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Atatürk I Köy kalkınması 
Bugün şehrimize 

şeref · veriyorlar 
İstanbul, 3 (A.A.) -Reisi

cumhur Atatürk, beraberlerin
de mutad zevat olduğu halde 
saat 13 de Ertuğrul yatı ile 
'Y alovaya ve oradan da Derin
ceye ç1kmışlardır. Atatürk De
rinceden hususi trenle Anka
raya hareket buyurmuşlardır. -

Kalkmmamn ana planları 
fesbit edildi. Hükümet köylü 

ile temasa girdi, esaslı 
tedbirler alıyor 

Haaad zamanı bir köyde çalqma 

B. Celal Bayann köylülerle bir konuşması 

Buğdayın maliyet fiatlarını 
ucuzlatmayı eşas tutuyoruz 

~ ' Dün Ankara tam bir köy günü yap.m.ıftır. Celal Bayar bu günün ba-
şında idi. 

Ziraat vekili B. Şakir Kesebirin, hazırlamakta olduğu köy kalkın
ma planı hakkında fikirlerini almak . üzere davet ettiği üç vilayetin 60 
kadar çiftçisi ile Celal Bayar köye aid bütün mevzulan konuştu, derd
lerini dinledi, arzu ve isteklerile ya.kından alakalandı. 

At koşularında bulunan B. Ce
lil Bayar, akşam, doğru Orman 
çiftliğine gibnİf ve henüz toplanb 
halinde bulunan çiftçilerimizin 
bulunduğu salona girerek yanları
na oturmuş.tur. 

Çiftçilerimiz, başvekalet vekilinin; 
kendi ana meselelerinin konuşulduğu 

bu tatil gününde, rahatını bırakarak 

yanlarına kadar gelmesinden çok müte
hassis olmuşlar ve bu yakın alakadan 
duydukları minnet ve şükranı anlatmış
lardır. 

8 C k l Celal Bayar ilk olarak mahsulün na-. elcil Bayar dün Ü at yan§ a-
l'ırıda B. Numan Menemencioğlu sıl olduğunu sormuştur. Köylülerimiz 

ile beraber (Sonu 6. mc.ı sayfada) ......______ _______________ ~~-----------~------~ 
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B. Celal Bayar, B. Şakir Kesebir, Ziraat vekaleti. siyasi müsteşaı-lan ve 
lıöylü kongresine iştirak edenler bir arada 

Çütlikte bir köylü 
kongresi toplandı 

Ziraat Vekili köylü için 
yapılacak işleri anlattı 
Ziraat vekaleti köy kalkınma planı üzerindeki çahf!Dalarım ilerlet .. 

miı bulunmaıktadır. Her mıntakanm hususi ihtiyaçfanna cevab verecek 
tedhirleri ihtiva etmek üzere hazırlanmakta olan programın pratik bir 
değer tqıması için bilhusa alakalılarla genit ölçüde temaslar yapıl
maktadır. Plim gerçekleştirecek ana unsur olan köylünün dileklerini 
dinlemek ve arzularını tesbit etmek için dün ıehrimizde bir toplanb ya
pıl aıııtır. 

Doktor Aras bugün 
geliyor 

lstanbul, 3 (A.A.) - Hariciye Ve
kili Tevfik Rüştü Aras, bu akşamki 
ekspresle Ankaraya hareket etmiştir. 

Orta Anadolunun en tipik ik
lim ve ekim hususiyetlerini arze
den Ankara, Çankırı ve Eskişehir 
muhtelif köylerinden çağınlan 
altmış kadar çiftçinin iştirak etti
ği bu toplanbyı Ziraat vekili B. 

(Sonu S. inci sayfada) 

B. Hitler'in nutku 

Almanya 
•• •• somurge 
istiyor 

Mareşal Çakmak Atinada 
:Sonbahar at yarışları dün Ankara Hipodromund;. başladı. Ve çok güzel oldu. 

. Ankara'nrn birçok tanınınrş simaları yarışlarda hazır bulunuyorlardı. Nasuhi Bay
darm dünkü yarışlara aid bir yazısını ikinci sayıfamızda bulacaksınız. 

Bückeberg, 3 (A.A.) - Milli hasad 
bayramı tezahürleri esnasında ziraat na
zm bir nutuk söyliyerek alman ziraati -
nin mücadele etmekte olduğu güçlükleri 
hatırlatmış ve bunların arazinin çok dar 
olması ve işçilerin az bulunması olduğu.. 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Elen Kralı kurmay 
başkanımızı kabul etti 

ha Atina, 3 (A.A.) - Atina ajansı bildiriyor: Türkiye genel kurmay 
h tkanı mareşal Fevzi Çakmak, dün saat 12.30 da kıra1 tarafından ka6 

ul edilmiş tir. 
kıral, ayrıca saat 17 de, muhterem türk misafir şerefine sarayda bir 

ky ziyafeti vermiştir. -

l!fare§al ıereline .ziya!et . Dahiliye müsteşarının 
diri.Atına,.~ (A.A.) - .~~ aJansı bil _ • • 

lvt Yor: dun akşanı, hukumet namına, Trakyada tetkıklerı 
h· ilreşal Fevzi Çakmak şerefine büyük 
h~~ 2İYafet verilmiş ve bu ziyafete, Elen 
lc:iUltürnet reisi ile Bayan Metaksas, Tür
li' Ye Genel Kurmay Başkanı Mareşal 
ı~"zi Çakmak ile refikası, Türkiye mas
li:ı atgüzarı B. Tahir Saman ile refikasc, 
}) en Genel Kurmay Başkanı General 
lll a~agos ile refikası, Mareşal Fevzi Çak-
agın maiyetindeki zevat ile Elen gene

( Sonu 6. mcı sayfada. ) 

Edirne, 3 (A.A.) - Trakyanın ida
re ve kalkınma hareketlerini yakından 
görmek üzere birkaç gündenberi Edir
nede bulunan Dahiliye vekaleti müste
şarı Sabri Çıtak, Edirne, Kırklareli ve 
Tekirdağ valilerile birlikte şehir, ka
saba ve birçok köyleri gezmit ve Trak
yadaki feyizli hareketi yakından gör
mliştür. 

