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Prof esörler büyük ~.:~~;.~~~~~·= 
t 

ee k t ehe e bütün bakanlar pazar günü akşam tre -

Ur arı ini niyle Ankaraya hareket edeceklerdir. 
Dış Bakanlık vekili siyası müsteşar Bay 
Numan Rifat Menemencioğlu Dolmabah-

e h d e 1 ça sarayında evvela İngiltere elçiliği mas-

1 z a e )yor ar tdıatgüzan B. Morgan'ı müteakiben de 

;;~~~: =~~~f~=;ı:~a~rru=~~:;t ::~ 
d İstanbul, 24 (A.A.) - İkinci Türk Tarih Kongresi bugün 14.15 rüşmüşlerdir. 
e Asbaşkan Bayan Afet'in başkanlığında toplanmıştır. Sekreterlik Amerika elçiliği maslahatgüzarı bu 

reYkilerinde Bayan Münire Gürer ile B. Faik Reşit Unat bulunuyor- görüşmelerin normal görüşmelerden 
•rdı. biri olduğunu ve Türkiye • Amerika 

,.. _ pünkü zabıt okunup kabul edildikten sonra B~kan sözü Profesör münasebetlerinin çok iyi olduğunu söy-
~0riel' e verdi : ledi. 

Profesör Gabriel'in tebliği 
Anadoludaki Selçuk abideleri bugü

:e kadar layikiyle tanınmamıştır. İkinci 
S erecedeki şehirler ihmal edilerek yalnız 
Ultanlığrn merkezi olan Konya tetkik 

edil · b tnış, ve Selçuk ekoluna, bilhassa, ya. 

1 
ancı bir ekolun sadece devamı nazariy-
e bakılmıştır. Halbuki İran ve Suriye 
•ınırlarrndan Bizans kapılarına kadar 
:o~~a lorallrğı, 12 ve 13 üncü asırlar : 
b a, Uzerlerinde yepyeni bir ruhun tesiri 
~lunan oriinal eserlerin yükseldiğini 

:0rrnüştür. Camiler ve medreseler, Ana-
olu iklimine uygun, şuuri tiplere göre 

t~~rlanmış olup her bölgenin yetiştir -
dıgı rnalzemeyi mantıki kaideler dahilin
de kullanmıştır. Yollar üzerinde sırala
nan kervansaraylar, muhteşem kompo
zisyonlara tekabül etmekte ve orta çağ 
fark medeni mebanisinin en manidarları 
arasında bulunmaktadır. 

Türk Nnatkarlan 
Nihayet, türbeler, ehram biçiminde

lı:i aakaflariyle gerek payitahta ve gerek 
::et .merkezlerine bir hususiyet ver -
on lçin başlı başına kafidir. Sanatkar, 
ler~ taştan oymuş. yahut, hendesi şekiL 
lilrt ererek tuğla kullanmış, veya duvar
ıni renk renk, parlak nakışlarla süsle-
0 .~.olsun, her yerde, tezyinatın şekli 
rıJınaıı · ~ · · n ıgını isbat etmektedir. Hassaten 

kualtışlarda, insan bir takım cüretkar ve 
dretıi ifade vasıtaları karşısında ka • 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

B. Ali Çetinkayanın sözleri 

Istanbul elektrik şirketi 
taahhüdlerini yapmamış 

lstanbul, 24 (Telefonla) - Bayı odırlık Bakanımız B. Ali Çentin
kaya İstanbul elektrik şirketi murahhaslariyle Ankarada yapılmakta 
olan müzakereler ve lstanbul telefon idaresinde yapılacak genitletme 
iılui hakkında bana ıu beyanatta bulundu : 

B . Ali Çetinkaya 

"- İstanbul elektrik ıirketi, 
mukavelesi mucibince teahhüdle
rinin pek mühim bir kısmını yap
mamışbr. Halen mevcud olan 
tesisat tamirsizlik yüzünden harab 
bir haldedir.,, 

Bütün bunların yapılabilmesi için 
§İrketten asgari 7 ve azami 15 milyon 
lira para istiyoruz. Şirket bundan 
başka kanunsuz ve nizamsız olarak 
bran~ ve saire ücreti diye halktan 
3.000.000 Hradaın fazla bir para almıştır. 
Bunu da derhal iade etmesi lazım gel
mektedir. Biz bu dileklerimizi şirketin 
burada bulunmakta olan salahiyetli 
mümessillerine tahriri olarak bildirdik 
ve kendilerinden de gene tahriri olarak 

(Sonu 8. inci sayfada) 

B. Celal Bayar Ankara garında Ba§vekil ismet lnönü ile 
kendisini karılryanlar arasında 

berabeı 

B. Celal Bayar dün geldi 
Batveki.Iet vekili ve İkbsad Vekili B. Celal Bayar dün sabah şehrimize celmif

tir. CelaJ Bayar Ankara durağında Kamutay Başkanı B. Abdülhalik Renda, 8afye
kil İsmet İnönü, tehrirnizde bulunan siyasi müsteşarlar, mebuslar ve vekaletler ileri 
gelenleri tarafından karşılanmıtlardrr. ' 

ismet lnönü B. CelaJ Bayar'la beraber Başvekalete gelmitler ve bir müddet kaL 
dı~tan sonra kötklerine dönmüşlerdir. B. Celal Bayar Batvekilet dairesinde bir 
muddet kalmıt ve Vekalete bafladığı Batbakanlık itleriyle meıgul olmuftur. 

Paramızın kıymeti 
asla düşürülmiyecek 
B. Celal Bayarm sözleri 
burada çok iyi karşılandı 

lıtanbul, 24 (Telefonla) - Ekonomi Bakanı ve Batvekilet •ekili 
B. Celal Bayar bugün Tan Refikimize para vaziyetimiz ha.klanda 
ıunları söylemiıtir : 
"- Türk parasrnm kıymeti dü-

şürüleceğine dair çıkarılan şayia- .,- - - -ırTu - - - -LXLKSWL ___ uaaa~aaJU 
lar en çirkin bir yalandır. Bunlan 
şiddetle tekzib edebilirsiniz. İkti
sadi bünyeleri itibariyle bazı 

(Sonu 8. inci sayfada) 
ULUS 

Ziraat vekilinin söyledikleri 

Zirai kalkınma için bir 
program hazırlanıyor 

lrlUıırk klYl~U 
Büyük memleket turu 

bugün başlıyor 
Türkkutunun büyük memleket turuna ittirak edecek olan Bat öğ~ 

retınen Atatürk kızı Bayan Sa.biha Gökçen dün ıaat 17 de tehrimize 
gelınittir • 

29 Birinci T e§rin Cumhuriyet bay
ramından itibaren yeni makinesin

de ve büyük hacimde çrkmağa 
baılıyor 

29 Birinci teşrinde 
28 büyük sayfa 

Ve sonra hergün 
12 büyük sayfa· 

Bu program yurdun hakiki 
ihtiyaçlarım karşılayacaktır 
---~•lanbul, 24 (Telefonla) - Ziraat Bakanı B. Şakir Kesebir ile Zi
tll Bakanlığının son çalıtmaları hakkında konuıtum. Baka.n bana 

'!!Yanı dikkat malumatı verdi : 
lbı t - Bugün bütün emeklerimiz esaslı bir nokta üzerinde toplan-

! ır· z· A k Ik . . d 1 h" b' h lırl · ırıu a ınma ıçın evam ı ma ıyette ır milli program a-
•rnak .... ,, 

2;,._"ff B . 
akanı B Şakir Keıebir 

Bu program için elimizde bir 
çok unsurlar vardır. Meclis açı
lıncaya kadar çalışmalarımıza de
vam edeceğiz ve ortaya kati bir 
program çıkaracağız. Bu program 
vekiller heyetinden geçtikten son
ra Kamulaya sevkedilecek ve o
rada bir kanun mahiyetinde mü
zakereye konulacaktır . 

Gaye şudur: Ortaya öyle bir program 
koymak istiyoruz ki memleketin hakiki 
ihtiyaçlarını karşılasın, bütün milletin 
malı olsun ve iş başına kim geli.rse gel
sın bunun tatbikine ayniyle devam et -
sin. 

Zirai kalkınmaya aid teşebbüslerin 
şahsı bir mahiyette kalması ve mütema. 
diyen değişmesi yüzünden memleket pek 
çok kuvvet ve zaman israf etmektedir. 
Ancak uzun müddet için rehber hizme • 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Bayan Gökçen'i Türk Hava 
Kurumu Y arbafkanı B. Feridun 
Dirimtekin, kunam ileri gelenleri l 
Türkkutu üyelerinden mürekkeb 
bir kalabalık kartılamıttır. Bayan J 
Gökçen Eskitehirden saat 3.50 de l 
ayrılmıt ve Ankaraya bir saat on 
dakikada gelmittir · 

Bn. Gökçenin de iştirak edeceği bü-
yük memleket turu, bugün saat 15 de 
başlıyacaktır. Dünyanın ilk kadın as
ker tayyarecisinin değer ve kıymetini 
artırdığı bu büyük tur; şimdiye kadar 
Atatürk kızını ve Türkkuşu filolarını 
görmemiş yurd köşelerinde olacağı i. 
çin; inkılabın kanadlandırdığı cumhu _ 
riyet neslinin sembolü olmak hususiye. 
tini taşıyor. Filomuz, başşehrin sevgi 
ve selamlarını havacılığımızın en kıy
metli çocukları vasıtasiyle memleketin 
dört bucağına götürecektir. 

Ankaralılar: 
Bugün, Türkkuşu meyda
nından saat on be§te, uzak 
yurd köfelerine sizin selam 
ve sevgilerinizi götürmek 
üzere uçacak olan T ürkkuıu 
lilomnu uğurlamayı unut
mayınız. bayan Sabiha G '5kçen tayyaresinin 

ba•ıntln 

Her pazar günü memlek •• Ate•~ 
lelerine dair ayrı bir ilave 

ULUS 
Yeni tekil ve kadrosiyle yalnız 
devlet merkezinin değil bütün 

Türkiyenin haber ve fikir 
gazetesidir 

• 
Her gün bir hikaye, kültür, asker
lik, tayyarecilik, havacılrk, deniz
cilik, ekonomi, sanat ve edebiyat, 
Her gün köy sütunu, sihi bahisler, 

küçük ilanlar ve saire .• 

En iyi teknik 
En büyük hacim 
En güzel yazılar 

Zengin memleket, dtinya reportaj
ları. Çocuk ve kadın, Sinema, dün
ya şuunu, cocuk bakımı, bahçe, 

çiçek, geniş spor yazıları. 

Bu sütunlarda daha faz1a 
izahat bulacaksınız. 

•••••••• 7 ov • 9. 



--===2=========-==============================----------==------- ULUS 

Krıtık ve otokritık: 

spor 
Sporun ötedenl>eri mevcud oldu ğımu biliyonaz. Nitekim dünyamı

mn ötesinde ve berisinde yaflyan iptidai kabilelerin de kendilerine 
aöre bir sporlan vardır. 

Spor, eğer insanlık kan dökmek huyundan bir gün vaz geçerse, 
cemiyetin hafta gelen terbiye esaslanndan biri olacaktır. Çünkü in
•nda, ''akıl,, kadar "kuvvet,, de mevcuddur. ''Akıl", büyük terkib
lerini yaparak, hayatmıızm tekillerini ve gayelerini deiiftiren bassa
mızdır. Tarihin dönüm noktalan bunu bize pek güzel iabat etmek
tedir. Şu var ki, bizde bir de tabiatimizden gelen "kuvvet,, basK11 
var. ki, bazan yapıcı hazan da yıkıcı olarak tecelli etmektedir. 

lıte spor, bizim bu haıumıza kartı daha dojrusu bu ha11•mızı ida
re etmek için bir supap vazifesini görmektedir. 

Maddemizde yatan bu dinamizmi, kaidelerimize hem dilfünce 
hem de bir ethik ve estbetik yatan çeıidli ıpor nevilerine dojru ka
nalize etmekle, bu dinamizmin, bqka mecra bularak kavga ve dötıüt 
aibi faaliyetlerde kendine bir tatmin edilme yolu aramasına ve bulma
ama mani oluyonaz. 

Busün, "ıpor,, demen tayyareciliii pek bunun içine almıyoruz. 
Çünkü, inaanm her yeni ketfi aibi, tayyarecilik de, ilk çağında, bir ti
caret vaııtaıı yahud bir müdafaa vaaıtatı, ve ıilih olarak tecrübele
rini yapmaktadır. Fakat ilerde, her ketif aibi, bu bava vasıtası da 
harcıalem bir vasıta olacaktır. Hatta bugünden, bumm misalleri mev
cuddur. Fakat yarın, hipodromlarda at kottunır gibi, bir memleketin 
içinde yahud üç komıu memleket arasında, bahıi-müıterekli tayyare 
JU'lflan tertib etmemiz pek güzel kabildir. 

Ve bir gün, hep biliriz ki, spor' da, gerçekten bir ahlak ve bir kah-
nmanlık vardır. - B.B. 

Bir baba 
üvey kızını 

öldürdü 
latanbul, 24 (Telefonla) - Evvelki 

akpm Kutdllinde feci bir cinayet olmu!
tur. 17 yqmda genç ve güzel bir kız Ü

vey babası tarafından bıçakla öldürül • 
mll!tür. Hidise hakkında yaptığım tah
kikata gire fadanm tetkikatını ıu ıekil
de hulisa etmek kabildir: 

Kadıköyünde Kutdilinde Çanakkale 
aokağında oturan Cavad, üç sene evvel 
evlendiği Sabiha ile beraber yaşamakta.. 
dır. Fakat uzun zamandanberi işsiz kal· 
dlğı için içmeğe ve karısını ve çocukla
nm ihmale batl•m•ıtır. Oçü üvey olmak 
t\zere 4 cocuğu aç ve a~fil kalmıştır. 
Sabiha öJen eski kocasının akrabalan • 
nın yardmıları sayesinde evini mll!kilat.. 
la idareye çalışmaktadır. Cavad üvey 
lazlanndan Reyan ile ilk defa bundan 
üç ay evvel çatı!mıttır. Bir gün sokak
ta sarhoş bir halde dolqırken üvey' kı
mu görmüı, ve iddiaya göre yanındaki 
arkadqını ipret edet'ek 1u çirkin tekli
fi yapmıftır: 

- Hepimiz sefalet içindeyiz. Şu 

adamın gönlünü yap da senin sayende 
biz dıe feraha çıkalım. 

Reyan bu teklifi reddetmiş ve i•i 
annesine anlatmıştır. Bu münasebetle 
evde karı koca aıraaında bir kavga ol
muş ve o günden itibaren Cevad 5vey 
kızına kin güdmeğe ba9lanııttır. Niba.. 
yet evelki ak,am Cevad eve körkütük 
urboş bir halde gelmi" geç vakte ka
dar kendini bekliyen ev balkı ile bera
ber sofraya oturmuştur. iddia edildiği
ne göre Cevadın aof rada Reyana ilk 
llÖzil: 

- Söyle bakalım bugün gene lrim
ıeırte konuştun, demek olmuftur. 

Sabırları tükenen ana kız bu haka

rete isyan etmitler ve bu i!e bir niha. 

yet vermek llzmı geldiğini kendisine 

.aylemitlerdir. O da küfürle mukabe

le etmiş, tonra da bıçağını çelaerek Rey

anın üzerine aaldırmı9tır. Zavallı kız 

6vey babasının hücumundan kurtuta
mamlf, vücudunun muhtelif yerlerine 

uplanan bıçak darbelerile ağır aurettıe 
yaralanmı9 ve hastahaneye lmldınlırken 

7olda ifade •eremeden ölmüftür. Katil 

baba O lkildar müdd~i umumtliğine ve

rilmit ve tevkif edilmittir. 

Genel kunnay ikinci reisi 
dün geldi 

Genel kurmay ikinci reisi Orgene
nl Aıım Giindiis dün aaba.b tebrimize 
gelmi9 ve iıtaayonda birçok generaller 
Ye Genel kurmay ba9kanlığı ve Milli 
müdafaa vekileti ileri gelenleri tara.. 
fından karplanmı9tır. 

lzmir orta okullarında 
İzmir (Husuıi) - Bu sene ilk okul· 

Jaruan 3.000 talebe mezun olmu,, bun. 
lardan 1.400 ü orta okullara vazılmıetır. 

1 Yedi aylık 
ihracatımız 
Aldığımız maliiınata göre 1937 sene

si ilk yedi aylık ihracatımız 59 milyon 
880.000 liraya yükselmiştir. 1936 yılının 
ilk yedi aylık ihracatına göre bu yılki 
ihracatımızın yükseliş farkı 13 milyon 
664,000 liredır. Bu artifta Almanyanın 
hissesi 1,094,000 liradır. Geri kalan 12 
milyon 700.000 lira ise diğer memleket
lerin hiuesine i•bet etmektedir. 

İstanbul - Lüleburgaz 
asfalt yolu 

Edirne • İstanbul asfalt yolunun Lü.. 
leburgaz - İstanbu kısmının kilf8d res
minin 27 eylul pazartesi günü yapılaca
ğını yazmıştık. Yolu, İstanbuld3 bulu
nan bayındırlık bakanı B. Ali Çetinkaya 
açac:alrtr. Merasimde bulunmak üzere 
bayındırlık bakanlığı Wari müstef8rı B. 
Arif Bayur'un reisliğinde bulunan bir 
heyet bugün lstanbula hareket edecek -
tir. 

Finans Babalığına alınacak 
memurlar 

Finans bakanlığı, bakanlık daire
lerinde bulunan münhal memuriyetler 
için 30 eylülde bir milaabaka imtiha.. 
nı açmaktadır. Bakanlığa jaha •imdi
den birçok müracaatlar .,apılmı9tır. 

En tatlı vazife 
lki tarafı ağaçlı uzun yolda, Gll. 

/atasaray liaesi müdürlük dairesi ka. 
pısına doğru ileri/erken bir sualimiı 
cevabım almak için yazaM baktı· 
;ım baba11J1n giJzlerinde biriken iki 
damla yqı giJrerek fllflMUŞ olduğu. 
mu. nvelld gan. kaçak of /umu kay
dettitınftk BHre Jlimar Kemal mek
tebia. ginrkH, yireğim titriyerd 
andım. 

Baba olmanın znki nesindftdir l 

"Maderle peder olup bahane, 

1evk etti kader beni cibane • ., 
demif o/an pirin ( I) basit zihniyfl
ti, buglJD, babalık mesuliyetini miJd. 
rik ldın.eye atlolunamu. Servetine 
vari• huırlıyan babalar ise asrımız_ 
da mtutehau/ere benzerler: veliahd. 
lar devri çoktan geçıdştir. 

Zamanımızın babalara temin etti-
11 en tatlı Hvk hayatın sorlulclariyle 
miJcade/e edebi/ecele ilme sahib ço. 
cuklar yetiıtirmelrten bafka ne ola
bilir? 

Vaktiyle babamın gözlerinde fark 
etmiş olduğum yqlar. kendini okut. 
muş olan miieueseye, otuz sene son
ra. oğlunu da tevdi etmekten gelme 
bir hislilik eseri idi. Ben oğlumu 
mektebe yazdırırken on beş yıl son. 
ranın muhtemel güçlüklerini düşü. 
nerek ürktüm. 

Ust üste üç 
kaza yapan 
bir şoför 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Bir ıo
för dün Haydarpaşada üst üste üç ka
za yapmı9, dördüncüsüne meydan kal
madan yakalanmıştır. HSdise şöyle ol
muştur: 

Şoför Seyyidin idaresindeki 4070 
numaralı odun yüklü kamyon Haydar
paşa hastanesi önünde vatman Basanın 
idaresindeki tramvaya çarpmıttır ve 
bu çarpıf1118 neticesinde tramvayda bu. 
lunan beş yolcu kırılan camlardan ya· 
ralanmışlardır. Şoför Seyyid bu kaza. 
dan sonra kaçmak isterken Hasıan is
minde birinin yol arabasına çarpm19 
ve arabayı parçalamıştır. Bu çarpışma
da Seyyidi yolundan alıkoymamış, 1118-

nevra yaparak hadise yerinden süratle 
uzaklaşmak istemiştir. Fakat biraz ile
ride de Kadıköyünden gelmekte olan 
bir tramvayla çarp.9mıştır. Bu son 
müsademede her iki araba da hayli ha· 
sara uğramı9 ve toför yakalanmıştır. 

Kastamonu valisi bir 
kaza geçirdi 

Çankın. 24 (Hususi muhabirimiz • 
den) - Kastamonu valisi B. Avni Do -
ğan bugün şehrimizden geçerken hafif 
bir kaza atlatmıktır. Kaza ıöyle olmut· 
tur: 

B. Avni Doğan kansı ve çocuklariyle 
kendi kullandığı vilayet otomobiliyle An
karadan Kaatamonu'ya gidiyordu. Kır • 
şehir istasyonundaki geçide gelince oto
mobil marşandizin 10 uncu vagonuna 
çarpmıttır. Bu çarpmada araba hayli ze
delenmit ve ön camlan lanlmqtır. Cam 
kırıklariyle Bayan Doğanın yüzü hafifçe 
berelenmiştir. Çocuklara ve Bay Avni 
Doğana bir feY olmamıttır. 

Yann valinin seyahatine devam ede
ceği zannolunuyor. - Kadir. 

Ebniye kanunu 
İstanbul, 24 (Telefonla) - SO sene 

evvelki ihtiyaçlara göre yapılmış olan 
ebniye kanunu bugünkü duruma göre 
değiştirilecektir. Bu maksadla belediye
lerin mütaleaları sorulmuştur. İstanbul 
belediyesi raporunu bugün İç igler ha -
kanlığına göndermiştir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Ankara, 24 (A.A.) - Geçen bir haf

ta içinde gümrük muhafaza tefkilitı, bir 
ölü elli dokuz kaçakçı, bin dört yUz sek
sen iki kilo gümrük kaçağı, dört kilo in
hisar kaçağı, otuz Suriye notu, yirmi ye. 
di kesim hayvanı ile yirmi dört kaçakçı 
hayvanı ele ge,irmi!tir. 

Temenni edelim ki bu on Hf •
neyi çoculclarımzs dnamlı bir t;• 
/ışma ile geçirebilsinler ve lıayaı on. 
Jara bizlere göstermiı ol•iu abus 
çeh;esinin /urışılr.lıklariyle değil, 
mavi gözla ve pembe yana1dı bir 
~ri gibi görünsiln. - N. B. 

Zavallı Y alrubl 
lzmircle. Bonauvada, bir adamcaiız 

birdenbire çıldırmıt; çünkü cebindeki 
paralan öniine selene clajıtmaia ....... 
mııbr. Bu, çıJsınlıim en sarih alimeti 
deiil midir? 

Yakub adındaki arkadatı Hüaeyİnin 
- delinin adı Hüseyindir - timarhanelik 
olduiunu farkedemiyerek ona nuibat 
•ermeie kallotmca :-lüseyin blçaiını çe. 
kerek Y akubu öldürüvermiıtir. Bafb
larmm itlerine kanfacak derecede ar
kaclatbia ileri sötürmekle bir saflık, de
liren adama nasihat vermekle ele ikinci 
bir saflık sösteren y akuba acunab au, 
acımamab mı? 

K.aouımak lıelimuinde ip~ 
Gazetelerimizde hemen her sün fa 

batlıia rastlanz: Filin yer elektriğe, fa. 
lan Y• suya kavuıtu. Elektriğe ve suya 
birçok kuabalannuzda derin bir iıtiyak 
olduğu muhakkakbr. Fakat "kavuşmak,, 
kelimesini böyle bol bol kul!anmalda ka· 
aabalarmuzm simsiyah karanlık ve ker· 
beli gibi susuz olduğunu ihsaı etmiyor 
muyuz? 

25 - 9 - 1937 

Cumhuriyet Bayrammda 

Büyük geçid resmine 
2200 izci gelecek 

Kültür Bakanlığı bu yıl cumhuriy~ bayrammda geçid törenine it
tirak etmek üzere Ankaraya gelecek izcilerimiz için bir program ha
zırlamıştır. Bakanlık, bu yıl izcilerin daha çok ve mümkün olduju 
kadar Ankaramıza uzak vilayetlerden gelmesini temin etmit bulun
maktadır. Bakanlık programın batında geçen seneki geçid töreninde 
bulunan izcilerle bu yıl gelecek izciler hakkında fU baılangıcı yapmak
tadır : 

"Geçen yıl 29 birinci teırin 
cumhuriyet bayramında Ankarada 
geçid törenine iştirak eden An .. 
kara ve bölgelerden gelen 24 okul 
izcilerinin ve yanlarındaki izci ta
knn komutanlannm ve okul direk
törleriyle yarduncı öğretmenlerin 
çalışmalariyle, izcilerin geçid tö
reninde gösterdikleri varlık mem
nuniyete değer idi.,. 

Bu sene Ankara ve bölgelerden ge
lip de geçid törenine girecek izcileri. 
mizin geçen seneki izcilerin gösterdik
lerinin çok üstünde bir yarlık göster
melerini beklerim.., 

Programın tatıdığı euaları yazıyo-
ruz: 

Haırlık talimleri ve INJelleri 
29 birinci tetrinde Ankaraya gele

cek veya bulunduğu şehirde geçid tö
renine iştirak edecek izciler 1 birinci 
teşrinden itibaren hergün aon dersten 
sonra bir sa.at müddetle geçid törenine 
hazırlık olmak üzere çalıştırılacaklar· 

dır. Bunun heddi; kusursuz bir eıaa 
vaziyeti, dönüşler, saygı 9ekilleri ve 
takım cebbeıile geçid reami yürüyüşü, 
izcilerin her türlü hareketlerinde tam 
manisiyle göze çarpan bir çeviklik ve 
canlılık olacaktır. • 

lzcikrin yetiştirilmeleri ve süel bö
lümlere göre tefkilitlanmaları, birinci 
derecede askerliğe bazubk derıleri 

muallimleri ve onlara yardımcı olarak 
mekteb beden terbiyesi muallimeri ta
rafından t.emin edilecektir. 

