alınması bir ay müddetle paırarlrğa kalmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 30284 lira 31 kuruştur. 
2 - İstekliler bu i~e aid şartname malzeme listesi ve aair ev .. 

rakı parasız olarak Ankara İstanbul ve Ordu belediyesinden alabi .. 
lirler. 1 

3 - Pazarlık ihalesi 937 yılı birinci teşrinin 5 inci sah günü 
aaat 15 de Ordu belediyesi encümeni huzurunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 2271 lira 32 kuruştur. 1 

5 - Şartnamenin 13 üncü mad~sinde yazılı üç ay teslim müd
deti dört buçuk aya çıkarılmıştır. 

6 - Bu iş hakkında fazla tafaillt almak istiyenlerin Ordu be-
lediyesine müracaat eylemeleri. (3396) 3-5061 



8 ULU S :::~ . ~. iC ... 7 

AKBA Bütün Mekteb Kitablarmın satış yeridir. Kırtasiye ve kitablarrnızı şimdiden alınız. 

Beyoğlunllll Meşhur Terzisi 

Yani Holiadisi 
getfrmittfr. Ağır kumaşlardan palto, pacdeeil, elbiseleri yuıcsek 
i•çilik ve uzun taksitle yapmağa ~lamııtır. Tel: 1977 

3-5183 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMURLUÔUNDAN: 
Ankara Çankaya kazası Kanlıgöl - Maltepe civarında kain ta

punun 1189 ada 11 parsel numarasında kayıdlı 680 metre murabbaı 
arsa üzerindeki natamam bahçeli ve kuyulu bir bab kargir apartı
man aşağıda yazılı şartlar dairesinde satılmak üzere açık arttırma
ya çıkarılmıştır. 

Evsaf ve müştemilatı: 
Apartıman üç katlı ve natamamdır. Birinci katta iki dükkan üç 

oda ve bir mutbah bir sofa bir hela bir odunluk ve kömürlük vardır. 
İkinci ve üçüncü katlarda üç oda mutbah, bayno, hela, sofa ve 

balkon vardır. Çatısı kapanmamıştır, alt kat inşaatı bitmiştir. He
yeti umumiyesine 7900 lira kıymet takdir edilmiştir. 

Satış şartları: 
1 - Satı§ peşin para ite olmak üzere27.10.937 tarihine müsa

dü çarşamba günü saat 14-16 ya kadar Ankara icra dairesi gayri 
menkul satış memurluğunda yapılacaktır. Talihler gayri menkule 
takdir edilen kıymetin yüzde 7 ,S ğu nisbetinde pey akçası veya 
milli bir bankanın teminat mektubunu veya temina tolarak kabulü 
lazım gelen tahvil vereceklerdir. Dellilile vergileri ihale bedelin
den ödenir, tapu harcı tahliye masrafları müşteriye aiddir. 

2 - Satış glinü arttırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ni bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezklir günün 16 
er saatınde en çok arttıran talibine ihale olunacaktır. 

3 - İşbu tarihteki arttırma teklif edilen bedel muhammen kıy
metin yüzde 75 ni bulmadığı takdirde 11.11.937 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci arttırmada en 
çok arttırana ihale edilecektir. 

4 - Birinci ve ikinci arttırmada ihale bedeli ihaleyi müteakib 
verilmediği takdirde ihale edilenin talebi üzerine ihale tarihinden 
itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi için yedi 
glin kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale bedeli 
yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evci en yük
sek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecek
tir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden 15 
günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine ihale edi
lecektir. 

5 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ile masrafa dair iddia
larını evrakı müsbitelerile beraber 20 gün içinde dairemize bildir
meleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilinde sabit olma
dıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç tutulacaklardır. 