---assa 1 t11 o "1ltJ.Jis:tiP vece s 2l.1ı 

ULUS 
29 BİRİNCİ TEŞRİNDE 
YENİ MAKİNESİNDE 

28 sayfa 
çıkıyor 

Bunun iç.in ULUS, kadrosunu 
genişletmiş en tanınm!ş muh~r
rirlerin yazılarını temın etmış
tir ULUS sade Ankara'nın de -
ğiİ bütün Türkiye'nin haber ve 
fikir gazetesi olacak, her gün 
12 sayıfa çıkacaktır. Haftada 

1 
bir gün büyük memleket mese-

lelerin~ ~a~ ~l!~e~e~ ~e~ec~~i~ 
"'1ll1TlJilTTIJPW1PLPS719<1PLQ.4$LKLUlll 

Alacahöyük Harabelerinde Eti sfenksleriyle süslü kapı 

Arkadaşımız Yaşar Nabi, Ecnebi profesörlerle beraber Boğazköy ve 
Alacahöyük'e gİtmİ§ ve bu gezisine dair çok dikkate değer bir röportaja 
baılamııtır. Arkadaırmızın ikinci yazıııı.ıı bugün dördüncü sayfamızda oku
yacakamız. 
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DIŞ lCMAL 

İspanya harbı ve 
devletler 

1 

• talya'nın Akdeniz murakabesine 
1 ittiraki için yapılmakta olan tek· 

ilik müzakereler müsbet netice verdik
ten sonra timdi, t spanya meselesi üzerin
de daha esaslı bir anlaşma temini mak. 
•adiyle İngiltere ve Fransa tarafından 
İtalya nezdinde bir teşebbüs yapılmııtır. 
MatUındur ki ltalya, Akdenizdeki kor· 
&anlık hareketlerine mani olmak için 
Nyon'da toplanan konferansa iştirak eL 
tnenü,; fakat mukavele imza edildikten 
•onra, mürakabe meselesinde müsavatı 

tanındığı takdirde kararlara iştirak ede· 
ceğini bildirmişti. İngiltere ve Fransa 
ltalya'nın bu noktadaki müsavatmı hiç 
bir zaman inkar etmedikleri için Paris'te 
göriişmeler başladı. Teknik mahiyetteki 
bu görüımelerle beraber, Cenevredeki 
halya murahhası ile fransız dıt bakanı 
İ>elbos arasında l spanyadan göoüllüle· 
\"İn büsbütün geri çekilmelerini temin 
gayesiyle de müzakereler yapılmakta idi. 
ltalya başvekili Mussolini'ni.n Almanya 
seyahati arifesinde yapılan bu görüşme· 
!erin, ispanya itinde herhangi bir anlaı· 
ll\aya varmaktan ziyade ltalyanın Al
llıanya'ya karşı vaziyetini takviye etmek 
Ribi bir gaye istihdaf ettiği zannedilmiş
ti. Filhakika Muuolini Almanya seya -
hatine çıkacağı sıralarda N yon konferan
sına iştirak etmiyen ltalyanm Fransa ve 
İngiltere ile münasebetleri hayli gergin 
İdi. Mussolini'nin, iki garb demokrasisi 
ile münasebetleri gergin bir vaziyette 
lken, Almanyayı ziyaret ehnek İstemedi
ği samlıyordu Mussolini'nin Berlin zi
Yateti debdebe He yapıldı. Faşist lideri 
R.onıaya geri döndü. Fakat Fransa ile 
İta\ya arasındaki müzakereler devam et
ti. Ve son safhalarına lngilterede iıtirak 
etti. Bu müzakereler artık lıpanyadaki 
gönüllülerin geri çekilmeleri hakkında 
İngiltere ve Fransa tarafından ltalya'ya 
teırnen teklifte bulunacak kadar ileri git
miştir. Dün gelen ajanı telgrafları, İn· 
giltere ve Fransanın ltalyaya müıte. 
~k bir nota verdiklerini bildirmek
tedir. ltalyanm bu notaya kartı vere
ceği cevabın mahiyeti henüz malôm 
değildir. Fakat halyanm müzak~re
lere Almanyanm da İftİrakini istiye
ceği bildiriliyor. Eğer ltalya bu nok. 
tada ısrar ederse, belki Fransa da 
Sovyet Rusyanm iştirakini İştiyecek 
Ve faydasız olduğu için kendi kendi-
1\e dağılan Londra karı§Dlazbk ko
nıisyonu yeni baştan kurulmuş ola. 
Ce.ktır. Böyle bir komisyonun mesai
ainden müsbet bir netice çıkacağı 
t\iphelidir. İspanya harbmm on altı 
aylık tarihi göstermiştir JO bu mese
leyi müzakere ebnek için toplanan 
kontisyon ne kadar k.alababk oluna., 
hea-hangi bir neticeye varmak ihliına
li de 0 derece zayıf oluyor. ispanya. 
"-eselesiyle bütün devletler ali.kad ar
dı.,, Fakat ltalya'nın, Franıa'nm ve 
İlıgilterenin husıui ala.kalan olduğu 
iıütaı- edilemez. Bu üç devlet tara.
frııdan varılacak herhangi karar, Al
~ya ve Sovyet Ruaya dahil olduğu 
~ide diğer devletler tarafından tas
dik edilecektir. Fakat ltalya Alınan.. 
l>llnın iştirakinde ve Sovyet Ru syanm 
~ii:ı:akere harici bırakılmasında ısrar 
~erse, bu, lapanya mesele&inden de 
l~t bir Avrupa muvazen~i mesele
llıİ tnahiyetini alacağından Franııanm 
huna razı olacağı tüp belidir. ltalya
bt?ı fransız ve ingiliz notasına ver ece
ii cevab, bir müddetten beri lapan.. 
l>ll tneselesi etrafmda devam eden 
İ'tl\i:ı:llkerelerin ne dereceye kadar 
'1uaaolini'nin Almanya seyahati arife
ai.nde yapılmış bir politika manevra
•r, ne dereceye kadar da bu mesele
tlin halli için yapılmış ciddi bir teteb
b\a, olduğunu gösterecektir. 

A. Ş. ESMER 

QoçOK DIŞ HABERLER 

X Belgrad - Belgrad - -µ:;kreş ara· 

•tndaki yeni hava hattı ile Belgrad - Zag

teb - Venedik - Milan hattının açılış re. 

•inıleri 4 ilk teşrinde yapılacaktır. 
X Berlio - Hitler, bul<Tar kıralına bir 

telgraf çekerek, tahta çıkı;ının yıldönü
ltlU lllünasebetiyle tebrikte bulunmuştur. 

X lizbon - Harbiye nezaretinin bir 
tebliğine göre, büyük ordu manevraları 
ıo ·1~ lı l a 20 ilk teşrin arasında yapılacaktır. 
le~ ltıanevralara ilk defa olarak Portekiz 

J•Yontarc da iştirak edecektir. 

ULUS 

D, I ş- .. ,H AB.ER L E . R \. 

Şanghayda başlıyan harb 
şiddetle devam ediyor 

Tokyo, 3 (A.A.) -Tebliğ: Şimali Çinde Tiençin - Tainan demir
yolu üzerinde japon kıtaları, işgali yaıkınlaımıı olan T ehsiendeki çi•nli· 
lerin müdafaa mevzilerine karşı 2 ilktetrinde taarruz hazırlıklarına 
başlamışlardır. 

Şanghay cebhesinden japon 
kıtaatı, ileri harekete devam ede
rek 2 ilkteşrinde Lotien'in takri· 
ben yedi kilometre tark cenubun
da kain Liu Şaoşeni işgal etmİf· 
lerdir. 

Şanghayda harb 
Şanghay, 3 (A.A.) - Beş bi.iyük 

bombardıman tayyaresi, Şapei üzerin· 

den uçmuştur. Şapeide bulunan çin ba

taryaları, sabahdan beri fasılasız suret

te Kiangouankda japon mevzılerini 

bombardıman etmişlerdir. 