Geçid törenine girecek talebeye istik· 
tal ve onuncu yıl margb.rı usulU ile öğ
retilecektir. 

Tqlıilat 
izci teşkilitı ordu teşkilStrnda ol

duğu gibi manga ve takımlara ayrıla
caktır. Takımlara beden terbiyesi mu
aı!lmıeri kumanda edeceklerdir. Anka
rada toplanacak tekmil izciler tısren

den önce bu takım esaalan dairesinde 
yeti9tlrilecektir. 

Kıya/et 
Ankaraya gelecek izcilerin kıyafet

leri programda aynca göeterilmittir. 
Giyinit yeknesaklığını bozacak vazi· 
yet almıı tek veya grup halindeki izci
ler törene i•tirlk ettirilmiyecektir. iz
ci takım komutandan modeline göre 40 

Ra.IM ve amerikaldM 

Boatoa Tran.cript yuayorı 
"Raqada 1300 kadem irtifamda bü

yük bir bina yapmağa baflmnqlar. Ba 
aclamlarda. sa\iba, amerilpb1arm itlemiı 
oldaklan bütün batalan itlemenn ..... 
hat eclemiyecelderon 

Yeni bir mulek : 
Bir parisli kadm kendine benzer

aiz bir mealek bulmutturı bu mealek 
köpek sezcliric:iliktir. Ancak köpek 
sezdiricilitin köpek çobanlıjı oldu
ğunu aanmaymız. Zira bu kadm her 
aabah ev e• dolaprak aldıfı keçileri 
veya koyunlan önüne kabp m•aya 
götüren çobanm yapbimı yapma
makta, aadece abonesi olanların eY

lerine muayyen aaatlerde gidip kö
peklerini zincirinden tutarak, onla
rın aabibi imitçeaine, bir bahçeye sö.. 
türüp gezdirmektedir. Kadın, rıiiacle 
böylece yirmi frank kazanmaktadJr. 

Yeni meal eğin sahibi diyor ki: 
"yafmurlu havalarda köpeklerini 
taksiye koyup bana tevdi edenler ol
duğu gibi sevgili Medor'larma su 
geçmez yağmurluk cliktirerek onla -
nn sıhhatlerini koruyanlar da •ar
dır. Ben bunlar aayeainde geçindi
ğim için onlar kadar on1ara aaddmn. •• 

MuhAvyilesi zen~n olanlar hiç bir 
yerde lıiç bir vakit aç kalnuyacak
lardır. 

lirayı geçmemek üzere elbise vaotıra

caklardır. 

Cihazlar 
lzcil~rin cihazları programda ayrı· 

ca gösterilmiştir. Her izci takımı mek
tebin izci filamasiyle bir milli bayrak 
getireceklerdir. 

Sihiye 
Ankaraya gelecek izcilere tifo aşııı 

yapılacaktır. Her mektebin izci takımı 
bir sıbiye çantası getirecek, yalnız İs
tanbul izcikrinin başmda iki doktor 
bulunacaktır. İzciler yola çıkmadan ön· 
ce mekteb doktorları tarafından mua
yene edilecektir. 

Tavır ve hareket 
izciler sokakta. trende, vapurda, 

temizliğe fevkalade dikkat ve itini ede
ceklerdir. Hiçbir yerde bağırarak ko
nuf111Jyacakb.r ve başkalarının rahatını 
bozacak hareketlerde bulunmıyacaklar• 
dır. İzcilerimiz türk mektebliliğini 
hakkiyle temsil edecek bir vaziyette 
olacaklar, her yerde ve her zaman tavır 
ve hareketleri her senekinden daha gü
zel ve muntazam olacaktır. Ankarada 
toplanacak izciler için bir bayıivet di
vanı tegkil olunacaktır. 

Anlıaraya ııelif 
izci kafileleri 24 birinci te9rinde 

Ankarada bulunacaklardır. Devlet de
miryolları bütün izcilerin bu günde An
karada bulundurulmalarını temin ede
cektir. Vilayetlerden getirilecek izci· 
t.crin Ankarayı hiç görmemit ve evelki 
bayramlarda Ankaraya hiç gelmemiı o
lan talebe arasından seçilmesine dikkat 
edilecektir. 

Kız izciler yalnız Ankaradan itti 
edecek, vilayetlerden getirilmlyece'ktlr 
Hususi lisel~r programa uymak şartfy
le kendi paralariyle Ankaraya izci ge
tirebileceklerdir. 

Kt17'fdama ve afarlama 
Gelecek izciler Ankara garında tiS

renle karşılanacak ve uğurlanacaklar· 
dır. Karşılama ve uğurlama progrmn• 
ayrıca tesbit olunacaktır. 

1%Ciler nerelertlen gelecek '! 
Bu yıl Adana, Balıkesir, Edirne, 

İstanbul, Sıvas, muaıtim mektcbleri, 
Adana. Balıkesir, Edime, Eskişehir, 
Sıvu, Afyon, Antalya, Buru, Denizli, 
Diyarbekir, Galatasaray, Hayda.rpqa. 
İıtanbul erkek, Kabataf, Pertevniyal, 
Vefa, Gaıianteb, İzmir erkek. KutamO'" 
nu, Kay.eri, Konya, Kiltahya, Malat
ya, Samsun, Yozgad ve Trabzon lisele
ri, Edime, İzmir, Konya sanat mekteb
leri ve İmür ticaret lilffi Anbradald 
geçid t8renlne i%ci göndereckelerdr. 

Her mektebden 46 izci, bir takan ko. 
mutam ve mekteb direktör veya yardi· 
rektörtl celecektlr. 

Ankaradıaa ku ve erkek liseleri, ı .. 
metpata kız enatitilıü, Gazi ve Ticaıet 
liseleri, Tilrk aıaarif cemiyeti li1eai eo 
u 95 izci ile geçd törenine cirecektfr. 
Bu ıuretle bu yıl Ankar.:.<hki geçid t8-
reninıe girecek izcilerin 1ay111 2200 sil 
geçmektedlr. 

Hava meydanında 
hangar 

Ankara bava meydanında yapdmÖ • 
ta olan banpr inpab bitmfttir. MeJCla'" 
na bir de istasyon binuJ yapılmak iglll 
baarlanan proje ebiltmeye konul...,.,.,,. 
Şehirden Akk6prll yoluyla Orman Çift
liline ilden asfalt yol • bava istuyO • 
nuni kadar temdid edilmektedir • 

Muğlada spor i§leri 
Muğla, 24 (A.A.) - Valinin spar 

tefkilitnu ele aldığından beri vill,et 
spor tqkilltmda bilyilk bir faaUyet -
dır. Uk maçlarmda pmpiyon olan 11111-
la Yayla sporun 15 birind tepinde .,.. 
pılacak grup bidnciliklerine iftirlki lçiı' 
bölge tarafından hazırlıklar yapılmak • 
tadır. 

Büyük nahiye ve köylerde de sp r 
teşkilatı yapı1makt~d r. 
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DIŞ İCMAL 

fı.1ussolini Almanyada 
Q n dokuzuncu asrın ortalarına 

ı kadar Avusturya imparator-uw 
gunu idare den ve arada Avrupa-

nın da zabıta ve asayiş memurluğunu 
Yapan başvekil Metternich, ltalyaya 
Yaptığı seyahatlerden birinde demiş 
ki: 

- Bu seyahatim tarihin en ehem
ttıiyetli hadisesidir, 

Metternich kurnaz bir diplomat ol
:uğu kadar da alim bir tarihçi idi. 

Ununla beraber, ltalya seyahatinin 
~beınnuyetini tebarüz ettirmek için 
I u sözleri şüphesiz sanıimiyetle söy. 
. eınişti. Çünkü Metternich, fransız 
ıl\l(ılabının ateş gibi her tarafı saran 
Prensiplerine karşı, o zamanın siyasi 
\>e içtinıai nizamını koruınak vazife

~İni Üzerine almıştı. Muhafazakar 
U\rvetlerin başına geçen Metternich, 

1848 • d k' ih 'lA l k di ' ' ba senesın e ı ti a en sıru ş-

VekilJik sandalyasmdan aş.ağı atmcı
~a \re hatta Viyanadan kaçırmcıya 
b ad~r bu vazifeyi yaptı. Kiın bilir 

ellu de inkılab fikirlerine yine ken-
di - k . . b' ti' • ı 04•U avemebnın ır ne cesı o an 
1848 ihtilalllerini, iltica ettiği Lon
~radan seyir ettikten sonradır ki ta

~~n ehemmiyetli hadisesinin ne ol. 
ugunu anladı. Alman ve İtalyan ga

:ıeteleri de İtalya başvekili ve faşist 
§efi Mussolini'nin bugün başbyan Al
~anya seyahatini ve Avrupa mede.. 
tlıyetinin iki koruyucusu arasındaki 
~Ü laka tı, tarihin en büyük hadisesi 
dıye tavsif etmektedirler. Bu, kendi 
Seyahatinin ehemmiyetini tebarüz et
t~~ek için Metternich'in kullandığı 
&öz kadar mübalağalıdır. Fakat bu 
aiİnkü ınilletlerarası müna.sebetlerin.. 
~eki politik ehemmiyeti aşikardır. 
h ~un ehemmiyetini tebarüz ettiren 
h •r hususiyet şudur ki, Mussolini on 

eş senedenberi ilk defadır ki ltalya
d~n dışarı çıkmaktadır. Faşist lideri
llın ilk seyahatini Almanyaya yapma
sındaki manayı anladıkları içindir ki 
alnıanlar haftalardanberi hazırlan. 
llıaktadırlar. Mussolini bugün Münih· 
te hulunacak. Sonra Berline giderek 
liitler'e mülaki olacak. Bundan son
l'a. alman manevralarını seyir edecek 
\>e Roınaya geri dönecektir. 

tn"~~· Duçe ile Führer arasındaki ilk 
ttı \akat değildir. Hitler Almanyanın 
~il adderatını eline aldıktan sonra 
h"Ussolini ile anlaşmak için bir teşeb-

Us y V d'~ .. l' apnuştı: ene ıge gıttı ve o-
Qada ltalya faşist lideri ile görüştü. 
r \.1 ilk görüşmenin hiç de iyi bir ne-

l ~C:e Vermediği hatırlardadır. Musso
ıtı' 

f 1
• Hitlerden Avusturya hakkında 

~dakarlıkta bulunmayı istedi. Bu 
tl'ıılli sosyalist partisinin en hassas bir 
~~klası idi. Hitler razı olmadı. Ve 

•ller ile Mussolini dargın olarak 
ayl'dddar. Bundan sonra da bir :ta• 

~an İtalya ile Almanyanm a1'ası hay-
ı açıldı. 

I F'akat bu ziyareti takib eden yıL 
Yar İçindeki hadiseler İtalyayı Alman
Y aya Yaklaştırmıştır. Fransanm Sov
y e: Rusya ile anlaşması, Almanyanm 
ya tıızlığını tebarüz ettirdi. ltal • 
dayı da kazanmak için Laval tarafın
" al\ Yapılan teşebbüs Habeşistan da.. 
dasını ortaya attı. Fransa İngiltere. 
.. :~ Çekinerek İtalyayı yarı yolda bı
y tı. İtalya da gücenerek Almanya
~~ tlleyil etti. Esasen haheş meselesi. 
la. tı buhranı içinde Almanya da sililı
le:tl\ı:a karar vermişti. Her iki dev
b\ anı hedeflerine varmak, yani AL 
•i:tl}'a silahlanmak, ltalya da Habe

lto~~tıd~ yerleşmek için birbirinin 
ı· arı ıçine atıldılar. ispanya ihtila-

~ .. ~ıktıktan sonra da bu, bir ideoloji 
b\ adaşlığı şeklini almJştır. İ§te Ro. 

a.. a r 
l'itı eı- •n mihveri bu temeller üze-
b\~;l kurulrnu§tur. Fakat acaba bu te. 
a:iy er, bugün başhyan nünıayişkar 
terı;ı-et ile dünyaya ilan edilmek is
;ı,.,._ 1 diği kadar sağlam mıdır? Al
'''<\fl}'a ·ı 1 
liltle . 1 e talya arasında menfaat bir-
l'u k. tı "ardır: her ikisi de istatüko
!la :but etmiyor. Her ikisi de kabı
&i d~~1Yor, romürge istiyor. Her iki_ 
dilec k u gayeye varmak için takib e
taş, e Usuller hakkında aynı fikri 
~tır~~· Fakat bütün bunlar ancak 
:ıonı u Ve geçici politika kombine
ttıarı~rı Yapnuya elverişli olan ele-
.ı. ardır T "h· w f \(•ltt .. arı ın ve cogra yanın 

e etti~· b. 
~a h· gı ır vaziyet vardır ki bu-
'" ır za q~l' nıan ıçın göz yumulsa da 

:ıarna · · ela n •çın göz yuınulamaz: bu 
orta A 

Vrupada kuvvetli bir Al-

ULUS 

Japonlar Paoting fu 
şehrini zabtettiler 

Hankeu bombalandı 
Londra, 24 (Hususi) - Çin ve japan kaynaklarından gelen haber

lere göre, japon tayyareleri canub cephesinde bombardıman faaliye
tine devam ebnişlerdir. Japon tayyareleri, Kanton ordusu umumi ka
rargahını, bahriye zabit namzedleri mektebini bombardıman etmiş
lerdir. 

Japonlar müstahkem mevkii 
aldılar 

Japon Domei ajansının verdi
ği habere göre, şimal cephesinde 
japon kıtaları çinJilerin müstah
kem mevkilerini yararak saat 9.45 
de Paotingfu'ya girmişlerdir. Şi
mali Çindeki şiddetli yağmurlar 
ve ınehirlerin taşması askeri hare
katı çok güçleştirmektedir. 

Buna rağmen dün bütün gün muha
rebe bütün şiddetiyle devam etmiş, ve 
japonlar Paotingfu müstahkem mevki
ini ele geçirmişlerdir. 

Yağmurlar taarruzu durdurdu 
Şanghaydan bildirildiğine göre, şid

detli yağmurlar ve Çin kıtalarmrn gös
terdiği büyük mukavemet Şanghay ceb
hesinde japon taarruzunu muvakkaten 
durdurmuştur. Diğer taraftan japon 
tebliğine nazaran, çin kuvvetleri cenu
ba doğru çekilmeğe başlamışlardır, 

Japonlar yeniden asker 
çıkarıyorlar 

Central Nevs ajansı, birçok japon 
tayyare ve gemilerinin Tchekiang sa
hili yakınında görünmüş olduğunu ha
ber vermektedir. Yakında karaya asker 
çıkarılması beklenmektedir. 

Japonlar Lienyoun'a asker çıkarına
ğa teşebbüs etmişlerdir. 

284 Çin tayyaresi düşürüldü 
Tokyonun tebliğine göre, harbın 

b:ışladrğı 14 ağustostan 22 eylüle kadar 
Merkezi Çindeki tayyare zayiatı şudur: 

Çinliler 284 tayyare zayi etmişler
dir. Bunlardan 152 si muhtelif hava 
ha,rblarmda düşmüş, 120 si karada bom
bardımanlarla tahrib edilmiş, 12 si de 
zayi olmuştur. Japon tayyarelerinin 
bombardımanı esnasmd~ 48 hangar da 
harab olmuştur. 

Aynı zaman içinde japonlar 38 taıy
yare zayi etmişlerdir. 

Japonya komiteye girmiyor 
Tokyodan bildirildiğine göre, Çin -

japon anlaşmazlığını tetkik etmek üze
re Milletler cemiyetinin te~kil ettiği 23 
ter komitesine, Japonyanın da girmesi 
hakkındaki daveti japon hükümeti red-

. detmeye karar vermiştir. Çünkü Ja
ponya hükümeti, bu anlaşmazlığın sa
dece iki devlet arasında halledilecek bir 
mesele olduğu hususunda ısrar etmek
tedir. 

londra da Nankin'in bombardı
manını protesto etti 

Londra, 24 (A.A.) - Gece yansına 
doğru 200 kişi kadar tahmin olunan 
bir grup, japon sefaretinin pencereleri 
önünde Nankin ve Kantonun bombar-

manyanın ltalya menfaatleri bakı. 
mından tehlikeli oluşudur. 1870 se
nesinde böyle bir Almanyanm teşek
külü günündenberi fransız- alman 
münasebetleri bu mihver etrafında 
dönüyor. Avrupada yaşıyan bütün 
alınanları hududları içine almak ga_ 
yesını program olarak kabul eden 
bir Almanya, Fransadan ziyade İtal-
ya için tehlikelidir. Eğer Almanya 
bir takım politika düşünceleriyle bu 
gün için Avusturyayı tazyik etmek
ten vazgeçmiş ise bunun, al·man 
olan bu memleketi er geç hududları 
içine almak tan vazgeçmİ§ nıanasma 
delalet etmiyeceğini realist olan Mu

solini herkesten iyi bilmelidir. Fakat 
realist bir politikacı olmak, hazan 
da realitelere karşı göz yummayı 

İcab ettirir. Almanya- İtalya dostlu

ğu şüphesiz bugün için bir kuvvet 
ifade ediyor. Hitler ve Musolini de 
bir gün için bile olsa bu kuvvetten 
istifade etmeği düşünüyorlar. 

A. Ş. Esmer 

dımanına karşı nümayiş yapmışlardır. 

Polis nümayişçileri dağıtmış ve bun
lardan birini tevkif etmiştir. 

Hankeu bombaTdıman edildi 
Hankeu, 24 (A.A.) - Royter mu

habiri bildiriyor: Hankeu bugün japon. 
tayyareleri tarafından şiddetli bir su
rette bombardıman edilmiştir. 

Hankeunun aşağı tarafta kalabalık 
mahallelerini teşkil eden Vaşingnıiao 
da ölen çocukların adedi çok yüksektir. 
Buna sebeb, japonların bombardımanı 
esnasında çocukların büyük ekseriyeti
nin evlerinde bulunmuş olmalarıdır. 

Bu şehrin sokakları, iki metreden 
dardır. Bütün evler gayet sık köhne 
ve fakir kulübelerden mürekkebtir. Bu 
evceğizler, bombardıman neticesinde is
kambil kağıdları gibi yıkılmışlar ve 
gerek içeride oturanları ve gerek so· 
kaklarda bulunanları enkaz altında bı
rakmışlardır. Ölenlerin hakiki mikda
rr, daha maHim değildir. Fakat pek 
çok olduğu muhakkaktır. Her tarafta 
birbiri üzerine yıkılmış olarak duran 
cesed parçalan, yardnn krtaları tara
fından kül halinde defnedilmektedir • 

Sokaklarda tüyler ürpertici sahne
lere rastlanmaktadır. Bizzat ben, kendi 
gözlerimle, bir sedye üzerinde kimi öl
müş kimi ölmek üzere yan yana uzan
mış yatan ve açık yaralarından kanlar 
akan beş altı çocuğu götürmekte olan 
kızılhaç yardımcılarına bir çok kere 

rastladım. 

Elektrik cereyanı tamamiyle kesil
miştir. Yardımlara gece karanlrğında 

devam olunmaktadır. 
Vaşingmiao tersaneden altı yedi ki

lometre uzaktadır. Bu fakir mahalleler
de bir tek asker bile mevcud bulunmı

yordu. 

İngiltere Nankin bombaTdı.m.anını 
protesto etti 

Londra, 24 (A.A.) - Royter ajansı 
bildiriyor: İngiltere hükümeti, Tokyo-

bardrmam hakkında japon hükümeti nez
daki ingiliz büyük elçisine talimat gön_ 
derek gayri askeri hedeflerin bom -
elinde şiddetli protestoda bulunmasını 
ve Nankin bombardıınanlarının sivil a
hali arasında sebeb olduğu şayanı te -
essüf insan kayıblarının lngilterede ya

rattığı nefret hissine terceman olmasını 

emretmiştir. 

Yugoslav manevraları 
. devam ediyor 

Belgrad, 24 (A.A.) - Avala ajan
sından: yugoslav ordusunun Kupa neh
ri mıntakasındaki manevraları, harbiye 
na:zıtı general Mariçin ve ecnebi askeri 
heyetlerin huzuru ile devam etmekte

dir. 
Dün sabahleyin cenub ordusu, şid-

detle hücuma başlıyarak şimal ordusu_ 
·1 . 

nun yerleşmiş olduğu mevzı en zaptet-
miştir. Bundan başka cenubAordusu, ta
rassut tayyarelerinin harekatına mani 

olmuştur. . 
Diğer taraftan, öğle vaktı, birçok 

borbardıman tayyareleri Novomostoya 
karşı birçok taarruzlar yapmrşlardır. 
Dafi bataryaların derhal harekete geç_ 
mesine rağmen bombardıman tayyarele
ri sehrin üzerinde uçınağa ve bomba.tar 
a~ağa muvaffak obnuştur. 

Marsel Til maglub 
Nevyork, 24 (A.A.) - Ame_rikan 

boksörü Apostoli Avrupa şampıyonu 

Marsel Tili yenerek yarı ağır Avrupa 

şampiyonu olmuştur. 
Hakem, fransız boksörü gözünden 

yaralandığından maçı on~n~u r~v~~
da tatil etmiş ve Apostolıyı galıb ılan 

eylemiştir. 

Musolini 
Almanya ya 
hareket etti 

B. Musolini Münihte 
B. Hitler tarafından 

karşılanacak 
Roma, 24 (A.A.) - B. Musolini bu 

saıbah saat 12.20 de Münihe hareket e
decektir. 

Münib, 24 (A.A.) - İtalyan hükü
met reisi B. Musolini 25 eylül cumar
tesi günü sabah saat onda hususi tr.en
le buraya gelecek ve istasyonda bizzat 
B. Hitler tarafından karşılanacaktır. 

İki devlet adaniı baştan başa donan
mış olan ve bir bayram havası yaşıyan 
şehirden beraberce geçecekler ve nazi 
teşekküllerinin büyük geçid resminde 
hazır bulunacaklardır. 

B. Musolini ve B. Hitler akşam saat 
19 da bera.berce Berline har·eket edecek
lerdir. 

Jngiliz gazetelerinin tahminleri 
Londra, 24 (A.A.) - İngiliz gaze

teleri heb birlikte, B. Musolininin Ber
line yapacağı ziyaretle meşgul olmak
tadırlar. Ve beynelmilel siyasetin mev
zuunu teşkil eden günün bütün mese
lelerinin bu mülakatta görüşüleceğini 

ve bu meselelerden her biri hakkında 
iki devlet adamının müşterek bir hare
ket hattı taıyin edeceğini tahmin eyle
mektedirler. 

İngiliz gazeteleri B. Hitler - B. Mu
solini mülakatının neticesini büyük bir 
alaka ile beklemektedirler. 

Bulgarislanda 
Türk mekteblerinde 

bulgar öğretmenler 
Sofya, 24 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: İktısadi buhran neticesinde 
hususi türk mekteblerinden bir çoğu ma
li müşkülata maruz kalmışlardır. Bunla
rın bir kısmı öğretmenlerin aylıklarını 

muntazaman veremiyecek ve diğer mas
rafları da karşılayaınıyacak bir vaziyete 
düşmüşlerdir. Kültür Bakanlığı bunlara 
bir kolaylık olmak üzere ve esas masra
fın da öğretmenlerin aylığı olduğunu na
zarı itibara alarak bu mekteblere şimdi -
lik bir yardım olmak üzere hazineden 
maaş alan bulgar öğretmenler tayinine 
karar vermiştir. 

j = 

1 BASIN iCMALi: 

Kara borsanın 
faaliyetine karşı 

Ahmed Emin Yalman, memleketimiz. 
de perde ardında çalışan bir şebekenin 

mütemadiyen memleketin menfaatleri
ne kasd ettiğini, döviz kaçakçılığı ile it
tigal ettiği gibi, her fırsatta, parammn 

kıymeti dlişürüleceği şayialariyle apekü... 

Iasyonlara giriştiğini batırlatarak bunla. 
ra karşı şiddetli bir mücadele açdmaa 
lüzumunda ısrar ediyor: 

" Türk parasını koruma kamusu.mm 
haricine çıkanlara, yanlış şayialarla bo... 
sada sahte hareketler uyandır~ Ye 

kendi küçük menfaat!eri namına devle _ 
tin itibariyle oynıyanlara karşı kanunla
rımızda ceza tedbirleri düşünülmüıtür. 
Fakat bu cezalar çok hafiftir. Derin bir 
teessürle itiraf etmek lazımdır kj. bu 
umumi menfaatlere karşı olan tecaviizle.. 
rin ağır manası halk tarafından tama -
miyle kavranmamış, kanunlarmmda da 
hakiki yerini bulmu§tur. 

Adam öldürmenin ne demek olduğu
nu herkes bilir. Böyle bir fii.l karşıunda 
hepimiz teessür ve heyecan duyarız.. Ada. 
Jetin kolu, caniyi takib ettiği zaman ci. 
nayetle ceza arasmdaki münasebet her-
kes için apaçık bir keyfiyettir. 