6 - Artırmaya iştirak edenlerin 15.10.1937 tarihinde 35-69 No. 
ile dairemizde herkese açık bulunduran şartnamemizi okuyabilir
ler. Talipler daha evet gayri menkulün imar vaziyetini ve saireyi 
ve şartnameyi satış şartlarını görmüş.. okumuş ve bunları tamamen 
kabul etmiş addolunacağı illin olunur. 3-5232 

Dalıilive Vekaletinden : .. 
Orta rr.ekteb mezunu çabuk ve doğru yazan bir daktilo alına

caktır. Bu evsafı haiz olanlar 25.9.937 pazartesi günü saat on bire 
kadar dahiliye vekaleti hukuk müşavirliğine müracaatları 

(3557) 3-5229 
---~· 

Düzce C. H. P. il~yönkurul 
Başkanlığından : 

. . Keşi~ bed~li 5500. l}radan ibaret bulunan Düzce parti kurağı da
hılınde~ı tadılat ve ılavei inşaat açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eks!ltme 16 birinci teş.rin 937 cumartesi günü saat ıs de Düz
ce partı kurağında ilçeyönkurulda yapılacaktır. 

İstekliler ticaret odası vesikası ve 412 lira 50 kuruşluk teminat 
parasını veya teminat mektubunu ilçeyönkurula vermesi ve yuka
rıda yazılı gün ve saatte parti kurağında ilçeyönkurula müracaat 
etmeleri. 

İstekliler keşifname ve şartnameyi ve planı her gün Düzce par-
ti yönkurulunda görebilirler. (3549) 3-5231 

Ankara mektepler mübayaat 
komisyonu reisliğinden : 

Siyasal bilgiler okulu talebesi için satın alınacak 220 - 260 met
r~. ~~ltoluk kuma~ın açık eksiltmesi 11 teşrinievel 937 pazartesi 
gunu saat 15 de Ankara mektebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

A:r.ami mikdar üzerinden tahmin edile.n bedel 1950 liradır İlk 
teminat 146 lira 25 kuruştur. Kumaş nümuneleri ve şartname. her 
gün mektebte görülebilir. (3537) 3-5222 

Bafra l)elediye reisliiinden : 
Açık Eksiltme ilanı: 

1 - Eksi.itmeye konulan iş: Bafra kasabasının tahminen (150) 
hektar meskun ve (100) hektar gayri meskün ki ceman (250) hek
tarlrk yerinin halihazır hartasının tanzim ve tersimi işidir. 

2 - Muhammen bedel meskun yerlerin bir hektarı (25) gayri 
meskQn yerlerin bir hektarı (12) liradan ceman ( 4950) liradır. 

3 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Şehir ve kasabaların halihazır hartalarının alrnmasma aid 

nafıa vekaletinin umumi ve fenni şartnameleri, 
4 - İstekliler bu evrkr Bafra belediye reisliğinde görebilirler. 
.5 - Eksiltme 5 birinci teşrin 937 salı günü saat 14 de Bafra be

lediye encümepinde yapılacaktır. 
. 6 - Eka~ltmeY.e gireceklerin (371) lira (25) kuruş muvakkat te

~ınat akçesı venneleri ve aşağıda yazılı şartları haiz bulunmaları 
~zımdır. 1937 senesi için fenni ehliyet ve ihtisasları nafıa vekale
tince kabul ve tasdik edilmiş olan mühendisler ve topoğraflar ve
ya ~u kabil mühendia ve topoğraflar bu iJe ortaklık yapacak no
terhkten musaddak müteahhidlor girebilirler. 

7 - . 2~90 sayıl.1 k~unun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak 
e~k ıs!ıyen tahblerın yukarıda yazılı gün ve saatten önce bele
dıyeye muracaatla muvakkat teminatı yatımııf olması li.znndrr. 

(3550) 3---5232 

Bir tetkik memuru araıııyor 
Hava Y alları Devlet İşletme İdaresinden · 

İdaremiz muhasebesinde münhal bulunan 100 lira ücretli tet
kik memurluğuna maliye meslek mektebinden iyi derecede mezun 
olan veya mal sandıklarında veya vekalet muhasebelerinin merkez 
ve tafra sarfiyatı kısnnlarmda çalışmış bulunan bir memur alı
nacaktır. 