Şanghay mıntakasında bütün cebhe

lerde muharebe bütün şiddetiyle devam 

etmektedir. Havas ajansı muhabiri, KL 

angouankdaki japon hatlarım ziyaret 

etmiştir. Muhabir, sivil merkezin ja

ponların işgali altında bulunduğunu 

görmüştür. 

Japonların birçok piyade ve topçu 

kuvvetleri, garb şimaline doğru ilerle

mektedir. 

Türkiye - Irak 
dostluğu 

Irak dış işleri 
bakanının söylevi 
İstanbul, 3 (Telefonla) - Milletler 

Cemiyeti asamble toplantısında bulun ~ 

duktan sonra şehrimize gelen Irak dıt 

işler bakanı B. Tevfik Elsüveydi Perapa 

las otelinde gazetecileri kabul ederek 

kendileriyle konuşmuştur. 

Dost devletin dış bakam Türkiye ile 

Irak arasındaki münasebetlerin ehemi

yet ve değerini tebarüz ettirdikten sonra 

demiştir ki : 

"- Şahsi kanaatime göre Türkiye • 

Irak dostluğu gayet tabiidir. Bunu yal· 

ruz Irak değil, Türkiye de takdir ediyor. 

Her gün bunun delillerine tesadüf edi • 

yoruz." 

Irak dış işler bakanı enternasyonal 

vaziyet içinde iki dost memleketin teza· 

hür eden işbirliğini işaretten sonra, Mil. 

!etler Cemiyeti asamblesindeki son nu -

tuklarıru hatırlatmış ve Saadabad paktı

na dahil milletlerin bütün dünyanın muz· · 

tarih olduğu şu devrede çok meserretli 

olduklarım söylemiştir. 

Filistin meselelerine temas eden Irak 

dış bakanı, hükümetinin bu meseleyi Fi

listinln dahili işleri haricinde saydığını, 
ve mandater devletin halledeceği hadi· 

seter bertaraf edilirse Filistin işlerini bir 
arab meselesi olarak kabul ettiklerini 
beyan etmiştir. 

B. Tevfik Elsüveydi sözlerine şu cüm
lelerle nihayet vermiştir: 

"- 21 senelik bir ayrılıktan sonra İs
tanbula tekrar gelerek hatıralarımı ihya 
etmekten memnunum. Burada kendimi 
öz memleketimde telakki ediyorum." 

Sayın misafir yarın Ankaraya hare _ 
ket edecek ve bir gün kalarak memleke
tine dönecektir. 

Kutupta gece 
haşladı 

Kaybolan tayyareyi -
aramak için şimdi 

başka tedbirler almıyor 
Moskova, 3 (A.A.) - Moskova. şi

mal kutbu - Amerika hava seferleri 
hükümet komisyonunun tebliği: 

Sovyet hüküıneti. Levanevskiyi a_ 
raştırm.ak için, mühim mikdarda tay. 
yare. göndermiştir. Fakat, hassaten fe
na olan hava şeraiti, şimdiye kadar, en 
galib ihtimal ile Levanevskinin indiği 
mıntakanrn (şimal kutbu ile Amerika 
cihetinde 87 inci dere~e arasındaki a
razinin) istikşaf edilmesine müsaade 
eylememiştir. Kutub gecelerinin başlama
sından evvel, Wilkinanm, Gratzians... 
kinin, Zadkovun ve Matternin uçuşları 
ile ancak buz Okyanosunun Amerika 
tarafı, 86 ıncı dereceye kadar, araştı. 
rılmıştır. Kışın gelmesi ve iniş yerle
rinin buz tutması üzerine, Wilkinsin 
tayyaresi geri çağırılımştır. Gerek ka
raya, gerek denize inebilecek vaziyette 
olan Gratizanskinin tayyaresi, daha bir 
kaç zaman uçabilecektir. Fakat onun 
zamanı da sona ermek üzeredir. Bunun
la beraber, Levanevskinin araştırılma
ıma devam olunacaktır. 

Halen Şevelev ve Vodopianovun i
daresinde Rudolff adasında bulunan 
dört büyük tayyareden maada, sovyet 
hilkümeti, ayrıca, gece uçuşları için ha
zırlanacak ayni sistemde dört büyük 
tayyare daha göndermiye karar vermi!t" 
tir. Bu filo, İşulruvoskinin kumanda.. 
smda olarak bu günlerde Moskovadan 
hareket edecektir. 

Lcvanevskinin araştırılmasına Ame_ 
rika tarafından da devam olunacaktır. 
Sovyet hükümeti, şimali Amerikadan 
kayaklı bir tayyare satın almayı karar. 
laştırmıştır. Wilkins, bu tayyare ile a
raştırmalara devam etmiye hazır oldu
ğunu bildirmiştir. 

Esas·ı ı merkezden, Rudolff adasın~ 
dan uçuşlar, kutub gecesi şeraiti altın
da yapılacaktır. Araştırmalar için HL 
zumlu görme şeraiti, ancak ınchtablar
da mevcuddur. 

İşuknovskinin idaresindeki dört 
motörlü büyük tayyarelerden maada_ 
Graokevski sisteminde, eşya ve yolcu 
için munzam sandıkları hamil iki (P. 
5) tayyaresi ile meteorolojik keşifler 
ve irtibat için lüzumlu üç tane de ha
fif tayyare, vapurla Rudolff a.daarna 
sevkedilecektir. 

Yugoslavyada büyük bir 
çelik fabrikası 

Be1grad, 3 (A.A.) - Avala radyo
sunun bildirdiğine göre, başvekil Sto· 
yadinoviç refakatinde ticaret ve en_ 
düstri ve milli banka direktörü olduğu 
halde Zenikaya hareket etmiş.tir. Baş_ 
vekil yarın burada, Yugoslavyada ağır 
endüstrinin inkişafı için pek büyük bir 
ehemiyeti olan yetıi çelik fabrikaları
nın küşad resmini yapacak ve bundan 
sonra fabrikaların makinaları işlemiye 
başlıyacaktır. 

1 

1 

Müzik öğretmen 
Direktörlüğünden 

Ankara Tiyatro ve Opera okuluna imtihanla parasız ve yatılı ta
lebe alınacaktır. 

Kabul şartlan Ulus, Tan. Cumhuriyet ve Akşam gazetelerinin pa
zar, çarşamba ve cuma nüshalarında intitar etmektedir. 

İsteklilerin lstanbulda Şehir tiyatrosu rejisörlüğüne ve Ankarada 
Müzik Öğretmen okulu direktörlüğüne müracaat etmeleri. 

Manevralardan sonra 

Bulgar kralının 
verdiği nutuk 

1 ' 

Kıral bulgar ordusunun 
sulh emrinde ! , 

söyliyor çalıştığını 
Sofya, 3 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: Manevraların sona ermesi 

münasebetiyle dün, Popovo şehrinde 

1600 kişilik büyük bir ziyafet verilmi1 
ve bu ziyafette, kırat, prens, Kiril, hil.. 
kümet azası, bütün eski başvekiller, es.. 
ki harbiye nazırları, generaller, yaban. 
cı memleketler ataşemiliterleri, ordu
nun diğer misafirleri ve manevralara 
iştirak eden kıtaların zabitleri hazır 
bulunmuşlardır. 