Fakat umumi menfaatlere karşı olaa 
taarruzun manası ve tesirleri zihinlerde 
aynı şeki]de yer tutmamıştır. Dn-letin 
itibarına ve siyasi menfaatlerine doku... 
nacak yanlı§ şayialarla çevrilen bir bor
sa o)'1.lnunun ne kadar korkunç, ne b .. 
dar ağır cezalara layık bir hareket oldu
ğunu kara borsacılar kavramamışlardır. 
Bunun için de pervasızca böyle hare .. 
ketlerde bulunmak cüretini kendilerin .. 

de buluyorlar.'1 

Muharrir, türk parasının düşürülme.. 
si ihtimalinin ne kadar gayri varid oldu
ğunu anlatarak diyor ki: 

" Fakat şurası var ki, kara borsaa
ların manbk ve hakikatle alakalan yok • 
tur. Bütün derd, dolab kurmak, gaFılleri 
buraya düşürmektir. Fakat bu defaki 
pervasızca do!ab yanlarına kalmıyacak .. 
br. Celal Bayar'a prensipine tamamiyle 
zıd iktısadi gayeler atfederek ortalığı 

bulandırmaya ve memleketin mali itı'bar 
ve istikrarım sarsmaya cüret edenler 
her kimlerse elbette meydana çıkacak ve 
layık oldukları cezayı göreceklerdir. 

Borsa manevrasından alınacak den 
ikidir. Birincisi yanlış şayia!arla borsa 
dolandırıcılığı eden ve devletin itibariyle 
ve varlığiyle oynıyan kara unsurlarm 
meydana çıkarılma~an ve ceza görmele
ridir. ikincisi de halkıı memleket siyase
ti hakkında o şekilde tenvir edilmesidir 

ki, devletin iktısadi siyasetindeki samimi
yete ve istikrara inansı~ bu siyaseti iyi
ce bellesin, borsa dolandırıcllannm do. 
lablarına kapılmasın ve hatta bu dolab
lan çevirenleri ortaya vurmayı bir .a • 
tandaşlık vazifesi bilsin." 

ltalya teminat verdi 
ispanyaya artık gönüllü 

göndermiyecektir 
Londra, 24 (A.A.) - Cenevrede bulunmakta olan ve İtalya namı

na söz söylemeğe salahiyettar bulunan 8. Skopa, B. Delbosa bundan 
böyle ispanyaya bir tek gönüllü gönderilmiyeceği hakkında teminat 
verirken 8. Ciano da Romadaki İngiliz maslahatgüzarına aynı temina
tı vermiştir. 

Londranın diplomasi mahfilleri, bu 
hadiseleri, ileriye doğru atılmış bir a
dım telakki etmektedir. Ve bundan do
layı iftihar duyulması lazım geleceği-

ni, çünkü gerginliğin gitmesine yarrya
cak olan bir amil olduğunu beyan et
mektedir. Bu mahfiJler, bu teminatm, 
müzakerenin ilk safhası olduğunu ve i

kinci safhasının gönüllülerin geri çe
kilmesi neticesini doğuracağını ilave 

etmektedirler. Aynı mahfiller, Londra
mn B. Delbosun görüşmelerine müza~ 
haret edeceğini beyan etmektedirler. 

Şimdi bu görüşmelerin muvaffakiyeti 
Londrayı ve Fransayı müzakereleri İ
leri götürmekte serbest bırakmağa sev

ketmektedir. 

Bu mahfiller, Faris tarafından fay
dalı addedildiği takidrde Londranın üç 
taraflı müzakereye girişmeğe ve Ro

madaki nüfuzundan istifade ederek fi
kirler teatisine yardım etmeğe amade 
olduğunu söylemektedirler. 

o .. o OJ4JIJOIJOS o o o o o o o o o 

N yon anlaşması 
ve ltalyanlar 

Paris, 24 (A.A.) - Öğrenildiğine 

göre, deniz mütehassısları konferansın

da Fransayı Amiral Darlan, Amiral Go-

defroy ve miralay Delburze temsil ede. 

cektir. 

İngiliz mütehassısları 

Londra, 24 (A.A. - Pariı deniz 

mütehassısları konferansında lngütereyi 

deniz erkanı harbiyesi ikinci reisi Ami

ral Sir William Y ames ile harekat daire-

si reisi miralay Philips temsil eyliyecek

tir. lngiltere delegderi cumartesi günü 

Parise hareket edeceklerdir. 
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Güzel Sanatlar Müzesi 
X Tayinler - Açıkta bulunan Kon

ya idare heyeti azalığına Seyhau idare 
heyeti azasından BB. Feyzullah Sacid, 
Seyhan idare heyeti azalığına eski mül
kiye müfettişlerinden İsmail Hakkı, İp
sale kaymakamlığına staj müddetini bi
tiren Edirne maiyet memuru Beltçet, 
Gümüşhacr köy kaymakamlığına eski 
kaymakamlardan Kocaeli mektubçusu 
Fehmi tayin edilmişlerdir. 

Bir kız çocuğu 
erkek oldu 

''Vak.tinde Gül hane parkını tanzitrJ 
edenler, ellerine nereden geçmişse onıJJJ 
içine, galiba mermerden dökme bir kag 
aslan da yerleştirmişler.', 

Bu satırlar ne§rolunduğu zaman 

Türkiyen:in ilk güzel sanatlar müze
si lstanbulda., Dolmabahçe saraymm 
eski veliahd dairesinde açılım§ bulu
nacaktır. Haber verildiğine göre bu 
müze üç kısım ihtiva edecektir: 

1 - Eski ve yeni türk sanatki.rfa
rmm eserleri. 

2 - Memleketim.izde mevcud ec

nebi sanat eserleri. 
3 - Avrupa müzelerindeki p.he

terlerin çok sadık kopyalarL 
Her biri müzenin müstakil bir da

iresini i§gal edecek olan bu kısımlar 
ayrı ayrı kıymet ve ehemiyettedir. 
Fakat biz, bilhassa türk sanatkarla
rının eserlerini bir araya toplryan ilk 
kısını tebarüz ettirmek istiyoruz. 

Türk plastik sanatmm elli sene
denberi vücude getirdiği eserlerin §On· 
diye kadar pek gayri müsaid şartlar 
içinde muhafaza edilmekte olduğu 

çok kere söylenmiş bir hakikattir. 
Müzecilik, bilhassa modern müzeci
lik, yağlı boya tablo muhafazasmm 
ne derece nazik bir İ§ olduğunu gös
termektedir. Fazla rutubet olduğu 
kadar fazla konduk, pek bol qık ol
duğu kadar ışık noksanh~ ve da.ha 
buna benzer yü:ı:lerce sebeb bir tablo
nun boyasına, renklerine, !effaflığma 

zarar veren wısurlardır. Mıqaınbayı 
örten ince boya pelükülünü harici te
sirlerden kurtararak onun ebediyen 
ya§amasmı temin etmek yalnız müşkül 
bir şey değil, ba§lı ba§ma bir sanat 
'Ye bir fendir. 

Bu hakikat göz önünde bulondu
ralursa.. türh: plastik eserlerinin fim
diyc kadar pek kötü §artlar içinde 
muhafaza edilmiş oldukları neticesi
ne kolayca varılır. Filhakika, Hamdi 
bey, Zekai paşa. Ali Rua bey gibi 
eski ve artık klas.Ak olın~ üstadları
mı.zm. çoğu pek değerli olan tablola
rı, ra$l gele, ötede beride asdı hulu
nayorlardı. Umumiyetle bir çok İlıısa
nm oturup kalktığı, siğara içtiği ma
hallerde as.llı olan bu resimler, fazla 
-.oğuğa olduğu kadar fa.zla sıcağ~ 

toza ve daha bu gibi bir çok tehlikeli 
unsurlarm tesiri altında bulunuyor
lardı. Bunun neticesi olarak. bir çok 
kliısi.k e.serlerimiz bozulmuş, çatlaınq. 
solmuş ve batta yırblınsş. esasi güzel
lik ve tazeliğini kaybetmiperdir. Bu
nu geçen yıl akademide açılan "elli 
yıllık türk sanatı sergisi., nde de gör
mütl:ük. 

Elli bu kadar senenin, bünyeleri için 
pek tahri.bkar geçidini geçmiş olan milli 
eserlerimizin bu.günkü haline acımak 
hiç bir işe yaramayacağından onla.rı 
kurtaran ve onlara yeni bir gençlik 
veren hadiseyi alkışlamak gerektir. 
Türk sanatkarları ve sanat severleri, 
böyle bir müzenin kuralu~unu sene· 
lerdenberi temenni edip durmQ§lar
dır. Bu müzenin. tesisi yalnIZ milli e-
serlerimizin kurtarılması bakımmdan 

ehemiyetli değildir. Müze, bi:Wn asri 
d.a"Yamız olan ''sanatı tanı~ yay

ma ve sevdirme., keyfiyeti ile ali.ka
dardır ve bu bakımdan kültürel ehe
miyeti çok büyüktür. Görgünün ve a
lışkanlığın sanat kültüründe pek mü
him bir rol oynadığı, hatta sanat kül
türünün hemen hemen kendisi oldu-
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ğu malfundur- Çizgi ve renk baua
aiyeti - ki buna saant zevki ve sa.. 
oat anlayışı da diyebiliriz - Pek çok 
sanat eseri g<irmekle mümkündür. 
Sanatm mekteblerini, cereyanlarını, 

tarzlarını ve muhtelif tekniklerini tef

rik edebilmek, kitablarm, mecmua
ların temin ettikleri nazari bilgi ile 
hiç bir zaman müınkün değildir. Re
sim sergileri de, muvakkat ~iyetle
ri, en iyi ile en kötüyü bir araya top
byan çok kere a.henks.i:z ve dağnık 

karakterleri ile esaslı bir sanat zevki 
aşılamaya muvaffak olamazlar. 

Demek ki ideal bir resim sergisi 
olduğu kadar bir sanat mabedi olan 
müze, bilhassa genç nesillere sanat 
aevgisiru ve sanat anlayışmı a§ılıya

cak tek müessesedir. Elli yıllık gibi 
hatırı sayılır mazilerine rağmen res
aa.mlığın ve heykeltra~ığm sosyal bün
yemize henüz girmem.iş olmasını, bu 
sanatların en güzel nümunelerini bir 
araya toplıyan bir müzenin şimdiye 

kadar açılmamasında arayabiliriz.. 
Güzel sanatlar müzesi, büyük halk 
kütlelerini yalnız resim ve heykeltı

raşlığa ısmdırmakla kahmyarak on
lara aynı zamanda "sanat eserine say
gı,, yı da telkin eder. Ve her sanatın 
inkiıah, bir sevgi ve saygı halesine 
muhtaç değil midir ? 

Son olarak, güzel sanallar müzesi
nin ressam ve heykeltıraşlarımız için 
t~kil edeceği ferdi ve mesleki te~vik 
vesilesini İş_are.t etmek isterim. Bundan 
böyle resim sergilerinden devlet tara
fından satm alma.ca.k eserlerin oraya 
buraya dağıtılmıyarak müzede yer a
lacakları emniyeti, sanatkarlarnna
da, daha çok çalışmak, daha mükem
mel eserler yapmak arzuswıu pek ta
bii olarak uyaıubracaktır. Müzenin 
salonlarının pek sarih olarak göstere· 
ceği gibi şimdiye kadar ihmal edilmez 
eherni)'ette bir varlık göstermİ§ olan 
sanatkarlarımız, müze dıvarlarmın 
tehlikeli boy ölçüşmesinde elbette kü
çük dii§mek istemiyec:eklerdir .... 

NuTullah BERK 

Bir mandanın sebeb olduğu facia 
Balıkesir, (Hususi) - Şehrimizle 

İzmir şimendifer hattı arasında feci bir 
kaza olmuş, hat çavuşu Abdullah iki 
ayağını kaybetmiştir: 

Abdullah, kendi idaresindeki bir 
dökoville giderken önüne birdenbire 
azgm bir manda çıkmıştır. Abdullah bu 
ani hadise karşısında frenlere sahih o-

lamamış, ve dökoviii mandaya çarptır

mıştır. Dökovil devrilmiş, Abdullah 

da muvazene!ilni kaybederek makinenin 

altına düşmüştür. Hat çavuşu muhtelif 

yerterinden yaralanmış ve iki ayağını 

kaybetmiştir. 

Trakya köylerinde tetkikler 
Trakyadaki köy kalkınma harekeL 

lerini görmek ve alınan tedbirleri ye
rinde tedkik etmek üzere bir müddet.. 
tenberi Trakyada bulunan İç bakan1ık 
köycülük şubesi direktörü B. Baha 
şehrimize dönmüştür. B. Baha bu ted_ 
kik seyahatinden elde ettiği neticeleri 
bir raporla bakanlığa bildirecektir. 

X Güven yapı kooperatifinde - An
kara Güven yapı kooperatifi umuınl he
yeti, bir kısım ortaklar tarafından yapı
lan tekliflerin müzakeresi için on alu 
birinci teşrinde fevkalade olarak topla
nacaktır. 

X Dağmık reuni gaz:ete!erin tasni
fi - Başbakanlık, resmi dairelerde da
ğınık bir şekilde bulunan takvimi vaka
yi, resmi gazete ve meclis zabıtlarının 
tasnifine karar vermiştir. Başbakanlık 

bu hususta bütün devlet teşkilatına bir 
tamim yaparak bu kabil dağınık vaka.
yilerin tasnif edilmek üzere gönderil
mesini istemiştir. 

Bir yavrucuk beşiğinde 
boğularak öldü 

Kars, (Hususi) - Göle kazamız
da feci bir hadise olmuş, altı aylık bir 
yavru anasmrn cahilliğinin kurbanı 

olarak ölmüştür. Hadise şudur: 
Gölede Selimbey mahallesinde otu

ran Bekirin altı aylık kız çocuğu beşi
ğinde ölü olarak bulunmuştur. Müddei
umumilik hadiseye derhal elkoymuş, 
çocuğu doktora muayene ettirmiştir. 
Doktorun verdiği rapora göre hadise 
şöyle olmuştur: 

Çcuğun anasr, çocuğu emzirmiş, be~ 
şiğine yatırmuj, çocuğun yüzüne de 
çok kalın bir bez örtmüştür. Yavru
cuk hava alamadığı için boğularak can 
vermiştir. 

İyilikçi bir adam nasihat 
verirken biçakla 

öldürüldü 
İzmir, (Hususi) - Bornovada bfr 

cinayet olmuş; iyilik sever bir adam, 

yarı deli bir adama nasihat vetıirken 

öldürülmüştür. Hadise şudur: 

Bornovada ötedenberi yarı delıl sa
yılan, .zaman zaman asabi buhran geçi

ren amele Hüseyin admda bir adam var

dır. On beş sene evet geçirdiği asabi 

bir hastalığın hala mirasını taşıyan 

Hüseyin, son günlerde elinde avucunda 

ne kadar parası varsa, bunu sağa sola 

savurmakta, herkese dağıtmakta imiş. 

Bornovada otum ve 60 yaşlarında bir 

adam olan B. Yakup, evelki gün Hüse

yini evinde ziyaret etmiş.tir. Eyilik 

yapmaktan başka gayesi olmayan B. 

Yakup, Hüseyine parasını ıavurmama~ 

sınr, sonra aç kalmak tehlikesine düşe

ceğini tatlı ve mülayim bir lisanla an

latmaya başlamıştır. 

Hüseyin, bu esnada asabi buhranın 

tesiriyle olacak, eline geçirdiği bir bı
çakla B. Yakubun üzerine saldırnuş ve 
bıçağını ihtiyarın şurasına burasına 
saplamağa başlamıştır. Zavallı ihtiyar, 
Hüseyinin bıçak darbeleri altrnda can 
vermiştir. Hüseyin yakalanmıştır. 

mıyan bir adamla bölüşmüştü. 

Konya (Hususi) - Bayan Leyl§. a
dında 12 ya§ında bir kız çocuğu şehri
miz memleket hastahanesinde yapılan 
küçük bir arneJ.iyattan sonra erkek ol
muştur. Eski Bayan Leylayı memleket 
hastahanesinde ziyaret ettim. Esmer, 
küçük yapıh bi rçocuk. Yani başında 
ninesi oturuyor. Küçüğe: 

- Nasılsın iyi misin, erkek olduğu
na memnun musun? Dedim. O hiç sesini 
çıkarmıyor; galiba biraz da utanıyor
du .• 

Ninesi söze karıştı: 
- H epimiz sevinç içindeyiz ... O za

ten küçük yaştanberi erkek çocuklarla 
oynardı. Bilhassa araba sürm.eğe at koş
mağa bayılırdı. Biz Karamanın İlisıra 

köyünde oturuyoruz. Leyrnnın iki kız 
kardeşi daha vardı. Anasr babası üç ço
cuğumuz oldu da bir erkek ç~uğumuz 
olmadı diye hayıflanıp duruyorlardı. 
Leylanm erkek oluşu bilhassa onları 
çok sevindirdi. Hem de çocukların en 
büyüğünün erkek oluşa hepsine ağa
beylik yapı;şı bu büyük bir piyango 
doğrusu .. 

Leylaya dikkatle bakınca, onun bir 
erkek delikanlısı olduğu kolayca anla
şılıyor. Kolları, adaleli vücudu, tam bir 
erkek yapısı_. Saçları sıfır numara ma
kine ile kazınmış. 

Leylaya tekrar sordum: 
- Erkek olduktansonra ne iş yapa

caksın bakalım? Dedim. 
O, gene gözlerini önüne indirdi ve 

sustu. Ninesi gülerek söze karıştı: 
- Ne olacak, çiftçi çocuğu çiftçi o

lur. Kendisi çalışkandır. Köy mektebi
nin ikinci sınıfından üçüncü sınıfına geç
ti busene .•. Hem de pek iyi derece ile ... 

~LIYOGRAFYA 

AR 
Memleketimizin yegane guzeı sanat.. 

lar mecmuası olan AR'ın 8-9 uncu sa
yılan bir arada olarak birçok resim ve 
çok zengin yazılarla çıkmıştır. Bu sayı
da şu makaleler vardır: 

Nurullah Berk: Güzel Sanatlar Mü
zesi; Bedri Rahmi: Röprodüksiyon mü. 
zeleri; Su ut Kemal Yetkin: Van Gogh; 
Nureddin Ergüven: Sanat kültürünün 
ana hatları; Arif Bedii: Ressam Vtrillo; 
türk iptidaileri; Güzel santlar Akademi
sindeki sergiler ve daha birçok yazı. 

Bu nefis sanat mecmuasını bütün ka
rilerimize tavsiye ederiz. 

Adapazarı ilçesi 
Adapazarı kültür memuru B. Ta

lat Takman "Adapazarı ilçesi" ba§lı· 
ğiyle, bu güzel kazamız hakkında bet 
türlü mal\imatı veren resimli ve battalı 
bir rehber albümü neşretmiştir. 

Kalın kuşe kağıdı üzerine mükem -
mel bir şekilde basılmı~ olan bu albüm
de Adapaza.ruım tarihi eserleri ve yer
leri, İstiklfil savaşında Adapazarı, İk
lim, ziraat, maden, hayvan, ormanlar, 
küçük sanatlar, ticaret, ihracat ve it
hal~t, fabrikalar, sokaklar, parklar, 
muhtelif binalar ve müesseseler, spor, 
nüfus, sağlık, kültür, tabii güzellikler, 
nehir ve göller, kamunlar hakkında et
raflı ve çok faydalı malumatla nefis klL 

Cumhuriyet' ten 
Demir, bronz, kurşun dökülür ama. 

biz mermerden heykellerin dökülerek, 
değil, yontularak işlendiğini sanırdık. 

* "(T:ı. - Vong) melekler kadar ına• 
sum ve riyasız bir kızdı. Hakanla kona· 
şurken heyecandan ayakta duramıyor4 

du. Parmaklarının ucu ile arkasındaki 
ağaçlardan birine tutunarak güçlüJc/e 
ayakta durabiliyıordu. 

Akşam'dan 

Biribiriııi takib eden iki cümleye ba· 
kınız: "Ayakta duramıyordu'' ve "güç
lükle ayakta durabiliyordu". Sonra bir 
insanın arkası bir iki ağacı örtemiyece· 
ğine göre "arkasındaki ağaçlardan biri· 
ne,.. değil "arkasındaki ağaca" denilmek 
lazımdı. Bir tarihi romandan aldığırnxz 
bu satırlar, gazete tefrikalarının nasıl 
çala kalem yazıldığına bir delil değil 
midir? 

* "Benzin araşrırma:sı 
Cumhuriyet'ten 

Bu başlığın altındaki yazıdan meı:ıı• 
leketteki petrol araştırmalarının mev· 
zuubahs olduğunu anlıyoruz. Fakat bel' 
zin bir endüstri mahsulüdür. Bir haıtl 
madde değildir. Bu itibarla benzin a• 
raştrrılamaz. 

"Donanmamıza henüz katılan yeni 
deniz subaylarımız/' 

Tan'dan 
"Henüz'' e ne lüzum var? 

Kavunlarnnız Almanyada 
çok beğenildi 

İmir (Hususi) - Alırumyadan ge
len haberlere göre, kavunlarımı.z Al
manyada pek büyük bir rağbet kazan• 
mı~tır. Alman piyas31arına çıkarılan 

diğer yaş meyvalann:ıız da, alm.anlat 
tarafından eskidenberi tanınmamış ol .. 
mas.uıa rağmen. tehminin fevkinde bir 
sürümü temin etmiştir. 

CENGEL K1T ABI --ıı 
ve 

CENGEL HIKA VELERi 
Rudyard Kipling tarafın· 

dan yazılıp Nurettin ART AM 
tarafından dilimize çevrilen 
ve iki cild halinde satışa çıka
nlan bu e§siz kitablar hakkın
J a değerli miinekkidimiz Nu
rullah Ataç, şu satırları yazdı: 

''Nurettin Artam, Kiplin· 
gin o harikulade eserini, Cen· 
gel kitabını İngilizceden ter' 
cüme etti: hem de örnek diye 
gösterilebilecek bir tercüme. 

O iki kitabı hala okumadı· 
nız ve çocuklannıza okutmadı, 
nızsa güzel şeyleri sevdiğimiz, 
den şüphe etı:llek caizdir.,, 

şeler vardır , 
Bu albümün hakikaten bütün şe

hir ve kasabalarımxz için örnek atııJ. 
ması doğru olacak bir mükemmeliyette 
olduğunu tebarüz ettirerek, bu güzel ka• 
sahamızla alakadar olanlara tavsiye e· 
delim. Fiyatı bir liradır. · 

). ·. - ' . ,- . . ... . , 

Şel<spirden· .... Hikayeler · 
On kırallığı kaybetmeden daha ağır o

lan bu taraflardı ki genç ve şerefli prens 
Hamlet'i sarsmış, zihnini ve ruhunu bulut
landınruş tı. 

haklı idi; annesi hakkında ne düşünmesi ge
reki~~i; ?ntın bu suçta ne mertebe ortaklığı 
olabilırdı? Bu cinayet onun bilgisi olarak 
mı, olmıyarak mı yapılmıştı? Bütün bunlar 
delikanlının beynini buruyordu. 

tam bu sırada sabah kargası ötmüş, bunuı> 
üzerine o çabucak oradan uzaklaşmış vcı 

. • ' ' J: ' ~ ~~ - ... ~ - ~ 

Yazanlar: Mary ve Charles lamb 
Çeviren: Nurettin ART AM 

HAM LET 
Genç, asil ve şerefli bir ruh için oldukça 

acı bir yara olmasma rağmen, o, babasından 
kalma taht üzerindeki hakkının elinden alın
ması ihtimalinden o kadar üzülüyordu da. 
Annesinin babasını tamamiyle unutmuş ol
masına bir türlü tahammül edemiyordu: 
hem de ne baba! O, daima seven, daima na
zik davranan emsalsiz bir koca olmuştu! 

Annesi de onu seviyor, sayıyor ve din~ 
liyor görünür, güya, bu sevgisi gün geçtik
çe artardı. Halbuki ölümünden iki ay bile 
geçmeden amcasiyle, sevgili babasının kar
deşiyle meşru ve dürüst olmıyan bir şekilde 
evlenmişti. Bir defa yakın akrabalık dolayı
siyle böyle bir evlenme çirkin bir şeydi; son
ra annesi hem tahtı, hem de yatağını yara
dılışında kırata yakı~ır hiç bir tarafı bulun-

Annesi Gertrude ile kıral, onu oyalamak 
için neler yaptılarsa boşuna gitti. O, daima 
sarayda bütün moda kıy af etleri bir tarafa 
bırakarak, dalına babasının matemini tutup 
siyahlar giyiyor, hatta annesinin evlenme
sinin yıl dönümünde bile giyinip kuşan.ma
ğa lüzum görmüyor, sarayın büyük ziyafet~ 
lerine katışmıyor, hatta böyle günleri en 
berbad günler buluyordu. 

Kendisini en ziyade üzen şey de, babası
nın ne türlü öldüğünün belli olmayışı idi. 
Klaudius, eski kıralın bir yılan tarafından 
sokulmak suretiyle öldüğünü etrafa yay
mıştı. Halbuki Hamlet'e göre asıl yılan 

Klaudius'un kendisi idi. Açıkça anlatmak. 
lazım gelirse, o, babasını tacı için öldürmüş
tü; ve o yılan, şimdi, tahtın üzerinde otunr 
yordu. 