Bu evsafta olanların vesaikle birlikte 15 teşrini evel 1937 tari-
hine kadar idareye müracaatları ilan olunur. (3551) 3-5230 

Ankara mektepler mübayaat 
komisyonu reisliğinden: 

Siyasal bilgiler okulu talebesi için satın alınacak 300 • 350 çift 
iskarpinin açtk eksiltmesi 11.10.937 pazartesi saat 16 da Ankara 
mektebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

Azami mikdara göre tahmin edilen bedel 1732 lira 50 kuruştur. 
İlk teminat 130 liradır, İskarpin nümunesi ve şartnamesi her gün 
mektebte görülebilir. (3536) 3-5221 

Kınık belediye riyasetinden : 
(Elektrik Tesisatı Açık Eksiltme İlanı) 

1 - Yapılacak iş: Bergama kazasına baglı Ktnık nahiyesi be
lediye elektrik tesisatı. 

2 - Kmıktan İzmirden 135 ve Soma istasvonundan 25 kilomet
re mesafede ve İzmir Soma şosası üzerindedir. 

3 - Eksiltme müddeti: 21.9.937 tarihinden itibaren bir aydır. 
4 - Eksiltmenin şekli: pazarlık suretile ve bu i§lere mütedair 

kanun ve talimatnameler hüküm ve kaidelerine tevfikandır. 
S - Tesisatın keşif bedeli: (24000) yirmi dört bin liradır. 
6 - Tesisatın şekli: N.afıa vekaletinin kuyut ihtiraziyesi na

zarı dikkate alınmak suretıle ve vekaletçe musaddak proje, plan, 
şartnamelere göredir. 

7 - Planın tedariki: Eksiltme şartnamesi: şartnamei fenni ve 
mukavele suretlerile buna aid bütün evrak iki lira mukabilinde 
Kınık belediye riyasetinden alınabilir. 

8 - Eksiltmenin son günü ve yeri: kapalı zarflar. ı. 10.1937 cu
ma günü saat 17 buçukta Kınık belediye dairesinde miiteşekkil be
lediye encümeni huzurunda açılacaktır. 

Zarflar en nihayet o gün saat 16 bucukta mutlak surette veril-
miş bulunmalıdır. ' 

9 - Teminatı muvakkate: (1800) bin sekiz yüz liradır. 

inhisarlar umum 
nüdürl~Oiinden · 

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

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

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

şaat şubesinden alınabilir. 

S - İstekliler pa?.arhk için tayin olunan gün ve saatte yüzde 
yedibuçuk güvenme parası ile birlikte adı geçen komisyona gel-
meleri ilan olunur. (6168) 3-5046 

Kiralık Daire 
Anafatratalar caddesi Güez]. 

!er sokak No. 9 apartımanda i
kinci kat kiralıktır. İstiyenler T. 
maarif cemiyetinde Hamdi Ö
nal'e müracaat edebilirler • 

Telefon: 2182 
3-5201 

Dr. Basit Ürek 1 
Cebeci merkez has· 

tahanesi dahili hasta. 
lıklar mütehassısı 
Hergün hastalaı mı saat 15 
den sonra Yenişehir Meş
rutiyet caddesi 10/ 1 numa· 

1 ralı evinde kabul eder. 

----·Tel: 1694 -

Dr. M. Şerif Korkut 1 
Nümune hastahanesi 

cerrahi şefi 
Her gün saat üçten sonra 

evinde hastalarını kabul eder. 
Telefon: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 

Nazmi Apart. No. 9 D. 5 

ZAYİ 

Kiralık Daire 
Cocuk sarayı asfalt cadde Ü· 

zerinde No. 84 B. Alim apartı
İnanının bir dairesi yedi teşrini· 
evcide boşalacaktır. Banyo teşki
latı otomatik havagazı ve biitün 
konforu haizdir. Kapıcıya miira
caatla görülebilir. 

3-5184 

KİMYAGER 

Vahyi Özarar 
1stanbuldan avdetle labo

ratuvarında mesais'ine başla-
mıştır. 3-4828 

YENi 
BU GON BU GECE 

ııxJ:rliJ: :y: T mm. 

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

Büyük ikramiye 200.000 liradır. 

Bundan başka: 40,000, 25,000 20,000, 15,000. 
!0,000 liralık ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 

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

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur._ 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL 
SATIŞ MEMURLUÔUNDAN: 

İmarca şuyulandırılarak 715 adanın 4 parsel numarasını teşkil 
eden ve Ankaranın Bozkurt mahallesinde kain imarın 715 ada, 4 
prsel numarasını teşkil eden 215 metre murabbaı arsa ve üzerine 
tesadüf eden binalar aşağıda yazılı şartlar dairesinde satılmak üze
re açık artırmaya çıkarılmıştır. 