Bu öğle ziyafetinin sonlarına doğru, 
kıral, bir nutuk söyliyerek manevralar 
esnasında gayret sarfeden kıtalara te• 
şekkür etmiş ve demiştir ki: 

- Ordu, bulgar milletinin süktln 
içinde çalışarak kendi umumi refahını 
temin etmesi keyfiyetinin kıymetli 
mesnedini teşkil eylemektedir. Milli 
bulgar ordusu, ayni zamanda bulgar 
milletinin bu derece samimi surette 
arzu ettiği asil sulh davasının hizmetin
de de bulunacaktır. 

Kıral, bundan sonra yabancı memle
ketler ateşernilterlerine hitab ederek 
n.utkunu f(>yle bitirmiştir; 

- Bizim mütevazi manevralanmıza iş
tirak eden yabancı memleketlerin şeca
a~li ordularının mümessillerini bugün 
aramızda görmekle cidden bahtiyarım. 
Ordumuz, sizlere, ne muazzam tezahür
ler, ne de bilhassa öğretici mahiyette 
yenilikler gösterecek vaziyette değil
dir. Zira, ordumuzun elindeki vasıta
lar, dardır. Bununla beraber, vatanmr 
karşı vazifelerini müdrik olan bu or. 
du, memleketimizin emniyetini daha 
iyi surette garanti etmek ve sulhu sı
yanet arzusunda bulunan memleketle· 
rin takdire değer gayretlerine müteva.. 
zi yardımını yapabilmek için yenileş. 
mek yolunda yürümiye ve kendi için. 
de asil askerlik hasletlerini inkişaf et
tirmiye çalışmaktadır. Manevralarımı
zı şereflendirdiğinizden dolayı sizlere 
teşekkür eder ve kadehimi şanlı devlet 
reislerinizin sıhhatine ve temsil etmek. 
te olduğunuz orduların refahına kaldı
rırım." 

Kıraldan sonra söz alan harbiye na.. 
zırı general Lukov, bütün bulgar ordu
sunun başkumandanı kırata karşı olan 
aadıklığma ve bağhhğma tercüman ol
muştur. General Lukov'un sözleri, he
yecanla hurra seslerile karşılanımştır. 

Kırat, gerek Popova'ya gelirken, ge_ 
rek Popova'dan hareket ederken, h,al. 

kın co,kun tezahürleriyle ve alkışları 
ile karşılanmış ve uğurlanmıştır. 

Elen ordusu 
Manevraları 

Atina, 3 (A.A.) - Kıral bugün öğ

leden sonra, elen ordusunun Makedon

ya manevralarında hazır bulunmak üze~ 

re Atinadan hareket etmiştir. 

Elen ordusunun büyük manevraları

na, dün, şarki Makedonyada başlanmış
tır. Bu manevralar on bir gün süre_ 
cektir. 

Tunusta karışıklık 

Tunus, 3 (A.A.) - Şeyh Taalbi, bu 
gece Dejada siyasi bir konferans vere· 
cekti. Siyasi düşmanlarından takriben 
500 kişi, şehirden dört kilometre mesa
fede pusu kurmuşlardır. 

Keyfiyetten haberdar edilen bir jan
danna devriyesi, nümayişçileri dağıt

mak üzere vaka mahalline gelmişlerdir. 
Nümayişçiler; jandarmaları taşa tut· 
muşlar, sopalarla hücum etmişlerdir. 

Bunun üzerine jandarma devriyesi, bir 
ihtarı rnüteakib ateş açmıştrr. 

Nümayişçilerden bir kifi ölmüş, 12 
kişi yaralanmıştır. Jandarmalardan dört 
kişi yaralanmıştır. Birinin yarası ağır· 
dıır. 

ı 1 BASIN lCMA Lı 
İstanbulun iman 

CUMHURlYET'te Yunus Nadi.," 
latanbulda yeni bir bükümet konağı' 
yapılmasma karar verilmiş olmasını 
lıtanbulun filen imar hareketine baf' 
lanmaama ilk adım telakki ederek 
böyle bir adımın ne kadar yerinde veo 
zamanmda atılmakta olduğuna ip.
ret ederek diyor ki: 

clatanbul hüküm.et konaiınm eski· 
Babıali yerinde yapılması pek muv._ 
fıktır. Burası Jstanbulun hak.iluıtea 
en gÜzel yerlerinden biridir. Anaa 
alabildiğine geniıtir. Bmaya lst.anbu.. 
la. li.yık Abide gibi muazzam bir bina 
oturtulabilir ve böylelikle oem•n1ı 

tarih.ine göaterilmit olur ki onun ko
ca imparatorluk için beceremediği 
bir i§i cwnhuriyetin bir vilayeti iten.. 
di batma yapabilir. 

Avrupalı maruf ve muktedir bir 
mütehasaram hazırlamaya çahthiı Is. 
tanbulun imar planı henüz bütün şe.. 
killerini alarak ortaya çıkmamq ol
makla beraber bu tehrin imarına vL 
li.yetin ve ıehrin binalarını yapmak. 
tan başlamakta büyük isabet vardır. 
Ecdadımız fstanbulda camiler, han..· 
lar ve hamamlar yaptırmışlar. Bu ta
rihi ve mimari abideleri biz modern 
anlayışımızda içinde çalışılacak ve 
oturulacak en güzel binalarla takib 
ve ikmal edeceğiz. stanbul gibi bir 
beldenin İmarına oradaki siyasi ve 
beldi idarenin büyük ve modern mer
kezlerinin yükseltilmesini mukaddi
me yapmak çok iyi anlayıflı bir ha.. 
reket olur ve bu binalar yarınki ma
mur Istanbulun adeta neyrengi DOL 
talarmı teşkil ebnelidir. Tıpkı Süley_ 
maniye camii, tıpkı Galata kulesi gi
bi mevcud içinden yükselerek teJıre 
ilk gelenin behemehal gözünü çekea 
muhteıem binalar. Mimarinin psiko
lojik tesirlerini bilenler, lstanbulua 
gerek hükümet ve gerek tehir itleri 
itibariyle kazanacağı büyük binalara 
uygun yollara dökülmk.te gecikmiye.. 
ceğini pek kolay takdir ederler.,. 

B. Hitler'in Romaya 
yapacağı ziyaret 

Roma, 3 (A.A.) - İyi maUlmat aL 
makta olan mahfiller, B. Hitlerin ttaL 
yayı ilkteşrin veya sonteşrinde değil. 

ilkbaharda ziyaret edeceğini ihsas et
mektedirler. 

Filistinde arab mahalle
lerinde kontrol 

Kudüs, 3 (A.A.) - Polis, arab mu
hitlerinde yapılan seyir ve seferi şid
detli bir kontrol altın<la tutmaktadır, 

Yollaırda bütün arabalar tevkif edil· 
mekte ve yolların isimleri birer bireı 
kaydolunmaktadır. 