O, bu düşüncelerinde ne dereceye kadar 

Genç Hamiet'in kulağına gelen bir şa
yiaya göre sarayın civarında nöbet bekliyen 
askerler, sarayın önündeki terasa üzerinde 
gece yansına doğru ardı ardına bir kaç ge
ce, obkı. babasına benziyen bir hayalet gör
müşlerdı. Bu hayalet, daima ölü kırallann 
giydiğine inaruJ.an bir şekilde tepeden tır
nağa kadar zırhlara bürünmüş bulunuyordu. 
Bu hayaleti görenler (ki Hamlet'in can ci
ğer arkadaşı Horatio da bunların arasınday
dı) onun tam saat on ikiyi çalarken oraya 
geldiğini, simasmın hem keder, hem de öf
ke ile sap sarı olduğunu, sakalının hayatın
da iken olduğu gibi gümüş suyuna batmış 
bir kılıç renginde bulunduğunu söylüyorlar
dı. Bu hayalet, kendisine söz söyleyenlere 
asla cevab vermiyordu. Yalnız bir defasın
da başını kaldırarak söz söyliyecekmiş gibi 
bir hareket yaptığını görmüşlerdi. Fakat 

gözden kaybolmuştu. . ,.. 
Bunları dinliyen genç prensin bu hıka• 

yeye inanmamak elinden gelmemişti. ııeı 
halde bu görülen babasının hayaleti olacalt· 
tı. Bu sebeble bir gece nöbetçilerle birlik~• 
orada nöbet beklemeğe karar vermişti. Be' 
ki de böylece o da onu görebilirdi. Onun le~ 
naatince böyle bir hayalet oraya sebebSıl 
gelemezdi. Bu gece ziyaretlerinde, her ııA 
kadar hayalet hiç bir şey söylemiyor, sort> 
lan sorgulara cevab vermiyor idise de ge~• 
bir maksadı olmak lazımdı. Sonra onla! ı 
konuşmayan hayalet, kendisine cevab ve" 
rebilirdi. Böylece gecenin gelmesini sabı,,. 
sı.zlıkla beklemişti. 

O gece arkadaşı Horatio ve nöbetçilet' 
den Marcellus ile birlikte hayaletin dolat 
tığı söylenen yerde o da nöbete girdi. O ge
ce hava pek soğuktu. Bundan dolayı II~ 
let ile Horatio havanın soğukluğuna d~ 
konuşmaya başlamışlardı ki Horatio, h~tıiJ 
letin gelmekte olduğunu söyliyerek so 
kesti. )' 

(Sonu var • 
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E3 İzden birgün sonra, kampı ziyaret 
etmek üzere Türk Hava Kurumu 

~aşkanı B. Fuad Bulca'mn misafiri ola
.tak Bursa'dan bir heyet geldi. Bursa, 
<ieğerli valisinin ve mesai arkadaslarmm 
hiınrnetiyle, türk havacılık tarihi~in say
gı ile anacağı bir büyük şehrimizdir. O
radan gelen bir heyeti, İnönü çocukları 
Sevgi ve saygı ile karşılamaya hazırlan
lllışlardı. 

Çocuklar; Bursalı olanlara soruyor
lardı: 

"- Acaba sizin Bursadan bize neler 
getirirler? 

"-Şeftali! 
" - Hayır kestane 1 

. İnönünde çalışanlar. kendilerinin he
dıye getirilecek kadar sevgi taşıdıkları -
~ın. Pek güzel farkındadırlar ve bu haki-
atı or,ı ya koyan Hava Kurumu, orta 

Anadolunun bu ıssız köşesinde onlara 
bütün sıhat müesseselerini kıskandrra -
Cak bir hayat temin etmiştir. 

~ :?: :}: * e ursadan gelen misafirler, saat 17 
.. de İnönü'ne geldiler. İyi bir tesa. 

:~' bu saatte İnönü çocuklarının hepsi-
1 bir ıaraya toplamıştı. 
İnönü kampı, vakıa tren yolundan bir 

llaat ötededir ve İnönü kazasına yarım 
saatlik bir yerdedir ama aralarında şe
hirden belki ilk defa ıayrtlanlar bulunan 
b~ gençler, kendilerini aramaya gelenle
~ 0 kadar büyük bir sevinç ve zevkle 
ı:'illıyorlar ki ... Artık gelecek yıllar ta
\ta c -.Yısı binleri aşacak olan büyük ha-

cılık § h · 1 ·· .. h ·· b.. 1 h" e rı nonune; er gun oy e şe-
'-iıır heyetlerinin geldiğini göreceğiz. Ha
n .lcılığın en önünde giden Bursa, İnönü
~ bir heyet gönderen ilk şehrimiz oldu. 
d anevralardan sonra gezdiğim Trakya
i ~ GeneralKazım Diriğin İnönü kampı 
bÇın aldırdığı fiJmi seyrettiğim zaman, 
,'1rıa bu filmin Trakya gençliği arasın
tı~ gördüğü alakayı anlatmı~lardı. İnö. 
nunü gösteren ve anlatan filim, heyet, 
:e. olursa olsun her şey muhakkak ki 
!akaların en büyüğünü görüyor. 

* * * 1,. ayyarecilerin keskin gözleri, u. 
. fukta toz bulutlarının yükseldiği-

nı görmüştü: "- Geliyorlar . .'' dediler. 
hk Çocuklardan biri misafirlerin havacı

rtJ.ırşiyle karşılanmasını teklif edi -
~~rdu. " - O kadar acele etmeyiniz de
ını. Bütün bildiklerinizi ilk anda har-

tarsanı . r· l . . t z sonra mısa ır ere ne gos ere -
tcltsiniz ?" 

Sakın bir havacı gence böyle bir şey ••• 0:Ylenıeyiniz. Derhal bir onur meselesi 
ltıeydana çıkıyor: 

. ··- Bizim gösterecek epiy şeyleri -
ttıiz va d r ır .. ,, 

İnönü gençliğinin bütün mütevazı 
~asıflarma rağmen bu söz ne kadar hak
dır bı' b"l . r ı senız ... 

Şitndi toz bulutu bize doğru yaklaşı
l>or: en Öndeki otomobilde Hava Kuru

l:nu Başkanı Bay Fuad Bulca ile Bursa 
"ali · ~k~ı B. Şefik Soyer'i seçiyoruz. Arka-
•· 

1 otomobillerde İzmir Hava Kurumu 
YC 'l'" 
A. Urkkuşu başkan!•arı, emekli General 
l:n~'ır \te Talat, muallim mektebi ve lise 
:ı, Udürleri, Maarif Müdürü, öğretmenler 

e ~azeteciler var. 
ltla ursaıı heyetin, bursalı gençlerle kar
teıe§lllası pek candan oldu. Bursalılar, 
lar nl~re hemen arkadıaşlannı tanıtıyor
ltaİ 'l'urkiyenin dört tarafından gelme bu 
•in~balık arasında kafa ve gönül sevgi
bir;eYe~i türk cemiyetinin kaynaşmış ve 
<>la §ınış manzarasının c:ıanlı bir levhası 

rak se d" ıt· Yre ıyoruz. 
tıınd ısafirler için direktör çadınmn ya.. 
dır a Yerler hazırlanmıştx. Direktör ça

r, dey· 
lard ıncc sakın aklınrza diğer çadır-

an ayrı .. - h ,, "b' . retj ve otıagı umayun gı ı ışa-

,c:. sırnıası, ziyneti ve sairesi olan bir 
Y gelnıesin ... Direktör çadırx, diğer İn-

ULUS 
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Kartalların 
dostları 

bire onlara çıkış
tı : 

" - Durun ba
kalım... Şimdi si
zin bana değil, be
nim size sual sorı
mak hakkım... Uç
maya kolayca ;a
lışabildiniz mi?,, 

Birden kocaman iki kanad yerinden oynadı. Made. 
ni bir ses işittik. Bir tayyareden daha çok büyük 
olan koca planöre bakarken gözlerinizin karaı·dığı 
btı§ı dumanlı tepeden, akşamın gölgeleri altında da
ha esrarlı görünen uçuruma kendini bıraktı. 

Dikkat ettiniz 
mi, tayarecilere en 
çok sorulan sual 
budur. Uçmaya 
alxştınız mı, uç
maktan korkmı

yor musunuz? 
Bursalı genç 

kızlar, hocalarına, 

uçmayı nasıl öğ

rendiklerini uzun 

ve heyecan lr anla

tıyorlar. Bu ara

da biribirlerine ta

kılmayı da unut-

1 

Merak ve dehşet anlatan bir ses bizim hepimizin 
başını birden geriye çevirtti. 

Yazan: 

mıyorlar. Cemal Kutay 
Hocalarına: 

"-Perihan, diyorlar. Uçmayı tabii
yeden daha kolay öğrendi. •. ,, 

önü çadırları gibi düz, kendi halinde fa
kat temiz ve sağlam bir çadırdır. Bura.. 
ya, gençlerin yemek yedikleri sıraları 

dizmişlerdi. 

Türkiye'de son üç ey içinde en çok 
yoğurd istihlak eden kimdir, bilir misi ~ 
niz? İnanınız ki İnönündeki talebeler •.. 
Burada yoğurt yemek ve ayran içmek 
o kadar tabiileşmiş ki, gelen misafirlere 
de kahveden evvel ayran ikram ettiler. 
Buzlu ayran. Vakıa buradıa ne buz fab
rikası, ne de Frijider var ama, kampın 
hemen elli metre ötesinden akan pınar, 
Anadolu'nun güneşi kızgın köşelerine 

tabiatın bir hediyesi olan buz gibi so -
guk ve berrak suyu ile buza ihtiyaç his. 
ettirmiyor. 

* * * 
• nönündeki 150 talebe ile birlikte 
1 gelenlerle karşrlryanlar arasında 

yüzlerce de köylü vardı. Bilhassa köylil 
delikanlılar, İnönü kampının hemen he
men kayıdlı talebeleri gibidirler: ptanör
lere binebilmek, tayyareye binebilmek 
onl•ar için o kadar gaye ki sormayınız •. 
Halkçı Bursa valisi, etrafı çevrelemiş 

olan bu köylü kalabalığını göstererek 
güldü: 

"- Bunlar da mı talebe? ... " 

Türkiyenin hiç bir şehrinde tayyare

ye binenlerin binmiyenlere nisbeti, İnö

nünde olduğu kadar yüksek değildir. İn

önlülerin bu talii hakikaten kıskanılıabi

lir: Burada henüz otomobile bineıniyen . 

ler arasında tayyareye alışık olanlar var. 

Türk Hava Kurumu Başkam ve Bur. 

sıa valisi; geceyi ve yarını beraber geçi

recekleri havacı gençleri bir tarafa bıra

karak, köylülerle konuşmaya başladılar. 
Bu seneki mahsul, satış vaziyeti, top -
rak durumu, kültür hareketleri, bayın. 
dırlık; hulas•a köy hayatında yer almış 

bütün mevzular; İnönü yüksek yelken 
uçuş kampının meydanında bahis mev
zuu oluyor. Artık Bursa köylerinin ne -
den iki sene içinde kökden ve esastan de
ğiştiğini bu konuşmayı dinledikten son
ra anhyabilirsiniz. 

Nerede ve hangi şartlar içinde olur
sanız olunuz, memleketin öyle büyük iş. 
leri var ki, onları her zamıan karşınızda 
bulabilirsiniz. Hatta İnönü havacılık 
meydanında bile •.• Burada da köylüler, 
bize bancar ekiminin kendilerine e-etir
diği refahtan bahsettiler. 

* * * 
B ursalı heyet arasında kız lisesi 

talebesi hocası Bayan Enise var. 
Bayan Enise, buradaki genç kızlardan 
bir çoğunun öğretmenidir. Bursah kız
larımız, hoc3larını ara]arma almışlar, 

durmadan sual soruyorlar. O, birden-

Şimdi hep beraber, C brövesi almak 
için uçuş yapacak olan planörlerin bu
hmduğu tepeye doğru gidiyoruz. Sekiz 
yüz küsQr metre irtifada olan bu tepe
lerde yarıklar ve kovuklar var. Bayan 
Enise bunların ne olduğunu soruyor. 
Talebeleri: ''- Karta] yuvaları ... ,, dedi
ler. Sonra gülerek ilave ettiler : 

''- Oraya biz çıkmadan evvei onlar 
tek başlarına yaşryorlardı. Ev·.-ela biz_ 
den biraz çekindiler. Sonra dost olduk.,, 

Bu yüzlerce metre yükseklikteki te
pelere çıkmayı göze alamıyanlar geri
de kaldı. Onlar uçuşları kamptan sey
redecekler. 

Bu saat İnönünün sihirli rüzgarının 
tam harekette olduğu andır. Başlarımız 
hep yukarda uçacak planörleri bekliyo
ruz. Bir çok gölgelerin hareket ettiği
ni görüyoruz. Birdenbire, k<><:atnan i
ki kanad yerinden oynadı, madeni bir 
ses işittik. Bir tayyareden daha çok bü
yük olan koca bir planör, bakarken göz· 
lerinizin karardığı başı dumanlı tepe
den, akşamın gölgeli ışığı altında daha 
esrarlı görünen uçuruma doğru kendini 
bıraktı. 

Merak ve dehşet anlatan bir ses 
bizim hepimizin ba;ıını birden geriye 
çevirdi. 

Arabanın içinde uyuklar
ken öküzler yok olmuş 

Balıkesir, (Hususi) - Şehrimizde 
garib bir hırsızlık vakası olmuştur: Koz
pınar köyünden Hasan adında bir köy
lü öküz arabasına buğday yükliyerek 
şehrimize gelmek üzere yola çtknııştır. 
Akşam karanlığı basınca Hasan geceyi 
yolda, Çayırhisar köyü harmanlarında 
geçirmeğe karar verıniş ~e orada konak
lamıştır. Arabanın üzerındcki buğday 
çuvalları arasında yanında bulunan a
nasına ve kendisine bir yer hazırlamış. 
tır. Biraz sonra ana oğul buraya yerleş. 
mişler ve derin bir uykuya dalmışlar
dır. Fakat uyandxklan zaman arabaya 
koşulu olan öküzleri~. yerin.de yell~r es
tiğini hayretle görınuşlerdır. Vazıyet. 
ten jandarmayı haberdar etmişlerse de 
çalman hayvanlar bulunamamıştır. 

Ordunun eski belediye reisi 
Ordu, (Hususi) - Orduluların da. 

ima sevgi ve saygı i!e andıkları~ eski 
belediye reisi B. Rıfat Kalfaoglu 65 
yakında ölmüştür. Ordulular, Orduyu 
elketriğe ve suya kavuşturan bu sayın 
hemşehrinin cenazesini büyük törenle 

kaldırmışlardır. 
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Celladlığı bizzat hacı yapnıış, 
çılgın gibi tepinmişti. 

Böyle bir abnosfer içinde, o, ya- gayet hafif sesle konuşmağa başladı. 
vaş yavaş etrafına bir sürü §A§kmı Görüşmemizin mevzuunu korkwıç bir 
toplayarak, vatanseverler organi:zaa- hadise teıkil ettiği halde, sanki alel· 
yonu maskesi albnda bir yığın kor- ade ve her gün olan biten bir şeyden 
kunç cinayet işledi. Bütün bu cinayet- bahseden bir tavurla, bana, arkadat-
lerde, daima aynı metodla hareket et- lariyle birlikte., Rasputin meselesini 
tikleri anlaşılıyordu. Son kurban, bir hal ve tufiye etmeğe,, karar verdik-
kadın delaletiyle Istokholm civarında lerini söyledi. O gÜnlerde, "tasfiye,, 
bir villaya çağnlmıt, bir nevi sorguya etmek lafı her rusun ağzında dolaşı-
çekildikten sonra, boğulmuş ve Fjord'a yordu. Bunun manası, bir büro teşki-
atrlmıştr. Celladlığı bizzat Hacı Lac- 18.tmı deği§tİrmekten tutunuz da, bir 
het yapmış ve bu esnada bir çılgın gi- hasmi öldürmeğe varıncaya kadar her 
bi tepinip durmuştu. Tevkif edildiği §eYİ ifade ediyordu. Onun bu lafla 
sıralarda, daha bir çok cinayetlerin murad ettiği şey, sonunçu şey idi. 
projesini hazırlamakta olduğu anla- Daha önceleri, komplo yapılacağına. 
şılmıştı; çünkü, villasmm bahçesinde, "Rasputin meselesinin hal ve tasfiye,, 
bir sürü esrarlı çukurlar kazılmış ol- edileceğine dair o kadar çok şey din-
duğunu polis tesbit etmişti. Suçlular- lemiştim ki, dostumun ifade tarzın-
dan biri ifadesinde, bu kazılan çukur- dan ve kullandığı kelimelerden, bu
ların Hacının kurbanlarına mahsus ha- nun, muayyen bir projenin mevcudi
pitıhanenin teme.Ueri, olduğunu ve bu ha.. yetinden ziyade, herkesin kafasında 
pishanenin bir taraftan bir dolabla ken· dolaşan bir düşünce olduğuna hük-
di odasına diğer tarafdan bir merdi- mettim. Fakat bu defa önceden söyle-
venle F jord'a merbut bulunduğunu nen bir şey, tayin edildiği anda ve ta-
söylemişti. ı.avvur edildiği şekilde hakikaten kuv• 

Muhakeme on ay sürdükten sonra, veden fiile çıktı. 
bütün suçlular mahkiim oldular. Ha- llerde gelecek olan fasıllarda, 

cı Lachet, evela ölüm cezasına çarptı- Rasputin'in ölümü hakkında bildikle-
rıldı. Fakat sonradan bu cezası mü- rimi daha tafsilatlı anlatacağım. Şim-
ebbed kürek cezasına çevrildi. dilik yalnız şunu söylemekle iktifa e-

Bu adam acaba alelade bir hay- deceğim ki, eğer çok buhranlı ve teh-
dud mu, yoksa çılgınlık derecesine va- likeli bir anda böyle bir karar veril-
ran koyu bir bolşevik aleyhdarı mı i- memi§ olsaydı, Rasputin meselesi, 
di? En doğru cevabın, bu iki şıkkın or- belki hiç bir zaman halledilmeden 
tasında olması lazım gediği kanaatin- kalmış olacaktı. 

deyim. Çünkü bir tarafdan o, işlediği 
cinayetlerin kurbanlarını, ıoyup ao. 
ğana çeviriyor, bütün paraları gasbe
diyordu. Hatta, Ardaşefi öldürdükten 
sonra, otele giderek adamca.ğızm ba
vul ve eşyalarını srrtlamış ve içindeki 
banknotlardan 17.000 koronu da a
§ınnıştı. Halbuki çok geçmeden ha
pishane idaresi kendisinin çılgın ol
duğunu tesbit etti. On yıl süren kü
rek cezasını bitirdikten sonra, geçen
lerde timarhanenin birinde öldü. 

Ziyaretçilerimin üçüncüsü, büsbü
tün ba~ka bir karakterde idi. Bu a
dam, beni bir katille tanı§tırdı. Ancak, 
bu kazak katili ile nıs vatanseverle
rinden Purişkeviç arasındaki aykırı
lıktan dah büyük bir aykırılık tasav
vur edilemezdi. Purişkeviç koyu mu
hafazakarların lideri idi. O da, yÜz 
kişiyi bulan karalar gibi sim siyah 
bir muhafazki.rdı. 

Kendisiyle, 1916 sonbaharında Du
ma'yı :ziyaretim esnasında tanımıttan. 
Bir çok def al ar onu kürsüden konu
§Urken dinlemiş ve Miljukof'un, Mak
lokof ve Kadet'lerin çarın etrafını 

çeviren "kara kuvvetler" e hücum et
tik1eri içtimada, onun hitabet kudreti
nin tesiri altında kalmıtbm. 

O gün, kordiplomatik locasında, 

Sir George Buchanan, M.Paleologue, 
ve Amerika büyÜk elçisi Fracis'in ar
kasında duruyordum. Sözünü bitiren 
Puri§keviç ile birlikte diğer mebuslar, 
itilaf devletlerinin diplomatlarına dö
nerek, kendilerine gösterilerde bulun
dular. Alkış tufanından, Dumanın dı
varları çm çm çınladı. Bu hadiseden 
hepimiz çok mütehassis olduk. 

Amerika büyÜk elçisinin o andaki 
hali hepimizi güldürmüştü. Kendisi 
rusça bilmediğinden, bu gösterilerin 
Birle§ik Amerikanın şerefine yapıldı
ğını &anmış, sağa, sola doğru eğilerek, 
yüzlerini kordiplomatik locasına çe· 
virmi§ olan mebusları minnetle selam
lıyordu. Zavallı adanı! Buchanan dö
nüp, Birle§İk Amerikanın itilaf dev
letlerine iltihak etmiş olduğunu dış 
bakanlığa derhal telgrafla bildirece
ğini kendisine söyleyince, afallayıp 

kalmıştı. 

Bir kaç dakika sonra, itilaf dev
letlerinin büyÜk elçilerini selamla
mak için Puriçkeviç bizzat locaya gel
mişti. 

1916 son baharında kartını gön
dererek benimle derhal görüşmek is
tediğini söyliyen İ§te bu adamdı. 

Gelir gelmez bir sigara yaktı ve 

Hayatın 

iV 

zorlukları 

1916 yılının orta!armdaki karma 

karışık vaziyet içinde gÜndelik haya-

tm da zorlukları gittikçe ziyadele§i

yordu. llk haftalar otelde kalıyor-

dum. O sıralarda yiyecek ve yakacak 

meselesi pek o kadar ciddi bir şekil 

almamıştı. Fakat bir kaç ay geçtikten 

sonra bu meseleler çok korkunç olma· 

ğa ba§ladı. Subay olduğum için, hü· 

kümetin kara ve deniz subaylarına 

ayırdığı Astoria oteline gidebilirdim. 

Lakin Astoria da ağzına kadar tıka. 

basa dolu olduğundan, general ve a

mirallerden mürekkeb bir komite ta

rafmdan idare edilen bir otelde yer

bulamıyacağım besbelli idi. Hatta, 

"Mavi su mektebi,, nden gelen amiral· 

)erin banyolan kontrol etmek inhisa

rını Üzerlerine alını§ oldukları bile 

rivayet ediliyordu. Otelin geri kalan 
kısımlarını generallerin idare ettikle-

ri söyleniyordu, ama, bunlar da sivil 

bir direktörün müşavirliği ile hareket 

ediyorlardı. Hasılı bir çok acı ve çe-

tin tecrübelerden sonra, bu hakikat-

leri de öğrendim. 

- Sonu var -

Çapakçurda banka 
Bingöl vilaycti dahilinde yapılmak

ta olan ıslahatı, ve bu vilayetin en kısa 
bir zamanda kalkınmasını temin için a
lınan tedbirleri gözönüne alan hükü
met, dördüncü umumi müfettiı1iğin 
teklifi üzerine, bu vilayetin zirai ve 
ekonomik kalkınmasında mühim bir rol 
oynayacak olan bir banka şubesinin a
çılmasını tetkik ettirmektedir. Umumi 
müfettişlikçe vilayet merkezi olan Ça
pakçurda bankaya lüzumlu olan bina 
şimdiden hazırlanmıştır. Burada Zira
at bankasının bir şube açması bekle:-.
mektedir. 

Nüfus kütüklerine kayıd ıçın 
yapılacak müracaatlar 

İç bakanlık, her ne şekil ve surHte 
olursa olsun nüfus kütüklerine kayıd 
ve tescil edilmek üzere müracaat ede
ceklere aid evrakın, etraflı bir !jiekilde 
tetkik edilmek üzere bakan lığa gönde· 
rilmesini teşkilatına lıild rmiştir. 
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Tarih Kurultayında evelki gün yapılan tebliğler 
[Evvelki gün Türk Tarih Kurulta- 1 

Ylnda okunan tezlerin bir kısmını dünkü 
ıaymuzda neşretmiştik. Profesör Şem. 
aettin'in yaptığı mühim tebliğin sonunu 
ve diğer alimlerin söyledi~erini bugün 
neşrediyoruz. ] 

Abbasi halifelerinden Vasıkbillah 
"8 43-847,, dokuzuncu asır ortalarına 
doğru gözlerini hayata kapadığı zaman, 
Memunun kurduğll rejim icabı olarak 
'\l'ezirlik, kadiyülkudatlıktan başlamak 

Üzere bütün devlet teşkilatı rasyonalist
lerin elinde bulunuyordu. Bu hal, islam 
tarihinde bildiğimiz parlak ilim ve te
rakki devrini temin etmişti. Fakat Va
sıktan sonra iktidar mevkiine garib ta
biatlı kardeşi Mütevekkilullah "847-861,. 
geçince vaziyet değişti. Geri zihniyetli 
olan hu .adam ihtimal ki mutaassıp gii
ruhu kazanmak gibi siyasi bir düşünce
nin de sevkiyle Ananecileri iltizam etti. 
nasyonalistlere karşı bir tenkil müca. 
delesi açtı. Onları birer birer iş başın
dan attı. Aleyhlerinde şiddetli takibat 
yaptırdı. Mekkeli Abdülaziz İbni Yah
ya gibi mürteci müşavirlerin tahrikiyle 
rasyonalistlerin baş hamisi olan vezir 
Mehmet bin Abdülmelikizzeyyat'ın bü
tün mallarını müsadere etti, kendisini 
de demir bukağılara vurarak tedricen 
kızdırılan bir fmn içine attırdı. Bed
baht adam yavaş yavaş kavrulmak su
retiyle dört gün cehennem azabı çek
tikten sonra öldü. 

Vezirin ölümünden sonra felce uğra
yan Kadiyülkudat Ahmet bin Duvad'm 
da malları müsadere edildi. O da hasta
lıkla yoksulluğun pençesine terkedilmek 
suretiyle öldürüldü. Rasyonaistlerden 
liertheme ise parça parça edildi. Ras.. 
Yonalizm ve laik ilimlerin tedrisi men
olundu. İktidarı ellerine alan Ananeciler 
tedrisatı kuran ve hadis çerçevesi içine 
hasrettiler. Bu çerçeve haricinde oku
nıak ve düşünmek menedildi. Mütevek
kil ile başlıyan bu hareket halife Mu
tad1d Billah "892-902" zamanında fel
sefe ve laik ilimlere aid kitablann ya. 
kdması gibi bir vahşete inkılab etti. İş
kence usulleri bulmakta engizisyon re. 
islerinden mahut Thomas Tarquemada
ya taş çıkarttıracak kadar mahir olan 
bu honhar halifenin ilk kurbanı serhas 
türklerinden filozof Abuttayyip Ahmet 
01du. Felsefe ve tarihe aid kıymetli e
serler yazan bu bedbaht alim, mallan 
lllüsadere edidikten sonra öldürüldü. 