EVSAF VE MÜŞTEMİLATI 
. Mümine id 42 metre murabbaı arsanın metre murabbaı bc§ıer 
!ıra ve tecavüzen yapılan binanın 1612 lira. 113 metre murabbaı ac· 
sanın beşer lira ve 60 metre murabbaı arsanın 475 kr. ve bu kısım 
üzerine tesadüf eden binaların 992 lira muhammen kıymetleri var· 
dır. 

1612 lira kıymet takdir edilen binanın nısfı diğer parsel üzerin
de olduğundan bu satışta nısfı dahildir. 

SATIŞ ŞARTLARI 

l - Satış peşin para ile olmak üzere 27.10.1937 tarihine müsa
dif çarşamba günü saat 14·16 ya kadar Ankarada icra dairesi gayri 
menkul satış memurluğunda yapılacaktır. Talipler gayri menkule 
takdir edilen kıymetin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya 
milli bir bankanm teminat mektubunu veya teminat olarak kabulil 
lazım gelen tahvil vereceklerdir. Tellaliye ve vergileri ihale be
delinden ödenir. Tapu harcı tahliye masrafları müıteriye aiddiır. 

2 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulduktan ve üç defa nida edildikten sonra mezkllr 
günün 16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

3 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhaım:ncn 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde 11.11.1937 tarihi~ 
ne müsadif perşembe günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci ar~ 
tırmada en çok artırana ihale edilecektir. 

4 - Birinci ve ikinci artırmada ihale bedeli ihaleyi müteakib 
verilmediği takdirde ihale edilenin talebi üzerine ihale tarihin
den itibaren kendisi bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi için 7 
gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale bedeli 
yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evel en yük
sek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup olma· 
dığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale farkı 
birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden 15 gün 
ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artırana ihale edilecektir. 

5 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu ga~ri. m~ 
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ile masrafa daır ıddıa-
larını evrakı mii_ı;bitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça sa
tış bedelnin paylaşmasından hariç tutulacaktır. 

6 - Artırmaya iştirak edenlerin 14.10.1937 tarihinde 937-87 
dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartnamemizi 
okuyabilirler. Talipler daha evci gayri menkulün imar vaziyetini 
ve saireyi ve şartnameyi ve satış şartlarını görmüş. okumuş ve bun-
ları tamamen kabul etmiş addolunacağı ilan olunur. 3-5235 

Gülzar Öndin 
Yurdu Direktörü 

Meslek ve sanatının son incelikleri hakkında Lozan ve 
Paristeki tetkikatını ikmal etmiş, Paristeki Napolitan oku

l lunda imtihana girmiş ve parlak surette ba'3rı göstererek 
~ Avrupadan dönmüştür. 937 - 938 ders senesi için talebe kay-
1 d~ yapılıyor. 3-5111 Hacı Bayram. 

·~ 

SE.fALiN 
BAŞ v~ oi~ AGRILARJ GRİ~ 

VE NEZLEYİ 

DERHAL GEÇİRİfl 

SiNEMALAR HALK 
926 senesinde Ankara sanat

lar mektebinden aldığım şcha
detnamemi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Ali Noyan 
3-5233 

EBEDi SENFONi 
Fevkalade hiaai ve muaikili bir eaer 

Mümeaaili 

BU GON BU GECE 

GÜNAH ÇOCUÔU 
Françoiae Roaay - Heli& Muller 

Programa ilaveten : 

FERNAND GRA VEY 
Propama ilaveten : 

Büyiik Trakya Manawalan İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR Büyük Trakya Manavralan 

Halk matinesi saat 12.15 de 
SİY AHLI KADININ KOKUSU 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İfleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK 
Ulus Basımevi: ANKARA 

ŞEHİR BAHÇESİNDE : 

BU GECE SAAT TAM 21.30 DA: 

İKİ YAVRUCUK 

Mektepliler!... Bütün. Kitaplarınız Halil Naci Mıhcıoğlun' da 
Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 