Ulus için 
üç muhbir 
alınacakhr 

Gazetemizin haber alma 
servisinde çalışmak üzere 
üç muhbir dlınacaktır. Bu
nun için bir imtihan açıla
caktır. 
Umumi Şdrtlar şunlardır: 

1 • Asgari lise derecesinde tah
sil görmüş olmak, 

2. Başka bir yerle alakası ve 
vazifesi olmamak, 
İmtihan "umumi kültür,.
den yapılacaktır. Bunun i
çin Türkiye ve dünya vazi
yetine vukuf, yazıda dikkat 
ve sürat aranacaktır. 
Yabancı dil b:~mek tercih 
sebebidir. 
İsteklilerin, kısa bir hal ter
cümesi ile sarih adreslerini 
salı günü akşamına kadar 
Yazı işleri müdüriyetine 
yazı ile bildirmeleri lazım
dır. 
İmtihan perşembe günü ya
pılacaktır. 
Mühim not: Ulus'a girmek 
ıçın yalnız şahsi ehliyet 
ve kabiliyet aranmaktadrr. 
Başka hiçbir şey ve vasrta 
tercih sebebi olamaz. 



ı===:;;=4-~~======================================================== ULUS 

TARlH TORKIYESlNI BiR ZiYARETiN NOTLARI 

Alacahöyükte bir kaç saat 
Dördü otobüste geçen dokuz saatlik yol yorgunluğuD

C!an ı;onra, Alacada ertesi günkü sabah kahvaltısı saatini 
7.!0 olarak tesbit eden program gözümü korkutmuJtu. An
kara.da en dinlenmit zamanlarımda bile sabah sekizden evel 
kalkmak bana güç geldiği için bu erkenciliği pek de hoş 
karşılamamıştım. Onun içindir ki sabahleyin, tama.miyle 
uykuya doymuş olarak gözlerimi açtığım zaman vaktin bir 
hayli ilerlemiş olacağı dü§üncesile saatime göz atıp da he
nüz daha altı olduğunu görünce hayrete düştüm. Temiz ve 
sert yayla havasmm, uykunun besleyici ve dinlendirici has
sasmı bir kat daha artıran bir kuvvet olduğunu hatırımdan 
çrkanmştım. 

Eti eserleri 
arasında 

Saat yedide aşağıdaki salona inince bütün yol arkadaş
larının burada toplanmış ve hatta içlerinden en meraklrla
rmın kahvaltıyı bekletken kasabada küçük biT ge%inti yap
mak için sokağa fırlamış olduklarını gördüm. Hiç bir yüz
de en küısük bir rahatı;ızlık veya yotgunluk eseri görülmü· 

yordu 

Burada gorunen temellerin büyüklüğünden 
binlerce ytl önce yakılarak tahrib edilmiş 
olan Eti aa.r~ının azametini ve güzelliğini 
ölçmek kabildir. Sarayın yanındaki aahada 
hazılar 14 metre derinliğe hadar inerek 
Oımanl.ı, Roma, Bizans, FrikyQ ve nihayet 
alt kısımda Eti tabakaları çıkarıldıktan 
sonra hiçbir hayat eseri lafımayan bakir 
toprağa katlar inilmiştir. On dört metre 
derinlikte biz dörtbin yıl öncesine vanyoruz. 
Ayaklcırunu altında ekseriya vücudundan 
haberm olarak çiğnediğimu tarihin heybet 
ve azametini görmek insan& hahikaten 
mütehassis ediyor. 

Alacada 
Mektebin pencerelerinden ve bah

çesinden Alacanın hoş ve pitoresk man
zarası seyrediliyor. Çıplak tabiatin or
tasında bilhassa kavakların hakim oldu
ğu y~il manzara ve bu yeşilliğin içine 
serpilmi~ mütevazı evler. 1935 nüfus 
saynnmda Alacanın yalnnr 2387 nüfusa 
sahih olduğu göz önüne getirilirse, lı:a
.ıa merkezi o fmasına rağmen buraya ka
sabadan ziyade köy demenin daha mü
nasib olacağı göze çarpar. 

Önümüzdeki manzarayı seyir eder
ken Anado!unun en fazla ihmale uğra
mış bir köşesinde bulunduğumuzun as_ 
la hatırdan çıkarılmaması icab ettiğini 
kendisine hatırlattığım profesör Rey. 
gas: 

••- Fakat dedi, burada emin olunuz 
ki sizi mahcub edecek en küçük bir 
nokta yoktur. Garbın ileri memleket
lerinde de küçük kasabaların manzarası, 
daha ba§ka türlü değildir. Ve sizi te
min ederim ki, Fransada da Alaca bü
yüklüğündeki bir kasabacık için, için
de misafir olduğumuz mekteb kadar 
güzel ve muntazam bir binaya malik 
olmak bir şeref teşkil eder.,, 

Kazıların önünde 

Kahvaltı, biraz daha artmış bir sa. 
mimiyet havası içinde yenildikten son~ 
ra kapı önünde sıralanmış otomobillere 
binerek "Höyük,, e hareket edildi. Bir 
saat sonra Höyük mevkiinde bir kısmı 
müzeye, bir kısmı da istirahat salonla
rına tahsis edilmek üzere inşa edilmiş 
olan yeni bir binanın önünde arabalar
dan indik. Ve derhal, kahvelerini aL 
mak üzere salona girecekleri yerde, 
profesörlerin çoğu müze dairesine doL 
dular. Burada. Höyük kazılarında mey
dana çıkarılmış olan eserlerden. - mer· 
keze nakledilenler müstesna - ehemmi
yetli görülenler toplanmakta ve kazı

lar ilededik~e müıe :ı.enginleşmekte

dir. Müzede muhtelif çömlekler, san
dık dolusu çanak parçalan, iç.inde bu.. 
Jundukları toprağın alçaklık derecesi.. 

ne göre tasnif edilmis ve etiketlenmiş.. 
tir. Bir tahta kutunun içinde miladdan 
binlerce yıl önce ec.dadnnı%ln, ihtiyat 
olarak saklayıp da kullanmrya vakit 
bulamadıkları karbonlaşmış burçak ve 
buğday taneletini seyir edebilirsiniz. 

Tefrika: No. 135 

Tarihin eski 
devirlerinde is
tihsal edilmiş 

olan bu hubu
batla Höyükte 

meydana çıkan 
hayvan kemik

lerinden bir krs 
mı, nevileri ta

yin edilmek ü.. 
zere ziraat ens... 

titülerine gön
derilmiştir. Şir:n 

diden bir çok 
tarihi hakikat-

---Yazan:------... 
Yaşar ·Nabi 

lerin aydınlanmasına hizme• etmis o
lan kazılar, unutmıyahm ki henüz daha 

·başlangıç halindedir. Buradaki çalış. 
rnalar, tasnif ve tedkikler ikmal ediL 
diği uman tarih ilmi yeni ve kıymetli 
vesikalarla zenginleşmekten geri kaL 
mıyacaktır. 

Buradaki çömlek parçalarından bir 
kısmı iki lt:ırmızrmtırak sathın ortasın
da siyah bir safha ile üç ayrı kattan 
miirekkeb görünüyor. Bu hususiyet 
profesör Pittard'm bilhassa dikkatini 
çekti. Buna benzer çanak parçalarının 
Avrupa kazılarında da meydana çıka. 

rılnuş olduğunu söyliyen profesör. or
tadaki kısmın, Eti'lerin inşa ve çöm-
1 ~kçilikte "arme,, sana tini bildiklerine 
delalet edebileceği fikrini ileri sürdü. 