Sansür ve işkence 
. Mutadıdın emriyle filozofların ve la
ık ilim mümessillerinin kitablarmdaki 
hidatlan yani ilmi esaslan araştırmak ve 
itnha etmek üzere bir sansör heyeti te
§ekkül etti. İçlerinde yeni fikirler, ilmi 
'le felsefi mephasler bulunan ve binaen
aleyh bidatlarla mülevves sayılan kıy
llletli kitablar yakıldı, müellifleri işken. 
telere mahkUm edildi. 

Ananecilerin şiarı ilim ve felsefe 
düşmanlığı olduğu için iptidada düşün
ce]j kütleyi kendilerine müzahir bul
nıuşlardır. Fakat bunların haricinde 
kalan parlak zaka sahibleri münevver 
ZÜrnre, bu felsefe ve laik ili

1

m hareket.. 
!erini yaşatmı~lardı. 

Fakat Selçuk devletinin kuruluşun
dan yüz yirmi yedi sene evvel yani 
913 tarihinde ananeciler hiç bekleme
dikleri bir şahsiyetin bu sahada kendi
lerini fevkalade kuvvetlendirecek yar~ 
dıınına mazhar oldular. Bulunduğu ras
Yonalizm srmfmdan ayrılarak kendile
tine iltihak eden bu zat, yemenli Ebu 
tısaüı Eşari ahfadından Ebülhasanil E
§ari idi. 873 de Basrada doğmuş olan 
Eşari, rasyonalistler mektebinde tahsil 
etzniş, onlann ilmi ve felsefi metodla.. 
tını öğrenmiş, kırk yaşına kadar rasyo
llalistler safında çalışmıştı. Fakat tab'an 
~ağrur ve kindar olan bu zat günün 
hıtinde üvey babası ve rasyonalistlerin 
teisi olan Ebu Ali Cibaiye kızarak, bu 
lnektepten ayrıldı. Ananecilerin sıfa_ 
tiyle mezhebi ile ekseriyetin taraftar 
Olduğu Cebriye mezhebi esaslarında 
CÜz'i tadiJat yapmak suretiyle yeni bir 
lnektep kurdu. 

Rasyonalistlerin ilmi metodlariyle 
lniicehhez natuk bir hatib, kudretli bir 
~antıkçı olan Eşarinin ananeciler sa
ına iltihakı büyük hadise idi. O za.. 

inana kadar ilmt münakaşalarda daima 
;asyonalistlere mağlUb olan ananeci
er, Eşari ile kuvvetli bir müzahir bul-

ll'ıuş oluyorlardı. 
r Eşari bu tarihten itibaren rasyona. 
ıstıer aleyhine harekete geçti. Konfe_ 

rans1 
t• ar vermek, kitaplar yazmak sure. 
~'ile açıktan açığa mücadeleye atıldı. 
k ahirane bir çevirme hareketi ile fa-
ıhler, maziperest ananecileri, ilim ve 

felsefe düşmanlarını kendisine bağla. 
dı. Artık asrının en kudretli ve nüfuz. 
lu imamı, o olmuştur. Fakihler kazan
dığı nüfuza gipta ediyor, halk kendisi
ni din düşmanlarını ezmiye çalışan bir 
kahraman gibi alkışlıyordu. 

Rasyonalizm aleyhtarlığı itibariyle 
ananeciler daha az tehlikeli idiler. On
lar siyasi müzah.eretlere rağmen bu ce
reyanı boğamamışlaı dı. Çünkü iptidai 
zihniyet müessese ve kanaatlerini ri
vayete istinaden müdafaa eden anane
cilerin ilim ve mantık silahı karşısın.. 
da mukavemet kabiliyetleri yoktu. Bir 
darbe ile sarsılabiliyorlardı. Fakat E
şarinin kurduğu mektep böyle değildi. 
Rasyonalistler içinde yetişen Eşari, on
ların prensiplerini, mücadele metodla
rım biliyordu. Bu bilgiden istifade e
derek kurduğu mektep zahiren ilme 
müstenid bir sima arzediyordu. Bu 
manzara altında genç güzideler onu 
ilmi ve cazib buluyorlardı. Selefiye ve 
Kerramiyelerin iptidai telakkileriyle 
tatmin edilemiye~ felsefe ve laik ilim
lerde büyük hamleler göstermek kabi
liyetinde bulunan zekalar, şeklen man
tıki usulle mücehhez bir sistem gibi 
görünen Eşari mektebine atılmakta te
reddüd etmiyorlardı. 

Fakat, felsefe henüz bu mektep ta
rafından aforozlarunamış, laik ilimler 
birer afet gibi gösterilmemişlerdi. Eşarı 
mektebine bu son hamleyi yaptıran E. 
bülferec Abdurrahmanil Cevzi tarafın
dan portresi pek güzel çizilmiş olan 
Ebu Hamid Mehmedül Gazali oldu. 

Gazali şöhretini kazandıktan sonra 
Asrının bütün münevverleri gibi E

şari mektebini iltizam etmiş olan Ga
zali Bağdadda, Nizamiye medresesinin 
başında emsalsiz şöhretini kazandıktan 
sonra "Mekasidül felasife,, ve "Feysel 
üt Tefrikatü beynel İslami vez Zindi
kati,, gibi eserleriyle E~ri sistemi ha
ricindeki fikir hareketlerini bırpalamı. 
ya başlamış, sonra meşhur "Tehafetül 
felasife., unvanlı eseriyle tecavüze geç. 

miştir. 

Gazali bu eserine filosofların bid'atları 
unvanı altında 20 meseleyi tenkid naza
rından geçirmekte, bunların 17 sinde 
filozofları yanl.ş yola gitmekle üçün~ 
de ise küfre düşmekle itham etmekte_ 
dir. Son üç meseleyi filozofların ale
min kıdemi, Allahın cüz'iyyatta ilmi 
samil olmadığı yani kainatın ezeli ka
~unlara bağlı olduğu, cismant haşrü 
neşri inkarı gibi esaslan teljkil etmek

tedir. 
Şöhretli imam diğer eserinde müs

lümanlarm dalalete düşmekten men'i 
maksadiyle şu satırları yaz:yor: "Yüz
meyi iyi bilıniyenler dere ve deniz ke. 
narından nasıl uzaklaştırılırlarsa halk 
da filozofların kitaplarmı mütaleadan 
ve çocuk kısmı yılan yaklaşmadan na
sıl men edilirse kulaklarda hikemiyata 
ait kelimelerle karışmış olan filozof 
sözlerini dinlemeden öylece men olun
mal!dır . ., 

Gazali ayni eserinde yalnız felsefe
yi menetmekle kalmıyor, insanları 

müsbet düşünmiye alıştıran riyaziyatı 
da din hesabına bir Uet sayıyor, ve git 
gide bilhassa Şamda geçirdiği on sene
lik çilekeşlik devresinden conra, adeta 
bir engizisyon reisi kesiliyor. Felsefe 
ve laik ilimlerle uğraşanları ezmek boğ. 
mak istiyor. Fakat bu hedefine eriş.. 
mek için zaman müsaid değildir. "El
münkid mined dalal,, adh eserinde 
felsefe ve laik ilimlerle uğraşanları ten~ 
kil için kendisine zahir olacak müte. 
deyyin ve kahir bir sultanın bulunma_ 
masmdan act acı şikayet etnıektedir. 

Gazalinin bu acr şikayeti bize hem 
kendisinin ruhunu, hem de Selçuk su1-
tanlar·nın fikir ve vicdan serbestisine 
ne kadar riayetkar olduklarım, felsefe. 
ye laik ilimleri müfrit müteassıplara 

karşı nasıl koruduklarını göstermek

tedir. 

Ölümünden •onra 
Fakat, Gazalinin hayatında kuvvetle 

tahakkuk ettirmediği bu emelini, öliL 
münden sonra eserleri temin etti. Ve
fatından yarım asır sonra bütün islam 
dünyasında kazandığı umumi hürmet 
ve salta neticesi olarak münevver züm
re arasında Eşari Gazali sistemi hari
cinde düşünmek cesaretini gösterecek 
kimse kalmadı. Onun filozofları, laik 
ilim taraftarlarını tekfir etmesi, ilim de
nilen şeyi Eşari sisteminden ibaret gös
termesi münevver zümre arasında ras
yonalizme olan temayülü kurutmuş, 

meydanı, her şeyi Eşari sistemi çerçe-

vesi içinde görenlere bırakmıştır. 
Gazali eserleriyle yalnız felsefe ve 

rasyonalizmi yık:mağa çalışmakla ikti. 
fa etmemiş, ayni zamanda o vakte ka
dar Selefiye ve Kerramiye mezheı;.leri 
gibi avam arasında barınan tarikatçi. 
liğe de bir cazibe vermiştir. Süriyeli 
zengin bir hıristiyamn Remlei Şamda 
yaptırdığı ilk tekkede hakiki hürriyeti 
bu güne kadar tamamiyle bilinemiyen 
Ebu Haşim Sofi tarafından sekizinci 
asır ortalarında temeli atılan tarikatçi
liğe mükaşefe yolu adını veren Gazali 
onu sönük ve mensi sahasından çıkar
mış Müs saltasma namzed etmiştir. 

1 ki meşum netice 
Ölümü Üzerinden henüz yar:m asır 

geçmeden bütün müslüman dünyasın
da ermiş bir veli emsalsiz bir alim o. , 
toritesini kazanmış olan Gazalinin bir 
taraftan felsefe ve laik ilimleri afaroz. 
laması, diğer traftan da tarikatçiliğe 
bir hız, bir hamle verişi, hayatında ken
disinin de tahmin edememis olacağın
da şüphe etmediğimiz şu i.ki meş'um 
neticeyi verdi. 

Onun kudsi ve ilmi emsalsiz şöhre
tinin parıltısı karşısında kamaşan göz
ler, yarasalar gibi görmiyecek hale gel
diler. Gittikçe daralan bir çerçeve da
hilinde düşünmiye mahkfim kalan di. 
mağlar ya Eşariye mektebinin labirenL 
!eri içinde bunaldılar, veya meskenet 
ve atalete sürükliyen tarikatçilik izbe
leri içinde gömüldüler. 

Eşari sistemi, zek1l.ları skolastik bir 
çemberi içinde söndüren bir mekteb 
halini aldığı zamanlarda idi ki islam 
dünyasının içtimai, iktisadi hukuki ve 
medeni kanunlarını ihtiva eden fıkıhda, 
ananeciliğe galebe e'den tesirleriyle bu 
halifenin açtığı geniş yoldan sapmağa 
başladt. Neticede zaman ve mekanın 
ahval ve şeraitin tebeddülü ile hüküm
lerin de değişmesi zarureti unutuldu. 1-
tikadi ve fikri esaslar gibi hukuki ve 
hayati prensipler de hiç bir suretle 
değişmiyen ihtiyaç ve icablarla alaka
lı olmıyan camid formüllere, medeni 
insanların fikir hamlelerini, hayati fa_ 
aliyetlerini felce uğratan ibtidai telak · 
kilere bağlandı. 

llim, zamanın, ihtiyacın doğurduğu 
hadiselere cevab vermek için asırlarca 
evvele aid olan kuru ve cansız formül
leri aramaktan ibaret addedildi. Artık 
vicdan ve irfan hüriyeti kalmamış, di
mağlar ışahlanan küflü bir zihniyetin 
mahkumu olmuştu. Fikri kurutan, ze
kayı söndüren, hayatı çürüten bu hal, 
pek tabii olarak islam aleminin umumi 
inhitatını hazırlamış oldu. 
Zamanın darlığını düşünerek kısaltma

ğa mecbur olduğum şu izah müslüman 
dünyasındaki inhitatın hakiki' sebeble
rini nerelerde aramak lazım geldiğini 
gösterdiği kadar, Tiirkiyeyi kurtaran 
büyük inkilabın ne kadar engin ve ne 
kadar şuurlu bir görüş, ne derece zaru
ri ve kurtarıcı bir hamle mahsulü oL 
duğunu da tebarÜZ ettirmiş olacağını 
ümid ediyorum. 

F elsele tJe laik iliınler 
Görüyorsunuz ki felsefe 'le lfilk ilim

lerin doğması islam dünyasının inhi. 
tata sürüklenmesi sebebini türk istila.. 
smda aramak, eğer cehalet eseri "değil
se, kötü bir garazkarlıktan başka bir 
şey değildir. Eğer selçuk istilasının ha
kiki neticeleri aranacak olursa, İslam 
dünyasının inhitatı ile değil, sürüklendi
ği kati ölüm<len kurtulması ile karşılaşı
yoruz. Bu hakikati tebarüz ettirmek i
çin selçukilerin Ceyhun boylarına in
dikleri sırada islaın dünyasının arzetti
ği manzarayı çizeceğim. Maınzara şu idi: 

Büyük abbasl imparatorluğu parça
lanmış, biribirledne rakib feodal dev
letlere bölüıunÜştü. Mütemadiyen bir
birleriyle boğuşan pirensler, muhtaç oL 
dukları parayı bulmak için kendi tebe
a1armı soyuyor, hasrne aid ıneınieketleri 
de yağma ettiriyor. Bu suretle sefale
te sürükledikleri halkı sonunda kan ve 
ateş içinde boğuyorlardı .. Sık sık batıp 
çıkan hiikfunetlerin ad~dı on birinci as
rın ilk yarısında on beşı buluyordu. Bun
lardan Bağdadı, hilafet merkezini isti
la eden Buvey oğulları bir taraftan ken
dilerine her istediklerini veren halife 
müstekfiyi sürüyerek sarayından çıka
rıp gözlerini oydururken diğer tar.aıftan. 
da tahrik ettikleri süni ve şii mücadelesi 
neticesi olarak Bağdadı yağma ettiri
yor, yaktırıyor, bigünah halkı sokak_ 
larda parçalattırıyorlardı. 

Mısırda fatin1 halifesi Hakimbiem.. 
rullah, günün birinde siyah kölelerine 

K:iliireyi yakarak halkın mallarını yağ
ma, kadınlarını esir etmeleri emrini ve
riyor. Neticede masum halk ile siyah 
köleler arasında üç gün üç gece boğuş
ma sahnesi olan Kahirenin üçte biri ya
nıyor. Aynı halife diğer bir gün kadın
ları sokağa çıkmaktan menediyor. Ka
dın ayakkabısı yapacak kunduracıları 

idam ettireceğini ilan ediyor. Bu emir 
hilafına sokağa çıkan her kadını parça
lıyor. Ölüm korkusiyle Kahirede tam 
yedi sene hiç bir kadın, ne gece ne 
gündüz başını evinin kapısından uzata
mıyor. 

Siyaseten bu vaziyette bulunan İs

lam dünyası, içtimai hayat itibariyle 
daha acıklı bir manzara arzediyordu. 
Siyasi veya usull ihtilaflar yüzünden 
zuhur eden mezhepler gittikçe çoğaL 
mış, selçuk devletinin kuruluşundan L 
ki sene evvel 1038 de ölen Abdülkahiri 
Bağdadinin ifadesine göre adetleri yet
miş ikiyi bulmuştu. Yekdiğerini tekfir 
eden bu mezhepler, müslümanları, biri
birlerine hasmıcan olan 72 gurupa ayrıl
mıştı. 

Selçuk hükiimetinin idam 
dünya.sına hakimiyeti 

İranı istila ettikten sonra İraka i
nen Tuğrul Bey taç dilenmek için de
ğil, tahtını kaybetmiş olan halife Kaim 
Biemrullaha hüriyet ve devlet bahşet
mek için Bağdada gitmişti. İşte bu şe
rait içinde kurulmuş olan selçuk devle
tinin islfun dünyasına hakimiyetinin 
hakiki neticeleri şu oldu : 

1 - Yakın şarkt sarsmakta olan a
narşik devir nihayet buldu. Afganistan. 
dan Akdeniz kıyılarına, Mısır hudud. 
larına kadar uzayan sahalarda tek bir 
idareye bağlı, disiplinli bir imparator
luk kuruldu. 

2 - Geniş imparatorluk dahilinde 
herkesi malından, canından emin ola
rak yaşatan kanunlar, hükümler cari ol
ım.ğa başladı. 

3 - Vergiler tanzim edildi. Halkı e
zen haksızlıklar, usuller kaldırıldı. 

4 - Tiirkistandan Akdenize kadar 
uzayan geniş sahada asayişin tekarrürü, 
ticaretin inkişafına yol açtı, Şarkla garb 
arasındaki kadim ipek ticareti yolu ye
niden açrlmış oldu. 

5 - Melazgird zaferi, anarşik de
virden istifade ederek bir taraft:ın Er
zuruma diğer taraftan Urfaya, Trablus
şa.ma, Hamaya kadar ilerlemiş ohn şar
ki Roma imparatorluğunun eski vazL 
yetini iade etmek yolundaki hülyala
rına hitcım verdi. 

6 - Bütün din ve mezheplere kar
şı bitarafane hareket etmek seciyesiyle 
mütehalli olan türkler, biri diğerini 
boğmak istiyen ve devlet için devlet ro· 
lünii oynamağa yeltenen mezhep grev
lerine devlet otoritesini tanıttırdı. Bü
yük şehirleri birer harb sahasına çeviren 
mezhep kavgalarına, ayyarlar çapuçulu
ğuna kati bir nihayet verdi. Bu suretle 
vicdan ve kanaat hüriyeti temin edil
miş oldt•. 

7 - Selçuk sultanlarının islam dün
yasına kazandudxkları huzur ve asayiş 
Saman oğulları ülkesi müstesna olmak 
üzere bir zamandanberi durmuş olan 
ilim hareketine yeni bir inkişaf htzı ver. 
di. Rey de, İsfahan da, Bağdadda, Nişa.. 
hurda, yeni üniversiteler açıldı. HaS
taneler yanında yeni tıb fakülteleri ku_ 
nıldu. Bu üniversitelerde Hayyam gi
bi riyaziyat ve felsefede temayüz eden 
bir alim, Elmugni Fit tıb müellifi Ebül
hasan Said İbn Heybetullah gibi bir fi
Jizof tabib, Takvimülebdan fi Tedbirül
lisan müellifi İbn Cezle gıoi bir tabiiyat 
ve fizyoloji mütehassısı nihayet Ebulfe
reç bin Tayyib ayarında tabiiyat alimi 
yetişti.,, 

8 - Selçuk türkleri müslümanlığm 
Ön Asyada da boğmak ve çıktığı çijle 
sokmak hırsı ile şarka akan haçlılara 
karşı koyarak Suriye Mısır ve Mezo
potamya arabhğmı kurtardılar. 

9 - Türklerin centilmenlikleri haç
lılarda papaz tahrikatmm uyandırdığı 
huşuneti izale etti. Bu seyede şark me_ 
deniyeti ile uzun müddet yakından te
mas imkanı buldular. 

Bu temas ve tetkik nihayet garbte 
rönessansı doğuracak bir zemin hazırla

mış oldu. 
Türk tarihi düne kadar bizzat tiirk.. 

ler tarafından yazılıp müdafaa edilme
diğinden yalnız müslürnan dünyası için 
değil bütün beşeriyet için bir yükselme 
hızı olan selçuk istilası, yabancılar ta
rafından bir felaket amili gibi gösteril
miş ve bazılarını saydığım hakiki ne
ticeler ihmal edilmiştir. 

F el sele tarihinde türkler 
Prof. Şemsettin Günaltaydan sonra 

söz alan Prof. Emest von Aster felsefe 
tarihinde türkler mevzulu tezinde türk 
milletinin, benliğine has bir milli kül· 
türün yaratılmasında ne gibi merhale .. 
lerin geçtiğini ve cihan kültürüne ne 
gibi yardımlarda bulunduğunu kendi 
kendine sorduğu şu anda, türkler fel
sefe tarihindeki payını araştxrmağa ça· 
lışacağını mukaddeme olarak söyledik· 
ten sonra garb felsefesinin başlangıç
larının ilk defa küçük Asya sahillerın
de göründüğünü, bununla berabet bu 
sahillere Sumerlerin mirası intikal et
memiş olsaydı astronomik tasavvurıarın 
kurulmasına imkan bulunmıyacagını i
lave etmiştır, Müteakiben Orta çag ıel
sefesinin yeni bir zaviyeden tetkiki
ne girişeceği söylenen von Aster Farabi 
ile ıbnisınayı tahlil, islam ve hiristıyan 
felsefelerine mukayese etmiş., türk fel
sefesinin müstakil tefekkür karakteri 
taşıdığını ve Eflatun ile Aristoya aid 
tesiıleı i inkişaf ettirip ileri götürdü
ğünü ileri sürmüş, en sonra: garb tabi
at üzerınde ilmi ve teknik hakımiyetini 
tesis etti, halbuki şark, ruhun eng.n e
rine karşı garptan daha kıymetli ve da
ha derın b1ı anlayış gösterdı. Hugiın ı.ıu 

iki tarafı birleştirmek icab eder. Bu 
hususta ehemiyetli bir rol oynaması 

mukadder olan bir millet varsa o da 
türk mılletidir, demiştir. 

Bn. Marguerite Dellenbach, "Türk
lerin antrepolojik tarihlerine dair vesi
kalar,, mevzulu bir tez irad çtmiştir. 

Tebliğ sahibi bu kıymetli tezinde 
Önasya ve Balkanlar hakkında şimdiye 
kadar intişar etmiş olan antrepolojik ve 
antropometrik tetkiklere dayanarak bir 
harita yaptığını söyledikten sonra muh
telif Önasya ve Balkan memleketlerinin 
ırkları hakkında brakisefal veya doli
kosefal olmaları bakımından izahat ver
miş, neticede Ortasyada Tunaya kadar 
olan sahada uzun veya orta boylu bra
kisefallerin galib ve hakim bulunduğu 
memleketlerle, uzun boylu dolikosefal
lerle meski'ı.n memleketleri - az çok tak
ribi olarak . ayırmıştır. Bu tetkike göre 
bulgarlar, arablar ve efganlılar doliko
sefaldir. Bununla beraber tebliğ sahibi 
en sonra daha kati hükümler verebil
mek için araştırmaların daha ziyade i
lerlemesi ve bilhassa tetkik edilen fert
lerin sayısının muayyen ve çok mikdar· 
da olması icab ettiğini ilave etmiştir. 

lKlNCl CELSE 
Başkan 10 dakika teneffüs edilmek 

üezre celseyi tatil etti. 
İkinci celse Maarif vekili Saffet 

Arıkanın başkanlığında toplandı. Sek
reterlik yerlerinde Fakihe Öymen (İs
tanbul) ve Reşad vardı. 

Başkan sözü Prof. Fuad Köprülüye 
verdi. 

Prol. Fuad Köprülünün tezi 
Profesör Fuad Köprülü türklerin 

amme hukuki müesseselerini tedkik e
den değerli bir tebliğ yapmıştır. Pro
fesör türklerin hukuku hakkında şim. 
diye kadar garb ilim aleminde mütea
rife gibi tekrarlanan "Türkler ancak 
islam olduktan sonra hukuki müessese_ 
lere malik olmuşlardır. Bunlar da ta
mamiyle islami müesseselerdir. Bun
larda türklere ait bir hususiyet aran
maz.,, hüküm ve iddiasına karşı bilhas_ 
sa müslüman türklerin kurdukları dev· 
letlerin amme hukukunu tedkik ede
rek tarihin en eski devirlerinden beri 
devletler kurmuş, yani amme hukuku 
vücuda getirmiş olan türklerin, islam 
olduktan sonra da eski hukuki anane
lerini devam ettirdiklerinden başlıya. 
rak Osmanlı devletinin kuruluşuna ka
dar muhtelif zaman ve mekanlardaki 
türk devletlerinin siyasi ve idari mü.. 
esseselerinin nasıl birbirine benzediğL 
ni izahla beraber bunların müslim ve 
gayri müslim sair komşu devletlerin 
müesseseleri üzerindeki tesirlerini te4 
barüz ettirmiştir. 

Prol. Romnin Sözleri 
Fuad Köprülüden sonra Pr. Rossi, 

kürSüye gelerek İtalya kütüphane ve 
arşivlerinde türk tarihine ait türkçe 
ve İtalyanca mehazler hakkındaki dik
kate değer beyanatını türkçe olarak 
yapmış ve kongrenin şiddetli alkışla. 

riyle karştlanmıştır. 

Prol. Bossert'in tezi 
Bundan sonra başkan, profesör 

Bosch'un maalesef hasta olduğunu ve 
kongrede bulunmadığını söylemiş ve 

[Lütfen sayfayı çeviriniz] 
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Nar"' Vekaletinden: 
ıcaa.! - Baladiz - Burdur hattr ihtiyacı için 9.9.937 tarihinde müna
tin/a konulan otuz bin metre mikab balasta talih zuhur etmedi
}'a k en mezkl1r balastlar kapalı zarf usuliyle yeniden münakaaa-

onulmuştur. 
ı~ - A • Bu balastlarm muhammen bedeli 13500 liradan ibaret 

metre mikabı Bozanönü istasyonu civarındaki taş ocağından. 
tt .k B - Muhammen bedeli 12500 liradan ibaret olan 10000 met• 

ını abı Karakuyu istasyonu civarındaki taş ocağından. 
lOOoo C • Muhammen bedeli 11000 liradan ibaret olan diğer 
nın ta metre mikabından 5000 metre mikabı Baladiz - Burdur hattı
lara1t raf~yninden toplama ve 5000 metre mikabı da ocak balastı o-

verılecektir. 
'fol~-. Eksiltme 4.10.937 tarihinde saat on beşte vekaletimiz demir
taktr ınşaat dairesindeki münakasa komisyonu odasında yapıl~ 

ır. 