.. _ Bu kısım, topraktan değildit, de
di, muhakkak ki, sert taşların, döğü. 
lerek toz haline getirildikten sonra ha. 
mur edilmesinden husule gelmiştir. Bu 
suretle vücuda gelen halita trpkı be. 

tonarme gibi basit toprağa nazaran ~ok 
daha sağlam olmakta ve zamanın tah
ribine daha iyi mukavemet edebilmek
tedir.,, 

Profesör, bu hususiyetin çok ehem.. 
miyetli olduğunu ve Eti'lerin teknik 
ve medeniyet itibariyle ne kadat ile.. 
riye gitmiş olduklarına delalet ettiğL 
ni tebarüz ettirdi. 

Müze bahçesinde. çıkaı::tldıkları top
rağın derinliğine göre ayrı kümeler 
halinde biriktirilmiş olan ç,ömlek par
çaları da tedkik edildikten sonra astl 
kazı yerine gidildi. 

Eti sarayı 
Burada görünen her biri tonlarca a

ğırlıktaki temel taşlarından, miladdan 

1200 yıl önce yakdarak tahrib edilmiş 
olan Eti sarayının azametini ve güzel. 
liğini ölçmek kabildir. Sarayın yanın
daki sahada kazılar Osmanlı, Roma, 
Bizans, Frikya, Eti bakır çağı, Kalko
litik çağ tabakaları meydana çıkarıl
dıktan sonra 14 metre derinlikte hiç 
bir hayat eseri taşımıyan bakir topra
ğa kadar inifmi~tir. Biz burada en az 
beş bin yıl öncesine varıyoruz. Ayak. 
}arımız altında, ekseriya, vücudundan 
habersiz olarak çiğnediğimiz tarih.in 
heybet ve azametini görmek insanı ha. 
ki1caten mütehassis ediyor. Tarih ser
gisindeki büyük bir sanat kabiliyetine 
delalet eden altın, gümüş ve bakır hey
keJler ve sair eserler burada türk alim
leri tarafından bulunmuştur. Mezar. 
lardan demir de çıkmıştır. Fakat de
mir yalnız zioet eşyasının imalinde 
kullanılmıştır. Filhakika unutmamak 
lazımdır ki o devirlerde pek nadir bir 
maden olan demire mukabil altın ve 
gümüş oldukça mebzul ve harcı filem 
madenlerdi. 

Ölüleri mezara eşyalariyle birlikte 
gömmek adetinin, eski insanlarda gay. 
ri şuuri bir şekilde tarihi muhafaza ve 
idame endişesinden doğduğunıl insa. 
nın adeta inana~r geliyor. Bu usul 
cedlerimizin ananeleri arasında bulun_ 
mamış olsa idi. bugün tarih~ ait ma
lumatımız ne kadar noksan ve müzele.. 
rimiz ne kadar fakir kalacaklardı. Tah_ 

rib edilen saraylarda ve mabedlerde 

düşman cengaverleri işe yarar hic bir 
eser bırakıaamrş olabilirler. Vücudun. 
dan sünhe ettneden çi~evh> gecmiş 
olduklarr mezarlar, e:elecek nesil1ere 
tevdi eder 0 kleri sırları kovunl;ı rında 
kıskanchkla ~;ık}<>masını bilmislerdir. 

Şimdi, aradan binlerce yıl geçtik
ten sonra, bu mezarlar, talan edilmek 
için değil, fakat taşıdıkları hakikatler 
inaanlrğa mal edilmek ve ait oldukları 
göçmüş kavimlerin hatıraları yaşatıL 

mak üzere, bin ihtimamla Üzerlerine 
eğilen ilimler tarafından açılmaktadır, 

Köylüyü sevindiren tarih 
Höyük kazısmm genişletilmesine 

karar verilmiştir. Şimdiye kadar bu ge. 

nişleme, kazılar, Höyük köyünün üze_ 

rinde bina edilmiş olduğu topraklara 
dayandığı için geri kalmıştı. Altında 

yeni ve kıymetli eserlerin bulunacağı, 
yıkılarm istikamet ve tarzından anla
şılan bu köy şimdi istimlak edilmiş ve 
köylüler için biraz uzakta yepyeni ve 
modern bir köyün inşasına başlanmış
tır. Bu suretle, kazıların, burada, bir 
de imar hareketine yol açmak gibi ikin. 
ci bir faydası görülmektedir. İnşası 

hayli ilerlemiş olan bu köy bitince, bu 
güh üç bin yıldan eski sarayın heybet 
ve ihtişamiyle hazin bir tezad teşkil e
den bu fakir manzaralı köy yıkılacak 
ve köylüler yeni evlerine taşınacaklar
dır. 

Kazılarda işçi olarak çalıştıkları ve 
para kazandıkları gibi şimdi yine bu 
çalışmalar sayesinde yeni ve temiz ev
lere sahib olan köylülere, bu umulma
drk hltuf gök yüzünden değil, yer al
tından gelmiştir. Onun için değilmL 
dir ki, alimler kazı yerinde tedkikler 
yaparlarken akın akın gelen köylüler, 
merak ve ibret dolu gö.:ılerle bu ç.ahş
mayı seyir ediyorlar ve burada yapılan 
işin maksad ve mahivetini kendilerine 
göre anlamıya ve tefsire çalışıyorlardı. 
Bunlardan biri: "Memnun musunuz?,, 
sualime sad,ce "Cok sükür. HükümetL 
mir. s:><T olı;un,. cevabını verdi. 

Refaha erişmeleri için yegane ka

zanç vasıtaları olan buğdayın değer

lenmesine bütün kuvvetiyle çalışmış 

olan hükümetleri, şimdi onlan, sıhat 
kaidelerine taban tabana zıd olan ka.. 
ranbk ve hüzünlü inlerinden kurtar_ 
mak işine girişmiştir. Kendileri için 
neler yapıldığım ve nasıl çalışıldığını 
çok iyi anlamış oldukları içindir ki, 
artk şehirliye bir yaban gözü ile bak. 
mıyorlar, sefalet ve geriliklerinden 
kurtulmak için yardım elini kendileri
ne yalnız onun uzatacağından emin o
larak, gönüllerini ona açıyorlar. 

Türkün tarihe hediyesi 

Saray kapısının iki sütununu teşkil 

eden sfenksler kapısı, eski şeklini c.an. 