:- Muvakkat teminat 2775 liradır. 
t\trak- Münakasa şartnamesi, mukavele projesi ve diğer münakasa 
tilın 1~ l85 kuruş mukabilinde ôemiryollar inşaat dairesinden ve-

eıı:tedir 

•iıt! - B~ eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No.lı arttırma, ek
raıc e ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları ev
tilın~e vesikalarla 937 senesine aid olmak üzere vekaletimizden ve
lc\ır ~ ınüteahhidlik vesikasını ve fiat teklifini havi zarflarını mez
at d~ anunun tarifatı dairesinde hazırlayarak 4.10.937 tarihinde sa
buz Orde kadar inşaat arttırma, eksiltme ve ihale komisyonuna mak-
~kabilinde vermeleri lazımdır. (3360) 3-5089 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden · 
fltıil k Şartnameleri mucibince satm alınacak 3 adet sigara maki-

2 ~Palı zarf usuliyle eksiltm~ye konulmuştur.. . 

3 
Muhammen bedeli 30000 lıra, muvakkat temınat 2250 lıradır. 

ltaba - Eksiltme 12.X.937 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de 
tonu taşta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım komis-

4 nda yapılacaktır. 
Çtrı le - ~artname 150 kurut mukabilinde her gün yukarıda adı ge-

5 oınısyondan alınabilir. 
('«uı} Münakasaya girebilecek makineler (Molens) (Standard) 

6 er) fabrikaları makineleridir. 
•lcçaı - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve % 7.5 teminat 
't 14 ını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç aa
lirıd de kadar adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabl. 
~lıniş olmalıdır •• (5534) 2-4504 

Aııkara valiliğinden: 
"ıt,yiliyet hizmet otomobilinin bir senelik benzin ihtiyacı f8rtn .. 

ı:e tevfikan açık eksiltmeye konulmuştur. 
lbllhaınrnen bedeli 1995 liradır. 

ltıtıtı •le 27.9.937 pazartesi günü ıaat 14.5 da viliyet daimi encU· 
'€ n~ yapılacaktır. 

"tt . kaıltıneye girmek için 149 lira 63 kuruşluk muvakkat tem.i-
tası lhnndır. 

torı:tek!il~rin ihale günü vilayet daimi encümenine şartnameyi 
1ta

11 
e~ ııtıyenlerin hususi muhasebe müdürlüğüne müracaatları 

~397) 3-5031 

l\tanyas belediye reisliğinden : 
~~anyas kasabasına tahminen 20 hektar meskl1n 25 lira ve 20 bek· 
•çıltgayr~ meskun 15 lira bedeli muhammene ile hartasının alınması 
ilıılt ~~meye konulduğundan isteklilerin 80 lira muvakkat temi
ları ila 'Yle 1/10/ 937 cuma günü Manyas belediyesine müracaat-
~nur. (3387) 3-5030 

l\onya ili ltültür 
direktörlüğünden : 

Eksiltme İlanı : 
, 
' 1 

2 - Eksiltmeye konulan iş Konyada İplikçi camii tamiridir. 
3 - Keşif bedeli 10029 lira 28 kuruştur. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
tihitı~ Eksiltme müddeti 11.9.937 tarihinden itibaren 30.9.937 ta· 

s adar yirmi gündür. 
6 - Muvakkat teminat 752 liradır. 

lcoııy - ~?~~e 1.10.937 tarihine rastlayan cuma günü saat on beşte 
~k~ hukumet dairesinde kültür direktörlüğü makamında yapı· 

? r. 
~Utib-:- İsteklilerin teklif mektublarını ve 2490 numaralı kanunun 
1Çirı il{nce ticaret odası vesikasını ve nafıa vekaletinden 937 yılı 
~ir ınınrnış ehliyeti fenniye vesikasını ve bu gibi işleri yaptığına 
buz v Uteber belgesiyle birlikte 752 liralık muvakkat teminat mak
trı ~ ~a mektubunu altıncı maddede yazdı günde ihale saatındn 
llıit 01 ır 8aat evet kültür direktörlüğüne makbuz mukabilinde ver
haıc , lllaları şarttır. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet i
fııı l'tı~~~~na kadar kültür direktörlüğüne gelmiş olması ve dış zar
"'llti 0~ ur mumu ile iyice kapanmış bulunması lazımdır. Postada 

8 acak teahhür kabul edilmez. 
~"et;- keşif ve evrakı ve fenni ve eksiltme şartnameleri ve mu. 
liilcbiı~<Une her gün Konya eski eserler müzesi direktörlüğünde gö-
~lt:;~i~!:i~~:-~~}~-~~~lara sarih adresleriyle posta ücretini gön-

.... ~ yollanır. (3389) 3-5028 

~avayolları devlet işletme 
•daresi umum müdürlug·· filiııden: 

iı l) E · ~Yon ksıl.tıneye konulan iş : Ankara tayyare meydanında tayyare 
2) k u ?ınası. 
3) E eş~f bedeli: 87056 lira 47 kuruştur. 
4) 1'tY. ksıitmesi kapalı zarf usuliyle götürüdür. 
S) İh uvakkat etminatr 5602 lira 82 kuruştur 

~>'dan ale 7:10.937 tarihinde perşembe günü saat 10.30 da tayyare 
~ 6 _ ıkda~ı umum müdürlük binasında yapılacaktır. 
ta ı>o,ta eşıf evrakı, şartname ve mukavelename projeleri Ankara
~ 1'1tıı1nd u~um müdürlüğü binasındaki ve İstanbulda Karaköy pos• 

l\ :t3s ~kı hava yolları kişesinden ve İzmirde nafia müdürlüğün
~•ınde Uruş mukabilinde alınabilir. İsteklilerin eksiltme şartna· 
., 

1

1~Uht/~zılı belgeler ile muvakkat teminat ve teklif mektubları
thbne lta~ı kapalı zarflarını nihayet eksiltme saatinden bir saat ev· 

iiru k :r umum müdürlüğe vermiş olmaları lazımdır. Posta te-l\ a ul olunmaz. (3469) 3-5159 

~kara Valiliğinden 
:-~ığ~d6·9·~37 pazartesi günü eksiltmesi yapılacakken talib çık
tıhind~n. ı~ale edilemiyen 2 bin teneke benzinin alınması 7.9.937 

2 - 1'alıtı~aren bir ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 
~ 3 - İat mı.n edilen bedel 6650 liradır. . 
"-"•ltltat t ckı_ılerin ticaret odası vesikası ve 498 lira 75 kuruşluk 

t ıs.30 charnı!1atları ile birlikte her pazartesi ve perşembe ~nleri 
Gt 4 - İıt v~layet daimi encümenine müracaat etmeleri. 

l\ teçireb~ı~lıler buna aid ıartnameyi nafıa müdürlüğünde gö~-
1 ırler. (3275) 3-4875 

s-=-==-=--=-----=-==---===============================9 ULUS 

Dahiliye V ekfiletinden : 
Orta meJrteb mezunu çabuk ve doğru yazan bir daktilo alına

caktır. Bu evsafı haiz ?tanlar 27.9.937 pazartesi günü saat on bire 
kadar dahiliye vekileü hukuk miifavirliğine müracaatları 

(3557) 3-5229 

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

gün müddetle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Yulafın tahmin be~li 8500 lira olup muvakkat teminatı 

637 lira 50 kuruştur. 
3 - Eksiltme 28 eylül 937salı günü saat ıs de Eskişehir vete

riner direktörlüğünde yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde te

minat vermesi müteahhidlik vesikasiyle birlikte 937 yılı içinde ti
caret odasından alınmış vesikayı teklif mektublarmın içerisine ko· 
yarak belli günde saat 14 de kadar eksiltme komisyonuna .vermele: 
ri lazımdır. Teklif mektu~lar~ posta ile gönderildiği takdırde vakı 
olacak teahhürler kabul edılmıyecektir. 

5 - Teminat olarak para yatıracaklarm makbuz mukabilinde 
mahalli mal sandıklarına yatırmaları. 

6 - Şartnameyi görmek istiyenlerin nAkara Eşkişehir veteri
ner Mahmudiyede hara direktörlüklerine müracaatları ilan olunur. 

(3288) 3--4974 

Aiıli.ara Valiliğinden 
ı - 6.9.937 pazartesi günü saat 15.5 da eksiltmesi yapılacak i

ken talib çıkmayan Ankara • Kırşehir yolunun 56+~0Q--6~-ı:-300 
üncü kilometreleri arasında yapılacak toprak tesviyesı, sınaı ıma
lat ve şosa inşaat ve esaslı tamiri işleri 7.9.937 den itibaren bir ay 
müddetle pazarlığa konulmuştur. 

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

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

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

Çifteler harası direktöı;lüğünden: 
ı - Hara için 100 bin ki~o beyaz arpa 13 eylül 937 den itiba

ren 15 gün müddetle açık eksıltmeye konulmu,tur. 
2 - Arpanın muhammen bedeli 4160 lira olup muvakkat temina

tı 312 liradır. 
3 - İhale 28 eylül 937 sah gUnU aaat 10 da Eskitchirde veti· 

riner direktörlüğünde yapılacaktır. 
4 - İıteklierin 2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde temi· 

nat vermesi müteahhidlik vesikaaiyle birlikte 937 yılı içinde tica· 
ret odasından alınını' vesikayı haiz olması lizmıdır. 

5 - Şartnameyi görmek istiyenlerin Ankara Eskişehir veteriner 
Mahmudiyede hara direktörlüklerine müracatları ilan olunur. 

(3289) 3--4973 

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

konmuştur. 
2 - Eksiltme 1 teşrini evci 937 cuma günü saat 15.30 da veka-

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

1"06una müracaat ederler. Şartname için para alınmaz. 
6 - İstekliler 1 birinci teşrin 937 cuma günü muayyen saatte 

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

Kars vilayetinden : 
1 - Sarıkamış kasabasında yapılacak 80011.71 lira bedeli ketifli 

Iğdır kasabasında yapılacak 84612.63 lira bedeli keşifli mecmuan 
16704.34 liralık elektrik tesiatı iti k;tpalı zarf usuliyle eksitlmeye 
konulmuştur. 

2 - Bu tesisatın heyeti umumiyesine teklif yapılabildiği Iğdır, 
Sarıkamış kasabaları tesisatları için rle ayn ayrı vaki olacak teklif
ler de kabul edilecektir. 

3 - Eksiltme 13.10.937 tarihine ınüsadif çarşamba günü saat 
15 de Kars vilayeti daimi encümenince yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat umum tesisat için 9486 liradır. 
5 - Bu münakasanın istinad ettiği plan, keşif, fenni şartname 

münakasa şartnamesi bayındırlık işleri genel şartnamesi ve hususi 
fartnarne 824 liar bedel mukabilinde Kars nafıa müdürlüğü tara
fından verilecektir. 

6 - Para ~ediyesi şartları hususi şartnamede yazılmıştır. 
7 - İsteklı olanların kanuna göre hazırlayacakları teklif mek

tubları ile birlikte hususi idare namına yatırlımış teminat makbuz 
':eya mektub!arını . ve ticaret odası ka~ıd varakası en aşağı 80000 
lıralık elektrık tesısatı yaptıklarına daır naf~~ vekaletinden almış 
olduğu ehliyet vesikasını bir zarfa koyarak muhtirlü olarak yukarı
da yazılı müd~~tten bir saat evetine ka~ar ~?ınisyon reisliğine 
makbuz mukabılınde vermeleri veya posta ıle gondermeleri ilan o-
lıınur. (6077) 3-5037 

C. H. P. Seyhan ilyö~urul 
ba~kanhğından : 

Pazarlıkla Arsa Satışı İlanı: 
7.eyl~l.937 tarihinde kapalı zarf usuliyle _ve arttırma yoıu ile 

satış ve ıhalesi yapılacağı ilan olduğu ~al~e ısteklisi çıkmayan c. 
H. P. emlakinden Adanada vaki eski Orızdıbak arsası bu kerre pa
zarlıkla satışa çıkarılmıştır. 

1 - Satılacak malın cinsi: 
Hudud ve evsafı şartnamede gösterilen 1440 bin 
dört yüz kırk metre ınurabbaındaki eski Orizdi· 
bak arsası . 

2 - Muhammen bedeli 20000 yirmi bin liradır. 
3 - Şartnamesi C. H. P. Seyhan .~lyön~u~~~ bürosunda parasız 

olarak verilir. Veya posta ücreti gonderıldıgı takdirde adresine 
yollanır. 

4 - Arsanın satıı ve ihalesi pazar~~k-~a ~~~.ılacak~ır. Teklif edi
len ve verilen fiat haddi layikinde goruldugu takdırde kati ihale 
12 birinci tetrin 937 sah günü saat 17 de Adanada parti kurağında 
ilyönkurul başkan ve üyeleri huzurunda yapılacaktır. 

S - Muvakkat teminat akçesi mi~darı. 15?0 bin be!J yüz liradır. 
C. H. P. emlikinden Adanadaki eskı Orızdıbak arsasının tamamı 
yukarıdaki maddelere göre pazarlık usuliyle satılacaktır. istekli
lerin her gün saat 17 den sonra p~ k~r~ğın~ il:yönkurul başkan
lığına müracaat etmeleri ve kati ıhale ıçın gosterılen gün ve saat
te bizzat veya noterlikten tasdikli vekaletnameli vekillerinin c. H. 
P. Seyhan ilyönkurul kurağmda hazır bulunmaları ilin olunur, 

(3388) 3-5029 

1 
Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilam 

Uzun köprü belediye reisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
"Uzunköprü kasabasının nafıa vekaletinden muaaddak 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 kuruı olan alternatör, tevzi tab

losu, irtibat nakilleri, santral tenviratı, be' tonluk pon rulaıı ,.. 
hir şebekesi ve montaj ki ceman 32786 lira 50 kuruştur, 

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

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

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olup 27.10.937 tarihine t~ 
düf eden çarşamba günü saat 16 da Uzunköprü belediye dairesindlt 
yapılacaktır. 

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

2490 saydı kanunda yazılı vesikalarla beraber nafıa vekaletin
den alınmış ehliyet vesikasını ibraz etmek şarttır. 

5 - Teklif mektubları yukarıda yazılı saatten bir saat evetine 
kad~~ Uzun ~öprü belediye daimi encümeni reisliğine makbuz mu
kabılınde verılecektir. 

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

"6267" 3-5136 

Ankara Vailliğinden 
Bala kazası merkez ilkokulunun (659) lira keşif bedellı tamr.

ratı 13.9.937 gününden itibaren (25) gün müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. Taliblerin şartnameyi görmek ve daha ziyade ma
IQ~at almak üzere Balada maarif memurluğuna, Ankarad nafıa 
mudürlüğüne ve ihale günü olan 7.10.937 pazartesi günü saat (ıs» 
e kadar keşif bedelinin yüzde (7,5) kuru!J nisbctinde muvakkat te
minatiyle beraber Bali kaymakamlık makamında mUtetckkil im. 

_ ıusi komisyona müracaatları ilin olunur. (3472) 3-5132 

Ankara yüksek ziraat enstitüsü 
rektörlüğünden: 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda isimleri yazılı e,ya aa-. 
tın alınmak üzere üç grupta ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuttur. 

2 - İhale 1.10.1937 tarihine rastlayan cuma günü her gurup .... 
tında g<>-terilen ıaatlerde yüksek enstitü rektörlük binaamda ~ 
misyon odasında yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel hizalarında yazılı olup muvakkat temiıuııt 
%7,5 gıdır. 

4 - Numunelerini gönnek ve parasız şartname almalı: iıtieynlo
rin enstitü daire müdürlüğüne müracaatları itan olunur. 

( 1) Gurup Saat 14 de 

Cins Adet 
200 

200 
300 

BeherininFiatı Kurut 
1100 

YekOn tutarı lira 
2200 
1170 

165 

Yatak 
Yorgan 
Pamuk kilo 

585 
55 

3535 

Cins 
Battaniye 

Adet 
100 

( 2 ) Gurup Saat 15 de 
BeherininFiatı Kuru!J 

1650 
Yekfuı tutan lira 

1650 

( 3 ) Gurup Saat 16 da 

Cins Adet 
500 
300 
500 
250 
400 
ısa 

Beherinin fiatı kuruş 
45 

YekOn 
tutarı lira 

225 
135 
ı.so 

200 
140 
22,50 

Düz yemek tabağı 
Çukur yemek tabağı 
Su bardağı 
Sürahi 

45 
30 
30 

Çay bardağiyle tabak 
Çay kaşığı 

35 
ıs 

Kaşık, çatal ) 
Biçak, takını) 200 1020 2040 

. 

(3324) 

Kocaeli Nafia Müdürlüğünden : 

2912,50 

3-4981 

. 1 - Arifiyede yapılacak meyve istasyonu binaaı inşaatı 36 bia 
lıra muhammen keşif bedeli üzerinden vahidi fiatla kapalı zarf uaa
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
D - Fenni ve hususi şartname, 
E - Keşif, metraj, hulasai keşif defteri 
F - Proje 

3 - İhale 30.9.937 perşembe günü saat 15 de Kocaeli nafıa mü- _, 
dürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin bu işe aid dosya muhteviyatını Kocaeli nafıa 
müdürlüğü dairesinde bedelsiz görebilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2600 liralık teminat 
vermeleri ve ticaret odasından kayıtlı olduğuna dair vesika ile 937 
senesi için muteber bina teahhüdlerine aid nafıa vekaletinden alın
mış müteahhitlik vesikasını hamil olacaklardır. 

6 - İsteklilerin 2490 numaralı kanun mucibince ihzar edeceklo
ri evraklarını eksiltme günü olan 30.9.937 perşembe günü saat 14 de 
kadar Kocaeli nafıa müdürlüğüne vermeleri tazımdır. (6205) 3-.SOU 

Bolvadın Şarbayhğından: 
22800 lira bedeli keşifli yetmişer beygir takatında buhar loke>

mobilli kazamız elektrik tesiatı 20 gün müddetle kapalı zarf usu. 
tiyle 10.9.937 tarihinden itibaren eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İhale 30 eylül 937 perşembe günil saat 16 da belediye en
cümeninde yapılacaktır. 

2 - Talihlerin ihale saatından evel % 7,5 muvakkat teminat pa
rası 1710 lirayı ya nakden veya muteber bir banka mektubu ile tek .. 
lif mektubunu belediye encümeni riyasetine vermeleri şarttır. 

3 - Eksiltmeye iştirak eden müteahhidilerin bu gibi elektrik 
tesisi işlerini muvaffakıyetle başardıklarına dair ehliyet vesikala
rını ibraz etmeleri şarttır. 

4 - Nafıa vekaletinden musaddak elektrik ve tesiatı fenni şart· 
name ve projesi belediyemizde mevcud olduğundan bu hususta 
izahat almak istiyen talihler her gün belediyeye müracaatla öğre. 
nilebilir. 

5 - Müteahhid ihaleyi müteakib muvakkat teminat parasını 
% 15 şe iblağa ve hususi ve umui ve fenni şartname hakkında no
ter mukavele senedi vereceği ve bilômum masarifi aairesinin müto-
ahhide aid olduğu itan olunur. (6144) 3-5033 
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Çubuk barajı su sahasile tel örgü arasında 
istimlak edilecek ( 118) parça arazinin 

mesaha ve kıymetlerini gösterir listedir 

\No. 
1 
t 
J 

4 
5 
6 
; 
8 
ç 

'10 

12 

Köyü 
Gecik 

> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Mevkfl 
Runkuş 

> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 

13 > > 
14 > > 
19 K.aracaviran Küzük Durokran 
20 > > 
21 > > 
23 > > 
24 > > 
25 > > 
26 > > 
28 > > 

30 
32 
33 
34 
35 
36 
39 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

49 

50 

51 
52 
53 
54 

5ı; 

56 

57 
58 

> 
> > 

Karaccviran Kuzük Durok 
> 
> 

Gecik 
> 

> 
> 

İn deresi 
Ocakkaya 

,. Taşoluk 

Karaca viran 
Gecik 

> 
> 

Çörtenli 
> 

> 
Karacaviran 

Gecik Taşoluk 
Çörtenli 

Kam~hnın kaş 
Ayranyemeı: 

> 
> 
> 

> 

> 

> 
> 
> 
> 

> 
> 

> 
> 

> 

Bercinboğazr 

Kocv2ta~ı 
Brtıraklr 

> 
> 

Ballık 

Ada burnu 

> 
> 

Sahibinin ismi 
Gecik Hasan oğlu . li ve hissedarları 
Veli oğlu Ahmet ve hisse. 
Seyit Mehmet oğlu Muharrem ve 
hissedaiları 
Bekir oğlu Satılmış validesi 
Mahmut oğlu İbrahim ve Hisse. 
.Baba Dayı oğla Hüseyin ve Hisse 
İbrahim kcritne!.i Ayşe ve Hisse~ 
Ahmet çavuş oğlu Hüseyin ve Hisse. 
Hasan oğlu Ali ve hissedarları . 
Hüseyin çavuş Ahmet vercselennden 
zcv-«si Fatma. Efvani ve müşterekleri 
Baba dayı oğlu nüteveffa Ali mahdu
mu Baba oğlu ve hisse. 
Ahmet oğlu Hasan Baba ve hisse. 
H-=ı Mehmet oğla ve hissedar. 
Sadullah oğlu Ahmed 
Şahabettin oğlu Ali 
Mustafa oğlu Satılmış 
Muhacir oğullarından İdris oğlu Hasan 
Abdülhalim oğlu Ali bey 
Galabah Koca Osman 

> İdris oitln H'!!San 
> Veli Mustafa oğ. Ahmet 
> Veysi oğullarmdan Mustafa 

oğlu Ahmet 
Galabalı Mustafa kızı Fatma 
Mehmet kızı Refika ve müşterekleri 
Galabalı Ali lcızı Afife 

> Ali ovlıı Mehmet çavuş 
Vecihi pasa çiftliği 
M usta fa kız ı Afife Pembe Hasan 

ve Hüsevin 
Dede oğlu Halil 
Mustafa Veysi on-ııllıırından Vevsi 
D ede oöullarından Ahmet oğlu h zet 
Kürt o!rlu Hüscvin kızı Fatma 
Mustafa kızı Fatma 
İbranim kı zı H "'vva ve müşteTekleri 
Caktr oelu fhr:;ahjm \.'e müşterekleri 
~kir oğlu Satılmış 
Koca Mem;~ oğullarmdan Satılmış oğlu 
}<:~jl ve ıf el-.n:ıet oğlu Fevzullah 
Koca Memiş oğul!;ırrndao Salim oğlu 
Mehmet ve hissedarları 
Hacı Uitfi oğlu 'M uhtrrem ve 
müşterekleri 
AH oğlu B<ıll<I oelan ve müş. 
Abdi zaae Hilmi bey 
Bekir oğlu Satılmıs ve müş. 
llüsevin cavl'c: oi'lu Ahmed kızı Şaziye 
Vf' validesi Fatma 
Ahmed oğlu Receb ve müş. 
Koca Memis o(;uJlarrndan t~mail ve 
~nstafa o"'hı Muh:ırrem ve Ömer oğlu 
~ ""med ve bi raıi •ri Muhsin ve Hisse. 
Cakır o wnllarmrlan .. brahim ve hi"se. 
Mustafa çavuş İbrahim 

Arazinin 
ınesahası 

metre 
murabbaı 
15457.50 
12858.10 

59096.75 
12836.06 
2799Q.28 
64891.31 
35991.60 
60143.00 
18983.87 

10341.18 

37263.50 
22191.87 
89918.71 

4435.12 
28766.00 

6375.00 
92894.25 
68276..75 
63895.62 
33276.00 
31132.00 

19304.70 
179~9 00 

9689.00 
9862.00 

26332.00 
11 ll0.75 

~7 c;~Q 77 
7ru:q7 ?c; 
51 1 ..,7 c:o 
?"'? C(I 

ı;Q1 ~ c;o 
#.?t:.'A 1?, 

9~4~? nl} 

11~,;41 , , 

119725 so 

18?.0"7 00 

2343?.1'1 00 

]?7~'1.f\O 

6~1~? no 
43<ı 10 M 

4176 oc 

12q~AA f'O 

129334.00 

281Qt\f,1)0 
~()1'1 ~ 

32080 

Beher 
m2 

Kuruş para 
1 20 
1 20 

l 20 
1 20 
1 20 
1 20 
1 20 
1 20 
l 20 

1 20 

1 20 
1 20 
1 20 
2 20 
2 20 
2 20 
2 20 
2 20 
2 20 
2 20 
2 20 

2 20 
2 20 
2 20 
2 20 
2 20 
1 20 

3 
3 

3 "-
3 ~ 
3 -. 