!andırmak üzere yeniden yapılmış olan 

bir duvarın üzerine yerleştirilmiş. Bu 

kıymetli sanat eserinin istikametinde 
yirmi otuz metre ilerlenince her halde 
evvelce mevcud olması lazım gelen bir 
yolun belki sonunu teşkil eden iki ar. 
kaik anlan ve bir boğa. sarayın hey
betli muhahzlarıdır. Bu arslanlardan 

biri üzerinde Frikya yauM t~sma 
rağmen, bu yazının üzerine sonradan 
yazıldığı ve heykelin Eti devrinden 
katma olduğu asikardır. Civardaki bir 
bııhcenin icerisinde yine F.ti eserİ olan 
d::ıha veni bir tas arslan d"l-ıa davetli
lerin havranlrklarını kazandı. 1935 ve 
l Q3fi sene 1cr;ntlP ltet'\rl\ va•af::\ lanmı:ıb 

yan1lmrs olan b11 1ccııılcırrb cıkan eser
ler. T<r:ıf~:ısva. Tırrova. l\ıfe7onotam~a 

4-10-1937 ~ 

Bir talebe 
Seyhan da 
boğuldu 
Adana, (Hususi) - Dün burada bit 

facia olmuş ve lise üçüncü ıaruf talebe
sinden Mustafa adında aavallı bir genf 
Seyban'da boğularak ölmüştür. 

Yaptığım tahkikata göre, Mustafa v• 
üç Ine'ktebli arkada§! tek ath bir bağ ara
basiyle karşı yakaya geçmiş ve oradan 
memleket hastahanesi arkasındaki sed 
üzerinden Köprübaşı karagoluna kadat 
gelmiştir. 

Burada bu yoldan geçilemiyec.eğinİ 
gösteren bir levhaya rağmen Seyhan 
nehri kenarına gelen mektehliler araba
yı yıkamak üzere nehre sokmağı düşün
müşlerdir. Uç arkadaşı indikten sonra 
Mustafa yalıuz olarak arabayı suya sür· 
müş ve araba su cereyanına kaJ>Ilmıştır. 
Bir müddet sürünen araba nihayet neh
rin derin yerine gelince yuvarlanmış ve 
batmıştır. 

Mustafa kendisini kurtarmak için çok 

çalışmış ise de sular kendisini sürükle

miş ve nehrin dibine doğru çekmiştir. 

Arkada§larımn fetyadı "üzerine etraftan 
yardıma koşan halkın ve polis memurla.. 
rının çalışması hi~ bir netice vermemiş 
ve zavallı Mustafa boğularak ölmüştür• 

Araba ve hayvan da kurtarılamamış-
tır. 

Karısını öldüren adam 
Aydın, (Hususi) - 30 eylül günil 

Köşk nahiyesine bağiı Karatepe köyün
den Mustafa Kaya karısı Vesileyi ge~ 
çimsizlik yüzünden çifte tüfeği ile öl
dürmüştür. 

Hadiseyi haber alan Köşk jandarma 
karakol kumandam derhal vaka mahal• 
line gitmiş ve tahkikata başlamıştır. 

Haber aldığıma göre Mustafa v• 
Vesilenin iki de yavruları vardır. 

Bir profesörün tetkikleri 
Konya, (Hususi) - İstanbul üni· 

versitesi jeoloji profesörü B. E. A. Pa· 
rejas, asistanları Suat Erk ve Fuad Bay· 
sal ile cenup vilayetlerimizde yaptıkla
rı bir geziden soru:a şehrimize gelmiş
lerdir. Mütehassıslar vilayet tarafından 
bütün projeleri bitirilmi~ olan Sille ba· 
raj yerini gezmişler, gerek plan ve pro· 
jeleri. getek yapılan istihzaratı çok be· 
ğenmişletdir. 

Altmapa baraj yeri de ge.zilmiştir. 
Mütehas.sısla.ra su işleri bürosu 

jeologu Dt. Dünner ve 1. K. şefi Ziya. 
Çalık refakat etmiştlı. 

medeniyetleri ile Eti devleti arasında 
sıkı bir irtibatm vücuduna isbat etti
ği için pek büyük bir ehemmiyet ka~ 

zanmaktadır. 

Hamid Koşay ve Remzi Arık gibi 
iki kıymetli arkeoloğumuzun metodik 
çalışmalariyle toprağın derinliklerin· 
den yer yüzüne fışkrranbu Eti sitesi, 
türkün tarihe vermiye hazırlandığı bü
yük ve muhteşem hediyelerden biridir. -
OTELLO 

~ekspirden HikAye_ler 

Yazantm: lllary ve Charles Lamb 

bir kadeh içkiyi annesi içmişti. Alçak kırat, 
eğer Laetres, Hamelt"i haklamağa muvaf
fak olamıyacak olursa içine kuvvetli bir ze
hir koydurduğu bu kadehi sunacak, işini bi
tirecekti. Bu kadehden içmemesini kıraliçe
ye söylemeyi de unutmuş ve kadıncağız bu
nu içer içmez, son nefesinde zehirlendiğini 
söyliyerek yere düşmüş, ölmüştü. 

üzerine atıldı ve silfilu krralm kalbine sap
ladı. Bu suretle babasının ruhuna verdiği 
sözü yerine getinniş, bu katilin işlemiş ol~ 
duğu cinayetin intikamını almış oluyordu. 

Hamlet,. artık nefesinin darlaştığını ve 
canının çekılmekte olduğunu anlayınca bü
tün bu trajedileri kendi gözü ile görmüş. o
lan arkadaşı Horatio'ya döndü; ona kendi
sinin bu hikayeyi bütün dünyaya anlatmak 
üzere sağ kalmasını vasiyet etti. (Çünkü
Horatio prensle beraber ölmek arzusuyle bu 
sırada kılıcını çekmiş bulunuyordu.) Ho
ratio, bütün bu olup bitenlerin yakını ve 

V enedik senato azalarından zengin Bar· 
lantio'nun güzel ve zarif bir kızı vardı: Des-

Çeviren: Nmettin ARTAM 

HAMLET 
Laetres, sadece ;akibini oyunlariyle oyalı
yor ve avantajlar yapıyordu. Bu sırada kı
rat. mürailik ederek güya Hamlet' den yana 
çıkıyor, oınun kazanması şerefine içiyor, o
nun kazanacağını söyliyerek yüksek bahis
lere girişiyordu. Aradan biraz geçtikten 
sonra oyun kızışmıştı. Laetres ileri atıldı ve 
kılıcının .ıehirli ucunu Hamlet'in vücudıma 
sapladı. Hala işin içindeki hileden haber
dar olmıyan masum Hamlet, bu darbeden 
sonra Laetres ile kılıçlan değişti ve bir ham~ 
le yaparak zehirli kılıcı rakibine saplayarak 
mukabelede bulundu. Böylece Laetres de 
kendi kazdığı kuyuya düşmüş oluyordu. Bu 
sırada krraliçe de feryadı bastı; zehirlen
mişti: He.in krralm oyundan sonra hararet 
b.a;mca içsin diye Hamlet için hazırlattığı 

Hamlet, işin içinde bir komplo olduğu
nu sezdiği için bütün ka12ıların kapanmasını 
emretti. Aldığı yaranın tesiriyle ölmek üze
re olan Laetres, ona bu komplo'nun kimin 
tarafından hazrrlandığmı uzun uzadıya ara
masına lüzum ohnadığını söyledi. Bu işi ya
pan kendisi idi i fakat şimdi kendisi de bu
na kurban gidiyordu. Bundan başka Ham
Iet'e kılıcının ucundaki zehirin hiç bir şifa 
kabul etmiyeceğini de söyledi: Yaşasa ya
şasa daha yarım saat yaşayabilirdi. 