~ 
2 ıo 
3 
2 20 

20 

2 20 

'l 20 
? 
3 
2 20 

2 20 
2 20 

2 20 
2 20 
2 20 

Gec· kar·vesin·ıı Yılgın mevkiindekievelce 
istim ak ed· 1e bav ların üzerindeki 

No. 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 

87 

88 
89 
90 
9J 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 

99 
100 
101 
102 

Köyü 
Gecik 

> 
> 
> 
> 
> 
> , 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 

> 
> 
~ 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

:t 

> 

M .. vkii 

Yı l~ın 
> 
> 
~ 

> 
> 
> , 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> 

> 
> 
» 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

> .. 

boz ara aittir 

S:lhibinin ismi 
İsmail oğlu M hmet 
Ali oğlu Baba oğlan ve hi.,se. 
l\ll.evlüt oğlu Seyid Ahmed 
Muı:tafa o~lu Ömer 
O man o~lu Sadık 
Dede o'?lu Osman 
Veli oğlu Ahmed 
1s1·end•r oplu ı• el-nıet 
l'm"'r oi'rlu Mı· .. ~·-
]I' ,.hmet o~lu 1brcıhım 
~ .,~·lm•s oölu tsmail 
Ahmed oğlu O sman 
Ömer c:ıvus o~lu Mehmet 
Ali oı!lu Muhsin ağa 
M2hrnut oğlu th~him ve hisse. 
O~an oğlu Hıısan 
Satılmış oğlu Sahri 
P:ılil oi71u l'dust~fa 
Ahmed cavı•ş o i?lu Hüseyin 
Salih oğhı ,ı[evlüt ve hisse. 
M ehtrıet ot!lu Fevzullah 
Ha1:1 Mustafa oiTlu Muh<>rrem 
Hacı Mustafa oğlu Hüsnü 
Hamza oi71u foharrcm ve müş. 
A hm .. r' oiflu 1zzf't ve Cemal 
Ahmed cavus oi7lu Ali 
nede o~lu Halil 
İsma·ı n<>lu müteveffa Sad~tin 
karısı Hanife 
A vvaz oğlu Mustafa Gecik karyesinde 
ve bu mevkide bu isimde böyle bir adam 
yoktur. 
Tevfik oğlu Mehmet 
Hasan oğlu Ali ve hissedar. 
Dede çavuş oğlu Ali 
İbrahim 0~111 Mehmet ve hisse. 
Bekir oğlu Satılmış 
Ahmed oğlu Receh 
Veli oğlu Mehmed çavuş 
Mehmed oğlu Sadullah çavuş ' 

" Osman o~lu Mehmed Ali 
Mehmet oğlu Ali 
Sevid Ahmed oğlu Muharrem ve 
müşterekleri 
Mevlüd oğlu Hüs: vin ve biraderi Hüseyin 
Sahabettin oğlu Ahmed 
Ahmed oğlu Ali 
Mustrıfa oğlu Bekir ve hisse. 

Arazinin 
m"sahası 

m2 
970 

2518 
2280 
8290 Bağ 

11 ?62 Boz 
73c;5 > 
~8'i > 
6, ~o.sa > 
~00 > 

8~34 > 

4833 > 
'4576 > 

8096 > 
6111.60 > 

10~0 00 ~ 
3Q~7.50 > 
7007.00 > 
1358.00 Bağ 
460.00 > 

3160 50 Boz 
6«i17.00 > 

19921.50 > 
15000.00 ,. 
22200.00 > 

8925.00 > 
5298.75 > 
51JO 00 1 

7852.00 , 

19040.00 > 
9856.SO > 
2847.$0 > 
1486.50 > 
1200.00 > 
882.00 > 
532.00 , 
541.50 > 
793.00 :ı: 

1057.25 > 
1201.25 > 

1527 .87 > 
1561.00 > 
1625.00 > 
816.00 > 
643.00 > 

Beher 
mı fiatr 

Kuruş para 
2 
2 
2 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
8 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

25 - 9 - 1937 ~ 

Solf asol karivesine ait arazi 

No. 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
ll8 

Köyü 
Solfasol 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

Mevkii 
Meşe çukuru 

> 
> 
> 
.> 

> 
~· 

> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
.> 
> 

Sahibinin ismi 
Dede Osman vereseleri 
Baba oğlanın Ali vereseJeri 
Emir Habib oğlu Baba dayı vereıı.elerl 
Doru Pamıa.lc Mehmed Şükrü 
Emir Osman vereseleri 
Göksen vereseleri 
Kancı oğlu Mustafa 
Macar oğlu Osman vcrcselui 
Türkmen oğlu Hüseyin 
Macar oğlu Ali vereseleri 
Kara a~açh Mehmed vereseleri 
Kancı oğlu Mehmed vereseleri 
Kuru Melımed oğlu İbrahim çavuş 
Kancı oğlu Hüseyin vereseleri 
V eli oğlu Halil İbrahim 
Ayan oğlu Mustafa 

Arazinin 
mesahasr 

m2 
55683.20 
75960.75 
44655.87 
16776 

5884.37 
69243.00 
35250.00 
40376.00 
35585.00 
10290.00 
48853.12 

~ 38050.12 
21516.46 
26347.46 
30485.47 
15840.25 

Beher 
m2 fıatı 

Kuruş parı 
2 20 
2 20 
2 20 
2 20 
2 20 
2 20 
2 20 
2 20 
2 20 
2 20 
2 20 
2 20 
2 20 
2 20 
2 20 
2 20 

, Ankara okulları satmalma 
lcomisyonundan : 

Cinsi 
Koyun et 
Kuzu eti 
Siğır eti 
Dana eti 
Kovun böbrek yağı 

Tavuk 
Hindi 

Miktarı 
92500 kilo 
15200 " 
13600 " 

7300 " 

" 

3825 Adet 
2000 " 

Muhammen 
Fiatı 
Kuruş 
45 
45 
28 
35 
40 

60 
150 

Muhanunen 
Bedeli 

Lira kuruş 
41625 00 

6840 00 
3808 00 
2555 00 

520 00 

55348 

2295 
3000 

5295 

00 

00 
00 

00 

%7,5 Teminatı 

Lira Kuruş 
3121 87 

513 00 
285 60 
191 63 
39 00 

4151 

172 
225 

397 

10 

12 
00 

12 

Tarihi 

8-10-937 
Cuma 

8-10-937 

Cuma 

saat• 

ıs 

ıs.30 

l - Komisyonumuza bağlı yatılı okulların ihtiyacı olan miktar, muhammen bedel ve ilk terniııatı 
kaı:şılarında yazılı et .. v~ tavuk partileri ayrı ayrı, kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. t~· 
lesı 8.10.1937 cuma çunu llaat 15 ve 15.30 da Ankara mektebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. . 

2 - Eksiltmeye gıre<:eklerin 937 yılı ticaret odası ve 249() sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerine P 
re ellerinde bulunan belgelerle komisyona gelmeleri. 

3 - İsteklilerin teklif mektublarını 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde ihale saatinden bir sa· 
at evvel komisyona m.akbuz mukabilinde vermeleri ve şartnamesini görmek istiyenler mektebler ~ 
hascbeciliğinde komısyon katibine müracaatları ilan olunur. (3465) J--51 

Urfa Gümrük Muhafaza T. 2 Satrnalma KomisyonWJdan: 
Muhammen Muvakkat 

Cinci Miktarı bedeli teminatı İhalenin 
Kilo Lira K. Lira K. Tarihi Günü Saat; Şekli 

Un 250407 34580 88 2580 00 13.10.937 çarşamba 10 Kapalı z;ad 
Odun 915588 25178 67 1890 00 13-10-937 . . çarşamba 15 kapalı zarf 
Arpa 553596 28399 50 2130 00 14.10.937 perşembe ıo kapalı zati• 

1 - Urfada gümrük muhafaza ikinci tabur ve talimgahlar erat ve hayvanatı ihtiyacı için mukll' 
veleye bağlanacak olan cins ve miktarlariyle eksiltmenin gün ve saatleri ve şekilleri yukarıda ya.zıh 
üç kalem madde eksiltmeye çıkarılmıs.tır. 

2 - Şartname ve evsaftan komisyondadır. Görülebilir. 
1 3 - İsteklilerin ilk teminata aid vezne makbuzu veya banka mektubları ve kanuni vcsik?la.:'' ~ 

birlikte eksiltme saatlerinden bir saat evveline kadar teklif mektublarmı Urfada köprü başında guı:n 
rük muhafaza i:kinci tabur karargahında tabur satmalrna komisyonuna vermeleri. 
.. 4 - Posta ile gönderilecek teklif mektublarının 2490 sayılı kanuna göre olması ilan olunur. 

(6356) . • 3-5239 ---

ZAYİ 
.. Ankara erkek lisesinden aldı

ğım 768 sayılı tastiknamemi kay
bettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Sezayi Başaran 
3-5252 

ZAYİ 
Ankara belediyesinden aldı· 

ğım 818 numaralı bisiklet piJa. 
kamı kaybettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Ihsan Ünver 
3-5258 

SATIIJK 
·Apartman, Ev ve 

Arsalar 
Kar~oğlan Koç Ap. No. 4 
Komısyoncu Hayri Dilmen 

3-5214 Tel: 2181 

Mobilyalı ev 
3 oda. tamamen mustakil, 

bahçeli, konforlu. Yenişehir Tu
na cad. asfalta bitişik. Düzenli 
sokak No. 5 

3-5259 

Aleni teşekkür 
Refikamı ve çocuğumu mu· 

hakkak bir ölümden, fevkalade 
maharet ve ?ezaketleriyle kurta
ran Dr. Emır Necip ve operatör 
Şevkete ve sağlık yurdu hemşi
relerine aleni teşekkürü bir borç 
bilirim. 

Hariciye vekaleti muhasebe 
birinci mümeyyizi Abidin 

Kaplan 
3-5253 

Tezgahtar aranıyor 
Kırtasiye mağazalarında ça· 

Irşmış bir tezgahtara ihtiyaç var
dır. 

Yeni hal No. l M. Nedime .. 
müracaat. 

3-5250 

Ankara Belediye Reisliği ilanları , _______ _ ] 
lLAN 

beher topu mikdarı cinsi 
kuruş top 
200 200 Ozalit kağıdı 
210 50 Ose kağıdı 
180 60 Saman k~ğıd1 

(10 metre boy 1 metre eni) 
(10 metre boy 1 metre eni) ıcıi• 
(909. 911. ve 912 No.lu saman • 
ğldmdan beher topu 180 kurtıl. 
tanbeherinden yirmişer top:dı 
mak üzere 60 top saman kaı;:· 
10 metre boyu 110 santim enı) 

850 30 Muşamba (10 metre boyu 1 metre eni) si 
Yukarıda cins, mikdar, ebad ve Hatları yazılı harta malze~~11• şartnamesine tevfikan açık arttırma suretiyle mübayaa editccegıd• 

den talihlerin 4.10.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat !6 ıco· 
% 7,5 dipozite paralariyle imar müdürlüğünde müteşekkil 
misyona müracaat eylemeleri. (3502) 3-5177 

1 LAN 
1 - Yenişehirde Atatürk caddesinde 1048 inci adada 15 parse!d~ 

780 metre murbbaı arsa onbeş gün müddetle kapalı zarfla artırıt111 

ya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (23400) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (1750) liradır. • 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kalCtl 

mine müracaatları. Ve ihale 1 teşrinievel 937 cuma günü saat ~t 
birde Belediye encümeninde yapılacağından isteklilerin o gün sa U· 
ona kadar teminatlarile birlikte teklif mektublarınr belediye ene 
menine vermeleri. (3442) 3-5085 

Ankara belediyesinden : 
Ankarada yapılmakta olan mezarlığın umumi methal kısınıııd: 

açık bulunan yere beton direklerle tel örgü yapılması işi on rıi 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Bu işin keşif bC ea· 
835 liradır. Eksiltme 27. eylül. 937 pazartesi günü saat 17 de An~,. 
ra İmar müdürlüğünde müteşekkil komisyon tarafından ya~.1 c· 
caktır. İsteklilerin plan, keıif, şartname ve sair evraı görmek uı U· 
re her gün imar müdürlüğünde ·mezarlık kontrol mimarlığına J11 
racaatları. (3294) 3-4901 

lLAN 
deli 

M uahmmen b\., 
Mah;lllesi Sok<ıı;• Cinsi Ada Parsel !:,1 ~ 
Cebeci O Hane enwı 522 36 ""'so 

., o ,, •• 522 57 37,(/J 
O ,, 522 86 gS, 

" o ,, ,, 522 169 125 
ı 

Yüksek okullar sahasında bulunan yukarıda cins ve ada par~. 
No.lu ve muhammen kıymetleri yazılı hane ankazları arttırına~ ~ıı· 
siltme ve ihale kanununun 43 üncü madesine tevfikan bir ay ·~;ıe 
de pazarlıkla satılacağından talihlerin % 7,5 dipozite parnl~~i.W 
27.9.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 da imar ı:nu 
lüğünde müte ekkil komisyona müracaatları. (3568) 3-5~ 

AKBA Bütün Mel{teb l(itablarının sabş yeridir. Kırtasiye ve ldtahlarınızı şimdiden alınız 
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6 cı Keşide 11 Birincitetrin 937 dedir. 

Büyük ikramiye 200.000 liradır. 

Bunclan başka: 40,000, 25,000 20,000, 15,000, 
10,000 lir.alık ikramiyelerle (200.000 ve 50.000) 

liralık iki adet mükafat vardır. 

DİKKl\T: 'Bilet alan herkes 7/Birinci Teşrin/ 937 günil 
akşamına 'kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

P. T. T. Levazım 1\lüdiirl~ffünden 
1) - 1dare ihtiyacı için 3300 mette jonksiyon kablosu 'kapalı 

zarila eksiltmeye konulmuştur. 
2) - Muhammen bedel 30.000 muvakkat teminat 2ZSO liradır. 
3) - Eksiltme 1 - teşrinisani - 937 pazartesi günü saat (15) de 

Ankarada P.T.T. umumi müdürlüğü satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4) - Talihler teminat makbuz, veya kanunen muteber teminat 
rnektublarını ve şartnamede ya%1h belgelerle tek1if mektubunu ih
tiva edecek olan kapalı ve mühürlü ~arf'llarmı mezkfır tarihte saat 
14 de kadar adı geçen komisyona .teslim edeceklerdir. 

S) -Talib1er ticaret odası Yesikasından başka müteahhitlik ve
sikasrnı haiz olaca'klardrr. 

'6) - Şartname!er Anhratla P.T.T. levazrm müdürlüğünden, 
lstanbulda P.T.T. ievazırn ayniyat müdürlüğünden (l50) kuruş mu-
kabilinde veıilir. (5335) 3-4994 

•• •• 
KOM UR 

Kömüri.inüzü şimdiden alu:ıız 

TÜRK ANTRASİTİ (SÖMfKOK) 

'Satış yeri! 

Memurlar ıkooperatifi şirketi 
Telefon~ il427. M28. 

Satış yeri.: 

Vehbi Koç ticaret evi 
1 ele fon! 3450, 34SL 

Harieiye Vekalet·ııden: 

' 

1 - Satın alınacak 190 ton lrok kömürü kapah zaıfla münaka
nya konuhmı~r. 

2 - Tahmin edilen bedeli 5.700 lira ve muvakkat teminatı 427 
lira 50 kuruştur. 

3 - Münakasa 30 eylül 937 pe~embe günü 'Saat 17 de Ankarada 
vekalet satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
. 4 - Talihlerin teminatlariyle teklif mektublarmı mezkur ta

rıhte komisyona tevdi etmeleri ve şartnamesini almak istiyenlerin 
vekalet levazım müdürlüğüne müracaatları. (3386) 3- 5027 

Eşya Satışı İlanı : 

Belediyeler Baııkasından: 
Bankamrnn yarihane, masa, hah, koltuk, sandal~·a ve scirc gibi 

eşyalan toptan ve perakend~ -satılacaktır. 
Talip olanlar 30.9.937 perşembe günü saat 15 de Karaoğlanda 

kain IK-oç banmda belediyeler bankasının eski binasında yapılacak
müzayede~ iştirak edebiiirier. 

Eşyay~ görmek istiycnler hergün bankanın levazım memurlu-
ğuna müracaat eylemeleri ilan olunur. 3-5216 

SerYctı tünuo 
1891 llYA . 1 1~ 

• 
Servetı tunun 

1891 

Başyaz.an: A 1nı.cın fok~öz 
47 6enedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resımli ga· 

.zctenin Ankara'da satış veri A R 'B A Kitabevidir. Se 
nelik .abone 10 Jira Savuıı 20 kurus. 

Tarih. dit 
fal\:ültesi 

coe-rafya 
direktörlüğünden: 

Fakültemiz için macarca v~ Hungarolojiye aid kitab mübayaa 
edilecektir. 

Muhammen bedeli 1400 ~iradu. 
Kitab listelerini görmek istiye11ler ıher gün fakülte kütüphane 

nıemuruna müracaat edebilirler. 
İhale 27.9.937 pazartesi giinii mektebler muhasebeciliğinde saat 

15 de yaprlacktır. İstekliler 105 liradan ibaret olan muvakkat te
ıninatı ihaleden bir gün cvcline kadar vezneye yatırmış o1mahdır-

.!._as_ ( 3292) 3--4903 

Bolvadın Şarbaylığından : 
4000 lira bedeli keşi fli kaı.:amu;da yetrni'".er hcygu ~u .. vcuııuc 

iki buhar lokomobiHi elektri ~ santral binası 20 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme l0.9.937 den başlar. 

1 - İhale 30 eylül 937 pe~embe günü saat 14 de belediye en
cümeninde yapılacaktır. 

2 - Talihler ihale saatmdan eve) % 7~ teminatı movakkate 
Parası 300 lirayı ya nakden vt>ya muteber bir banka mektubu ile te
diye ve ehliyet vesikasını ibraz ~tmeleri şarttır. 

3 - Ele1ttrik -santralı binası b:•e-diyemizde meveud fenni ve 
hususi şartname ve pHin mucibince yap1lacaktır. 

4 - Müteahhid ihaleyi müteakib muvakkat teminat parasını 
3 15 şe iblağ ve noterden mukavele senedioi yaptırmağa mecbu r
dur. Bu hususta fazla izahat a1m~k istiyenlerin her gün Bolvadin 
~ediye ıriyasetine müracaatları ilan olunur. (6145) 3-5034 

R.E.CETELERJNIZl ___ .. 
( Sakarya Eczan~ '-sinden yaptırınız. Her istedi-

• ın1 1 verlı ve Avrupa ılrıçları bulunur 1-<esmı hususi muı.;,,:;c 
sata azami kolavlık e-ö · t t' riJır Ulus. Halk sineması sırcsınd> 

" r n n JOl~ 

!<·it· hya C. ı üddei uınumili~ııden: 
3846 lira 40 kuruş bedeli keşifli Kütahya cezacvinde yapılacak 

tam·rat 'v"e tr dilat 14.9.937 gününden itibaren 30.9.937 günü: ihale 
0 unmak uure ı S gün müddetle acık eks iltmeye konulmuştur. Ta
r• .!rin tafsilat almak üzere Küt ,.. hva C. müddei umumilik makamı-
n ." ~ raraatlarr ilan olunur. (3466). 3-5129 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma 
Komisyonu ilanları ._________________ --------------~· 

İLAN 
Cinsi Kilo Teminatı Tahmini. F. İhale tarihi 
Sabun 84800 H75 45 28.9.;931 il6 
Saban 4500 152 15 '28.9.937 16 

Çanakkale m'üstahkem mevki birlikleri ıiçin yukar.ıda ıcina ve 
ımilctarlarile 'teminatı ve muhaımnen ,fiatlan ve ihale tarihleri y.azılı 
iki kalem sabun eksiltmeye konulmuştur. İsteklileııi.n kanunun 2. 3 
üncü maddelerindeki vesika ile bir saat evel komisyona müracaat-
ları. (3310) s-4928 

1LAN 
Cins Miktar Muhammen fiat Muvakkat temi. 
Un 280,000 12,50 2625 

.Menemendeki yaya .aiayı ihtiyacı için yukarıda mikdarı yazı1ı 
un münakasaya konulmuştur. Şartnamesi bedelsiz olarak Menemen
de yaya alay satın alın komisyonunda hergün görü.lebilir. Münaka
sası 27.9.937 pazartesi günü saat 16 da Menemendekı yaya alay satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Eksiltme kapalı zarf usulüdür. 
Muhammen bedeli ve muvakkat teminat mikdarı yukarıda yazılıdır. 
İstekliler ticaret odasında yazılı olduklarına dair vesika gösterecek
lerdir. İstekliler muvakkat teminat makbuw ile birlikte teklif mr.k
tuplarmı münakas~ın ıvapılacağı bel~ saatten en az bir aat evel 
alay·satın alına komısyonuna vemıelerı. (3312) 3-4927 

t LAN 
ı _ Viran Şt'hir garnizonundaki kıta için 125.000 kilo askeri ev

saftaki ..uı .kapalı 'Zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 _ Eksiltmesi 5.10.937 salı günü saat 9 da Viran şehirde satın 

alma ko. da yapılacaktır. 
3 - U.nun ınuhammen fiyatı ıl2 kuruş 60 santim bedeli 15750 li

ra muvakkat teminatı 1181 lira 25 kuruştur. Şartnamesi komisyon
dadır. İstekliler tarafından alınabilir. 

4 _ fstekl.ilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü ma?delerindeki 
vesika ye temınat mektubları i1e teklif mektublarını ıhale saatın
dan en az bir saat eveline kadar komisyona vermeleri. 

(3481) 3-5130 

t L A N 

ı - Eimalı garnizonunun yıllık ihtiyac• için 110700 ki.:o .~skeri 
evsafta un kapah zarfla eksiltmeye !konulmuştur. İhale gunu 1.10. 
937 cuma günü saat 9,30 dadır. 

ı - Tahmin bedeli 13 kuruş 70 santim muvakkat teminatı 1422 
liradır. (3394) 3-5059 

1LAN 
ı - Ankara garnizon birlik ve miiesscseJeri ıibtiyacı için 48000 

klio nohut 9.10.1937 cumartesi giinü saat n de açık ıeksiltrne ile alr
nacakur. 

2 - Nohudun tutarı 4800 lira olup muvakkat teminatı 360 lira
dır. 'Şartnamesi hergün :\tom1syonda parasız göriitür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü madde1erindeki vesika ve te
minat makbudarile yazıh gün ve saatte :levazım amirliği satın :alına 
komis~nuna geimeleri. '(Sl!56) ~153 

1 LAN 

1 - Ankara -garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı için !120000 
kilo kuru fasulyenin 8.10.1931 cuma günü '$aat 15 de ıkapalı :zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Fasulyenin tutarı !2000 ilira -o1up muv.akkat tcmina't:ı 90 .li
radır. Şartnamesi lıergün par.astz komisyonda göıfülür. 

3 - IS'teklilerin !kanonun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlannı havi teklif mektuplarım yazılı .giiıı ve saatten 
bir mat eve1inc kadar 1evazrm ;imirliği satın :a,ma komisyo:nuııa ver-
meleri. (3457) 3-S154 

1 LAN 

Kırklareli tümen hayvanatının ihtiyacı için kapalı r.arfia satm 
ahnacak 800 ton kuru ota verilen fiat kor komutanlığınca pahalı 
görüldüğünden tekrar kapalı zarfla satın .alınacaktır. Muhammen 
fiöti 3 kuntş 50 santim olup ıtı.tta.n '28,00Q iradır. İlk ':teminat1 2100 
liradır. Şartnamesi hergün Kırklareli tümen satın alma komisyo
nunda görebilirler. lhaksi 6.10.1937 çarşamba günü saat 16 dadrr. 
Şartname ve evsaf 140 kur~ mukabilinde taleb edenle.r.e verilir. İs
tekli lerin kanunun 2 ve 3 üncU maddelerinde'ki vt:sikalar1yle temi
nat mektuplariyle belli gün ve sa.atten en az bir saat eveline kadar 
Krrklattli tümen satın alına kornısyonuna v.enneleri. {3453) 3-5152 

iLAN 

Tümenin Edremit garnizonundaki. ~ayvanatmm senelik ih_tiyacı 
i~in 325 :ton Bergama&ki ırıaxvan.atı ıçın 535 tan Ayvahk~akı hay
vanatı için d-e 132 ton olmak UZUC 992 ton yulaf mukavclcsl ayn ay
n yapılma'k fü.:eıre kapalı zufl~ cksil.tmcyc Jronulmuştur. Edr~nıit 
yulafııun tabm'in lbede1i 19500. hra ~e ılk teminatı 1462 lira 50 Jı:~'° 
tur. B-ergama yutafmın tabının edilen tutar:ı 3Zt-00 lira ilk teırunatı 
2407 lirn SO kuruştur. Ayvalık yulafının tahmin ediien 'tutarı i/590 
lira ve ilk teminatı 579 1ira 25 'kuruştur. lhalesi '8 'birinci~ 931 
cuma günü saat U.30 da Etirernitte~i tümen satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. Evsaf ve şartna~esıyle nümunesini görmek i5tiycn
le:r 160 ıkuru, mııkabl:linde 'komısyondan alabilider. Teklif .mcktub
fanm 8 birinci teşrin 1937 st.at l-0.30 za kadar komisyona teslim edil
mesi şarttır. Bu saatten sonra teklifler kabul edilmez. (3366) 

3-5144 

t ı. A N 

l - HaT'b ~kulu bayvanatı;t1 ?, ~htiyacı iç.in eksiltmeye konu
Jan 255 ton 'Saman eksiltme gunu ıstckli çıkmadığından e'kslltınesi 
U0.937 cuma günü saat 15 de ~pılmak Üzere on gün uTatılmrştrr. 

2 - Samanın tutan 4S9D ıhTa olup muvakkat ~eminat 344 Hra 
25 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda patasız -görii1ür. 

3 - l s tekli!erin kanunun 2.. 3 maddelerindeki. ve5i1ka ve teminat 
makbuziariyle yazılı gün ve saatta levazım amirliği -satın alma ko-
misyonuna gelmeleri. (.3539) 3-5248 

İLAN 

1 - Diyarbekir kolor~u ve tayyare_ alayı eratının 3 aylık ihti
yacı için kapalı zari usulıyle 300000 1-alG fabrika ~m.ı satın .alına
caktır. 

2 - ılS.10.937 cuma ~nü saat .ıı de ihalesi yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedelı :32~50. lıra olup muvakkat teminatı 2419 

liradır. Şartnamesini görmc,:k. ıstıyenl:r ı. lira 62 kuruş mukabilin
de kor lev.az.ımından alınah11ır. tsteklıleru:ı mezkur gün ve saattan 
bir .saat c:vcline kadar teminat makbuzu ticaret vesikalan ve tek
lif mektublı:ırını kor satın alma komisyonuna vermiş bulunmaları 
meşruttur. (3540) 3-5247 

İLAN 

J - Eksiltmede olan işl.N: Pmarhisarın 306 ""e i56 Aipuuunun 
253 Vizenin 306 ton ekmeklık unları. 

• 2 - İhaleleri :ayn ayrı kapalı zarfla Vizede y.apılacak. 
3 - Pınarhisar ununun tutarı 39015 ve19890 Alpullunun 31500 

Vizenin 3901 S liradır. 
4 _ Pmarhi.sarın ilk teminatı 2927 ve 1492 Alpullunun 2363 Vi-

zenin 2927 liradır. 
5 _ Pınarhisar unun ihalesi ~3 birinci TŞ. 937 çarşamba günü 

saat 15 de Vize ve Alpullunun lhaleleri n birinci TŞ. pazartesi 
günü saat ıs tedir. 

6 _ Şartnameler arzu edenlere her gün Vize sann alma KO. da 
görebilirler. (3564) 3- 5257 

Van nafıa müdüı·lüğündeıı: 
ı - Başkale hazari hüküme't 'konağının bodrum 'kanna aid liSOOO 

lira .keşif .bedeli .üzerinden münakasaya konulmuştur. 
2 - Bu 4e aid ~.tnameler ve evrak ,Şunlardır : 
A • Eksiltme şartnames._ 
B - Mukavele 'JlTOjeSi, 
C - Bayındırlık genel şartnamesi, 
D - İnşaata aia 'fenni ve hususi şartname 
E - Metraj keşif hulasası sils'.ilei fat cetvelleri 
İstiyenler bu şar.tnameleri ve evrakı ücretsiz Van Nafıa müdür

liiğünae görebi1ir1er. 
3 - Eksiltme lı9.937 .tarihinden itibaren onbeş gün ımüdaettc 

~.9.937 pazartesi günü saat 1!6 da Van ıı:ıatm m'üaürfüğii ıodasmda 
yapılacaktır. 

4 - Münakasa kapalı zarf usu1i1e olacaktır. 
5 - Eksiltmeye gireb'ilmek için isteklilerin U~5 llira muvakkat 

teminat vermesi bundan başka onbe~ bin liralık inşaat yaptıkhmma 
dair Naf.ıa vekatetinden almmrş fenni 'Cbliyet vesikaları ibran şart
tır. Teklif mektupları yulcanda ü~cü maddede yaızı1ı ısaatten -bir 
saat eve1ine 1ı::adar mal sandığına yatırılan '1125 füıılılt mova'kkat 'temi
nat makbuzunu Van nafıa müdürlüğü ma'lrammöa ~mltme lkomia
yon riy.asetine verTiece'ktir. Posta ile gonderilece'k melt'tup1ann ni
hayet üçüncü maddede yazılı saate 1kadar gelmiş olmaS1 ve dış ızar
fm mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Posta ile ola-
cak ıgecikmeler !kabul edilmez. ~3390) .3-5060 

lfalatva askerlik şiiliesi 
rei liğind n: 

1 - Elaaltmeye .konulan 1ş: Malatyada yapılacak aekiz adet as
keri inşaat binaları olup keşif bedeli U534 fü:a 40 .kunıştur. 

Eksiltme :16.9-1937 tarihinden ıitibar.cn ~S g.i.Uı müddetle ıkapalı 
zarf usuliyle yapılacakur~ 

2 - Bu ıişe ırid ev:rak :şwılardır. 
A - Eksiltme şartnaınes~ 
B - Fenni :şartname 
C - Mukavele projeri, 
E - Resim projesi, 
S - Nafıa itleri gene1 şartnamesi, 

3 - tsı:iyen'ler eksiltme şartnames1y1e lnma bağlı 'CV'rakt 'Ma1at-
ya askerlik ıubesİnde görebilir. • 

~ - Eksiltme SU.9.'937 'tanmne Tastlayan 'Sah günu 'Silat 116 da 
Malatya askf.rililt şnbesinde •toplanacak olan komisyon buzunyle 
yapılacaktır 

5 - Eksınmeye gİTebllnrek iç1n uıHblerin ll31'5 'lira D8 lkuruş1uk 
% 7.5 muvaldcat teminat vermeleri ve 937 yı1ma aid naha veklil~
tinden musaddak ehliyet vesikası ve ticaret odası kayıd <vesikala
rını göstermeleri şarttır. 

6 - Teklif mektublan yukarıda dördiincü maddcile yazılı müd
detten bir saat eveline kadar inşaat komisyon reisliğine getireek 
makbuz mukabilinde verilecektfr. .Posta ile mektublar .muayyen 
saatta gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması 1i.umdır. 

Postadaki gecikmeden dolayı mesuliyet kabul edilmez. 
(5467} 3~Sl30 

P. T. T. Levazım müdiirl%0iiden: 
'1) - !!dan: ihtiyacı i~in 50.'000 M. haltetal tel, açrk eksiltme ile .• 

ısatrn alınacalctır. . . 
2) - Muhammen bedeli (5000), muvakkat teminatı (375) lira o

llup eksiltmesi 11 teşrini sani 937 perşembe günü saat (15) de An
Dcar.ada P. T. T. umumi müdürJüğü satın alma .komisyonunda yapz-
Jacaktrr. •. .. 

3) - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektu
lbu,, "<: kanuni vesailde birlikte ıo gün saat 15 de mezkur .komisyona 
müracaat eyleyeceklerdir. 

.. 4) - Şartnameler, Ankarada P. T. T. levaum, İstanbul i>eyoğ· 
lunda P. T. T . .ayniyat şube müdürlüğünde parasız verilecektir. 

(3530) 3-5244 

Siirt nafia miidiirl~Oiiden: 
Şovartskopf markalı ve buharlı silindir makinesini ve icabmda ta

mir etmek üzere aylık 75 lira ücretle bir makiniste ihtiyaç vardır. 
Sanayi mektebinin bu kısmından mezun ve yahud bu i~ yapmış tec
rübeli olanların ellerindeki evrakı müsbite ve 3 tane fotografladyle 
beraber eylülün 30 cu perşembe gününe kadar bizzat veya yazı il« 
memuriyetimize müracaat etmeleri ilin olunur. (3565) .3-5255 

Y ozgal valiliğinden: 
ı - Eksiltmeye 1tonu1an ~: Sorgun :kazasmda yaprlacak 27014 

lira 06 kunış 'keşif 1tutar1: ilk mckteb inşaatının 11500 liraya teka
bül eden kısrmlarıdır. 

2 - Bu İ§e aid şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme ~rtnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık' .işleri genel şartnamesi, 
D - Yapı i~eri umumi fenni şartnamesi. 
E - Huımsi şartname, 
F - Keşif bülasası tahlili fiat ve metraj cedvelleri. 
G - Proje 

İsteklier bu evrakı bedelsiz olarak nafaa müaür1iiğünde görebi
lirler. 

3 - Eksiltme 14.10.937 perşembe günü saat 14 de llükümet kona
ğında toplanan daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - iEksHtmcyc girebilmek ~ ıistckliniıı 862.S lira muvakkat 

teminat vermeleri bundan !başka nafıa ıve.kiletinin rnütcahhidlik 
ehliyetini haiz bulunması Jazımdır. 

6 - Teklif mektub!arı yukarıda 3 ncü maddede y.uıh saatten 
bir saat eveline kadar daimi encücmene getirHc.rek eksiltme komis
yonu reisliğine makbuı: mııkabiliııdc ~ııiimclidir. Posta ile gönde· 
rilecek mektubların nihayet 3 ncü maddede yazılı saate kadar gel
miş olması ve dış :zarfııı mühür mumu ile iyice kapatdmrş olması 
lazmıdrr. Postada olacak gecikmeler kabul ıediimez. (6354) 

S-5240 

CASUS AŞ K I 

1 Gitta Alpu-

tLAN 
1 - İzmir hava kıtaatının 198.000 kilo ekmek ihtiyacı kapalı 

zarfıla münakasaya lconolmuştuc • 
2 - İhalesi 11 birinci teşrin 937 pazartesi günü saat J6.30 da 

İzmirde Kışlada Mst, Mv, satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 21.780 liradır. 
4 - Teminat muvakkata akçesi 1633 lira ..50 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülcl>ilir. 
6 - İstekliler ticaret odasına kayıdh olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü ı 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminat ve 
telı:lif ınektubtannı ıihale saatinden en aı: bir saat ev\llCl komisyo-
na venniş bulunacaklardır. {3541) 
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Mektepliler! .. Bütün Kitaplarınız 
25 - 9 - 1937 

Halil Naci Mıhcıoğlun' da 
Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma 
Komisyonu lli.n1arı 

·---~---------- ----------------· t LAN 

1 - Eskişehirde yaptırılacak bir çift hangar kapalı zarfla ek
ılltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 5.10.937 salı günil saat ıs de M. M. V. satın alma 
Ko. da yapılacaktır. 

3 - tık teminat 9529 lira 67 kuru,tur. 
4 - Şartname keıif ve projeler &28 kuruşa M. M. V. satın alma 

KO. dan alınrr. 
5 - Keşif bedeli 165 bin 593 lira 42 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle idari şartnamenin 
4 üncü maddesinin (F) fıkrasında yazılı vesikalarla birlikte tek
lif mektublarının ihale saatından behemehal bir saat evet M. M. V. 
satın alma KO. na vermeleri. (3340) 3-50ı3 

İLAN 
1 - Her bir metresine tahmin edilen fiat 315 üç yüz on beş ku

ruş olan (ı7) bin metre kaputluk kumaş ile beher met
resine tahmin edilen (290) iki yüz doksan kuruş olan 26000 yirmi 
altı bin metre kışlık elbiselik kumaş ayrı ayrı kapalı zarfla alına
caktır. o. 

2 ~aputluk kumaşın ilk teminatı (3927) lira 50 kuruştur. Şart-
name bedeli 268 kuruştur. Elbiselik kumaşın ilk teminatı (5020) 
beş bin yirmi liradır. Şartnamesi 377 kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma komisyonundan verilir. 

3 - Kaputluk kumaşın ihalesi 8.10.937 cuma günü saat 11 ve el-
biselik kumaşın ihalesi aynı gün saat 14 dedir. 

4 - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesaikla ve teminat ve teklif mektublariyle bir
likte belli gün ve saatlanndan en az bir saat evel M. M. V. satın al-
ma komisyonuna vermeleri. (342S) 3-5142 

1 LAN 
Bir tane sabit etüv makinesi ve teferruatı kapalı zarf usuliyle 

aatın alınacaktır. Bedeli (5980) liradır. İlk teminatı (448) lira 50 
kuruştur. İhalesi 28.9.ı937 sah günü saat 11 dedir. İstekliler evsaf 
ve şartnamesini görmek istiyen bedelsiz olarak hergün M.M.V. 
aatın alma komisyonuna müracaat ve ihaleye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunda gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektupları ile 
birlikte belli gün ve aaatinden en az bir saat evel S.a Al. Ko. na 
vermeleri. (2680) 2-4115 

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

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

lıkla münakasası 27 eylül 937 pazartesi günü saat 14 te Ankarada 
milli müdafaa vekaleti binasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün, pazarlık münakasasma 
iştirak edeceklerin de mezkur gün ve saatte 187.S liralık teminat 
mektubları ve kanuni belgeleriyle komisvonumuza müracaatları. 

(3293) 3--4902 

İLAN 
1 - Fiyatı vekaletçe pahalı görülen 30.000 ila 40.500 kilo pa

muk çorab ipliği her bir kilosu 154 kuruş 74 santimden olmak üze
re pazarlığa konmuştur. 

2 - Şartnamesini 314 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdan 4383 lira 39 kuruştur. 
4 - Pazarlığı 6.ı0.937 çarşamba günü saat 16.S a kadar devam 

edecektir. 
S - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü madde.. 

]erinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte fiyat teklifi es
nasında milli müdafaa vekaleti satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3426) 3-5092 

B t L t T 
ı - Hepsine tahmin edilen fiatı (6050) altı bin elli lira olan 

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

2 - İhalesi ı2.ı0.937 salı günü saat 11 dedir. 
3 - Evsaf ve şartnamesi 'Jedelsiz olarak satın almadan verilir. 
4 - İlk teminatı 453 lira 7 5 kuruştur. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. cü 

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

B t L İT 
1 - 7 tane muhtelif ebat ve eşkalde şevre>le veya ford kamyon 

ve kamyonet pazarlıkla almacaktır. 
2 - Hepsinin tahmin bedeli (ı7.000) on yedi bin liradır. 
3 - İlk teminatı (1275) bin iki yüz yetmiş beş liradır. 
4 - İhalesi 13.10.937 çarşamba günü saat ıo dadır. 
5 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak komisyondan verilir. 
6 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. mad-

delerinde gösterilen vesaikle ve teminatlariyle birlikte belli gün 
ve saatmda M. M. V. satın alma KO. nuna gelmeleri. 

(3497) 3-5246 

ı LAN 
ı - Bir metresine tahmin edilen fiyatr 36.5 otuz altı buçuk ku

ruş olan 250.000 iki yüz elli bin metre kılıflık bez kapalı zarfla 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 457 kuruşa almak ve örneklerini görmek is
tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdarı 58ı2.5 beş bin sekiz yüz on iki buçuk 
liradır. 

4 - İhalesi 15.10.937 cuma günü saat ı5 tedir. 
S - Münakasaya girecçklerin 2490 saydı kanun. 2 ve 3 cü mad

delerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tublarını ihale saatından en az bir saat evel milli müdafaa veki
leti satın alma komisyonuna vermeleri. (3527) 3--5245 

t L A N 
29 eylül 937 tarihine müsadif çarşamba günü saat ıo da eksilt

mesi yapılacağı ilan edilen 4000 liralık barut kimyahane ecza ve a
letlerinin şimdilik alınmasından vaz geçilmiştir. İhale tarihi ayrı-
ca il.in edilecektir. (3S67) 3-S256 

İLAN 

1 - ızmırae uazıemirde yaptırılacak atelye inşaatı,J:apalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 272 bin liradır. ..!' 

3 - İhalesi 6.10.937 çarşamba günü saat ıs de M. M. V. 
aatın alına KO. da yaprlacaktır. 

4 - Şartname, keşif ve projeler ı360 kuruşa M. M. V. satın al
ma KO. dan alınır. 

5 - İlk teminat ı4630 liradır. 
· 6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu
nun 2 v;;e 3 üncü maddelerinde yazdı belgelerle idari şartnamenin 
4 üncü maddesinin (F) fıkrasında yazılı vesikalarla birlikte teklif 
mektublarının ihale aaatmdan behemehal bir saat evel M. M. V. 
satın alma KO. na vermeleri. (3341) 3-5014 

.. 

, 
İ L A N 

_ ı - Her bir çift~ne tahmin edilen fiyatı 444 kuruş olan 2S.OOO _ 
çıft kundura ile her bir çiftine tahmin edilen fiyatı 190 kuruş olan 
10.000 çift yemeni ayrı ayrı kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Kunduranrn şartnamesini 555 kuruşa ve diğerininkini pa
rasız almak ve örneklerini görmek istiyenlerin her gün komisyona 
gelmeleri. 

3 - Kunduraların ilk teminatı 6.800 ve yemenilenn ilk temi
natı 1425 liradır. 

4 - Kunduraların ihalesi S.10.937 salı günü saat 15 te ve yeme
nilerin ihalesi aynı günde saat 11 dedir. 

S - Münakasalara gireceklerin 2490 sayılı kanun. 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarmı ihale saatlarından en az bir saat evet milli müdafaa 
vekaleti SA. alma komisyonuna vermeleri. (3411) 3-5090 

BİLİT 

_ Genel kurmayda yap~ırılaca~ benz~n deposu işi pazarlıkla ek· 
sıltmeye konmuştur. Keşıf bedel_ı 773 !ıra 90 kuruştur. Pazarlığı 27. 
9.937 pazartesi günü saat 11 dedır. 

Eksiltmeye girecekler S8 lira 5 kuruşluk ilk teminatlariyle 
birlikte pazarlık giin ve saatında M.M. V. satın :olma komisyonLmda 
bulunsunlar. (3547) 3-5227 

!LAN 

Aşağıda yazılı eşya ve malz~m~ axrr ayrı pazarlığı yapılmak ü
zere pazarlıgı 27.9.937 pazartesı gunu saat 10 dadrr. İstekliler !İs· 
teyi g?rmek için SA. AL. KO. nuna müracaat ve pazarlığa gire
ceklerın belli gün ve saatında M. M. V. SA. AL. KO nuna gelme
leri. 

Cins ve mikdarr 
1 Adet nümunelik pardesü 

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

103 Ton malzemenin nakli ıs kilometre dahilinde 
(3S48) 3-5228 

Çankırı vilayet · encümeninden : 
1 - Eksiltmeye konulan i~: Çankırı il merkezinde yapılacak 

hastane pavyonuna aiddir. Keşıf bedeli 36569 lira 80 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genci şartnamesi, 
D - Fenni şartname, 
E - Hususi ~rtname, 
F - Keşif cetveli, silsilci fiat cetveli, metraj cetveli 
G - Proje ve grafik, 

İsteyenler bu evrakı ve şartnameleri Çankırı ili nafıa müdürlü
ğünde görebilirler. Ve iki yüz kuruş mukabilinde birer suret ala
bilirler. 

3 - Hast .. hane inşaat bedelinin yirmi bin lirası 937 senesi 
büdcesine mevzu tahsisattan verilecek mütebakisi 938 senesi büd
cesindeki tahsisatından tediye edilecektir. 

4 - Eksiltme ıs birinci teşr.in 937 cuma günü saat 16 da Çan
kırı vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

S - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2742 lira 73 kuruş 

muvakkat teminat vermesi bundan başka en az on beş bin liralık 
yapı işi yapmışolmasr ve nafıa vekaletinden alınmış ehliyet vesika
sı ibraz etmesi ve ticaret odasına kayıdlı bulunması şarttır. 

7 - Teklif mektublan yukarıda dördüncü maddede yazılı sa
atten bir saat evetine kadar eksiltme komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektublarrn nihayet 4 ncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (6355) 3-524ı 

Ankara valiliğinden : 
Keşif bedeli (23685) lira (44) kuruştan ibaret olan stadyum 

sahasının Akköprü cihetinde yapılacak istinad ve ihata dıvarı işi 
k.a~ah zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. E_~iltme: 11.10.937 ta
rıhıne rastlayan pazartesi günü saat 14.5 da vılayet daimi encüme
ni odasında yapılacaktır. 

İsteklile.rin teklif mektublarını, (1776) lira (41) kuruşluk mu· 
vakkat temınat mektub veya makbuzu, ticaret odası vesikası ve na
fr_a ~ekaletinden aldıkları 937 yılma aid müt~hhidlik vesikasiyle 
bırlıkte saat ı3 buçuğa kadar encümen riyasetıne vermeleri. .. 

.. İstekliler keşif ve şartnameyi her gün nafıa müdürlüğünde gö-
rebilirler. (3558) 3-S238 , 

ZAYİ 

778 numaralı ehliyetimi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

i Kiralık mobilyalı oda 
Yenişehir İnkilab sokak No: 

4 Tel : 2103. 3-S263 
Emin oğlu Seyid 

3-S237 

ZAYİ 

İstanbul 3 üncü kolordu bi
rinci fırka topçu alayından al-
dığnn askerlik tezkeremi kay
bettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Hamza Dişbudak 
3- 5264 

KİRALIK 
Yenişehir, İsmet İnönü cad

desi, apartman No 74, üçer oda
lı zemin kat iki daire, Telef :2731 

3-5265 

Kiralık daire 
Dört oda bir hol kalorifer ve 

sıcak su 
Adres: 
Maltepe (Bomonti bahçesi 

arkası) Akıncılar sokağı Tele-

-
Satılık mobilya 

Ankaradan müfarekat dolayı
siyle fevkalade zarif bir yatak 
odası, rnaruken koltuk tak•mı, 
yemek salonu ve daha bazı ~-
ya satılıktır. . 

Setanik caddesı Yeniıehir 3 
numaraya müracaat. 

3-5243 

1 İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATA y 

Başmuharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

-· 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENİK 
Ulus Basıcnevi: ANKARA 

YENi 
BU GON BU GECE 

EBEDİ SENFONi 

~nkara Vilayetinden : 
Ehil hayvanat sergisi 26-9·937 pazar günü saat 14-50 de kotu ma-

hallinde açılacağından arzu buyuran zevatm teşrifleri rica olunur. 
( 3578 ) 3-5266 

Devlet DemiryoJları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Satmalma Komisyonu llanları 

1 L A N 

Muhammen bedeli 20.000 lira olan bir adet dar hat kar kürerl 
5-10-ı937 salı günü saat 15.30 da Ankarada idare binasında pazarlık
la satın alrnacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin ı500 liralık muvakkat teminat ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikasını hami
len yukarda yazılı gün ve saatte komisyon reisliğine müracaattan 
lazımdır. 

_ Şartname Ankarada malzeme dairesinde, Haydarpaşada tesel-
lum ve sevk şefliğinde görülebilir. (3427) 3-5162 

ANKARA BİRİNCİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN : 

Ankarada umumi hapishane arkasında Şükriye mahallesinde 
92 numaralı evde Geredenin Türk benli kariyesinden Mehmed Ali 
kızı Fatmaya : 

Kocanız Mustafa Azmi tarafu;dan aleyhinize açılan boşanma 
~avasının duruşması B-ı0-937 cuma günü saat ı4 de icra kılmaca
gmdan mezkur gün ve saatte Ankara Adliye sarayının üçüncü ka· 
tında Asliye birinci hukuk mahkemesinde hazır bulunmanız veya
hu~ musaddak bir vekil göndermeniz lüzumu davetiye makamına 
kaım olmak üzere H. U. M. K. 142 ci maddesi mucibince ilan olu-
nur. 3-5251 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma 
Komisyonu ilanları 

KIRIKKALEDE YAPTIRILACAK İNŞAAT 

Keşif bedeli 34499 lira 35 kuruş olan yukarıda yazılı inşaat u
keri fabrikalar umum müdülrüğü satın alma komisyonunca 8.10.937 
cuma günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartname 1 
lira 73 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talihlerin muvak
kat tem.inat olan 2587 lira 46 kurutu havi teklif mektublarıru mez
kur günde saat ı4 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. maddelerinde yazdı vesaikle mu-
ayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. (3415) 3-Sllli -

Türk Hava Kurumu Başkanlı

ğından: 
Etimesud, motörlü tayyare mektebi hangarlarını Ankara - İs

tanbul yoluna bağlıyacak yol için 855 M-3 blokaj taşı ile 855 M-3 
kırma taşın ihraç, nakil ve ferşi açık pazarlıkla ihale edilecekt~r. 
İsteklilerin 28 eylltl sah günü saat tam beşte muhammen bedelın 
%7.5 u olan 360 lira teminatları ile birlikte kurum merkezine mü
racaatları. Şartnamesi her gün merkez satınalma komisyonunda 
görülebilir. 3-5262 

ANKARA ÜÇÜNCÜ SULH HUKUK HAKİMLİÖİNDEN : 

Ankarada Yenişehirde Atatürk bulvarında Kutlu apartıman 17 
numaralı odasında mukim iken Kadıköy iskele rıhtımında vefat e
den erkanı harb kaymakamı mütekaid Ali Yümninin terekesine 
mahkemece vaziyet edilmiş olduğundan mirasçıları ve kefaleti 
hesabiyle alacaklı ve borçlularının vesaiki resmiyeleriyle beraber 
bir ay zarfında Ankara 3 üncü sulh hukuk mahkemesine müracaat
ları ve alacaklarını vaktiyle kayıd ettirmiyenlerin mirasçıya ne 
şahsen ve ne de terekeye izafeten takib edemiyecekleri ve ibraz 
edecekleri vesika için makbuz istiyebilecekleri lüzumu ilan olu_-
nur. 3-S254 

KREM BALSAMIN 

l{umıdl, Saıfljtn, Esnıeı her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi bcsleı, Çil. Leke ve sivilceleri kamilen ızalt ~ 
eder. Varım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· 
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM ED1Lll' 

J - Krem Balsamin vağlı gece için pcnbe renkli ~ 
2 Krem balsamin Vl\ğsıı gündüz için beyaz renkli 
3 Krem Balsamin acı badem gilndüı için heyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penhe renkli. 

Bevoelu . fs,.anbul 

SiNEMALAR HALK 
BU GON BU GECE 

GÜNAH ÇOCUCU fon 3948 yeni asfalt ve otobüs 
dura~ına bir dakika (Sait Bar-
las apartımanı. 3-5249 

Fevkalade hissi ve musikili bir eaer 
Mümessili: FERNAND GRAVEY Françoiae Rosay - Hella Muller 

Programa ilaveten : 

düyük Trakya Manavı·tlları 

BAHÇESİNDE : 

Satılık Arsa 
Kavaklıdere otobüs dura~ının 

asfaltla 300 metre ilerisinde her 
cihetçe iyi ı600 metrelik bir arsa 
aatdıktır. 2819 telefon edil.meal 

3-5042 

Programa llciueten : 

Büyük Trakya Manavraları · 
ŞEHİR 

BU GECE SAAT TAM 21.30 DA: 

Danslar de\·:ım ediyor 

t1 

' 