Laetres bunları söyledikten sonra Ham
let'ten af dileyerek öldü. Son sözleri bütün 
bu felaketlere kıraim sebeb olduğunu söy
lemek olmuştu. 

Hamlet, ömrünün azaldığını ve kılıcın 
üzerinde de hala zehir kaldığını görerek o
nu kaptığı gibi sahtekar ve hain amcasının 

mahremi bir adam sıfatiyle bu dileği yeri
ne getireceğini vadetti. Böylece tatmin edi
len Hamlet de orada son nefesini verdi. 

Horatio ve arkadaşları göz yaşlan için
de bu şirin prensin ruhunu meleklerin sı
yanetine havale ettiler. 

Hamlet ruhundaki asaleti ve sevimlili
ği, yüksek me2iyetleri dolayısiyle herkes 
tarafından sevilmişti. Eğer ömrü vefa etsey
di, Danirnarkanm çok kudretli ve kuvvetli 
bir kıralı olacağına da şüphe yoktu. 

demona. Bu laza, bir çok fazilet ve meziyet
leri olduğu ve kendisinden bir çok şeyle! 
lleklendiği için bir çok talihler çıkmıştı. Fa
kat bu kızın üzerinde kendi ikliminden ve 
kendi renginden olan talihler arasnıda hi~ 
biri müsaid bir tesir bırakamamıştı. Çünk~ 
bu asil kadın, erkeklerin biçimlerinden zı
yade zihinlerine kıymet veriyorı takliddeil 
ziyade hayranlığı tercih ediyordu. O sebeb· 
le babasının hoşlandığı ve sık sık evine ça· 
ğırdrğı siyah renkli bir faslıyı sevmiş, be-
ğenmişti. . 

Destemon~ kendisine aşık olarak seçtı
ği bu adamın münasib düşmediğinden doJ~
yı da itham edilemezdi. Otello'nun sim sı
yah bir adam olduğunu bir tarafa bırakrnı~, 
bu Fas asilzadesi, bu büyük Bayana kendı
sini sevmesi için hiç bir teklifte de bulu~
muş değildi. Kendisi yiğit bir askerd1

• 

(Sonu var) 
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Çiftlikte bir köylü 
kongresi toplandı 

(Başı ı. inci sayfada) 
Şalar Koaebir vekaletin köy mev
:aıları üzerindeki gayelerini anla
tan çok güzel bir nutukla açmış~· 
De,·letin köy işine verdiği ehemı
Yeti belirten bu konuJma ~udur: 

B. Şakir Kesebir'in nutku 
"- Arkadaşlar! 
Vaktiyle, köylerin ve köylülerin ha.. 

lini araştırmak ; eslr.i idarelerin adeti de
ğildi, O zaman, köy ve köylü denilince; 
Yalnız asker veren, vergi ödeyen halk 
kısmı farzo1unurdu. Cumhur iyet idaresi, 
her şey gibi, bu yanlış düşünceleri de 
değiştirdi. Atatürk'ün köylerimizin ve 

köylümüzün bati ve ihtiyaciyle ne kadar 
Yakından alakadar olduğunu hepiniz za
ınan zaman görmüşsünüzdür. Cumhuri
,Yet hükümeti ; köylülerin ay n ayn ihti· 
Yaç, derd ve şikayetlerini halleylemeği ; 
kendi t~kilatma esaslı vazife olarak ver
miştir. Bug üne kadar köylerin derd ve 
ihtiyaçları ile fazla meşgul olunamadı. 
Şimdi, biz buna başlamak istiyoruz. 

tik yaptlcıcak iş 
Bunu için, ilk olarak işe, köyleri bi· 

rer birer tanımak, onların bütün derd ve 
ihtiyaçlarını yerinde araştırmak ve öğ
renmekten başlamak lazım gelir. Bu iş 
için, bu sene, ilk olarak (Ankara - Eski. 
şehir _ Cankırı) vi1ayet\erinde çalışılma
ğa başl.;ndı. 10()0 kadar köyü bu suret· 
le ö~r~nrmğe çalıştık. Onların bütün ih
tiyaçlarmı anhyacağnnızı görüyoruz. Bu 
tetkikler bittikten sonra köylerin toprak 
vaziyeti, toprak ihtiyacı, içme ve sulama 
vaziyetleri, yetiştirebildiği ve yetiştire • 
ceği mahsullerin neler olabileceği, bay· 
vanatın hali, sıhat durumu bütün bunlar 
hepsi birden hükümetin tetkik.ine arze
dilecek şekilde hazırlanacak, bunları SI

rasiyle ve birer birer ele alarak çareleri 
bulunmaya çalrşılacaktır. 

Bin köy üzerinde ara§tırmalar 
Hepiniz gün görn:üş, tecrübeli kim

selersiniz. Bu işlerin kolay olmıyacağmı 

takdir edersiniz. Zamana, hazan da fazla 
paraya nihayet çalışacak kola ve adama 
ihtiyaç gösterecek bütün bu işlerde sa

bır1ı olmaya mecburuz. Şimdiye kadar 
1000 köy a~aştırdık. Bunların arasında 
ancak 50 - 60 nı ele alarak çalışmak 'ka· 
bil olacaktrr. Burada ilk tecrübe senesi 
geçince bu elli altmış adedio.i 600 e hat-

ta 1000 e çıkartmağa çalışacağız. Mem
leketin hayatı üzerinde her sene 500 • 

ıooo köy ele alınır da davaları halledilir
se, bu suretle, ı S sene içinde bütün köy

leri birer birer elden geçirmiş ve müm
kün olan ihtiyaçları karşılamış olacağız. 
M:eseıa sizin mıntakalarınızı ele alınca 

görüyorum ki bu köylerden bazıları top
rak azlığından bahseder. Esasen köye 
ayrılan hudud dahilinde ekilebilir yer • 

ler, mera vardır. Bazılarında arazi kafi
dir. Orada da faydasız bir şekilde bir 
kısmı boş kalmaktadır. Bavlannda su-

Buzluktan, bazrsmda bataklıklardan, ba
zısında içme suyunun olmamasından bu 
haller vukua gelmektedir. Bu hem kö-

:Yün sıhatini bozuyor, hem istifade imka
nını ortadan kaldırıyor. Bazı köylerin iç

'lne suyu yoktur veya yaz aylarında su
r.uz kalmaktadır. 

Şahsi tecrübelerden faydalanma 
Hulasa her köyün ayn derdi, toplu 

\'e müşterek derdleri vardır. Bunları 

gönderdiğimiz heyetler imkan nisbetin· 
de tetkik ettiler. Bu arada bir de sizleri 
buraya davet ettim. Asıl ele aldığımız 
:Yayla nuntalı:asının ilk parçası olmak iti
bariyle bu köylerde alınacak tedbirler 
hakkında sizin şahsi tecrübelerinizi din
lerne ği faydalı gördüm. Hepiniz kendi 

llluhit ve işinizde tecrübe sahibisiniz. 
llu tecrübeler çok kıymetlidir. Çiftçilik 
bilgi ve tecrübenin yeri olan iştir. Onun 
İçin f'~irleriniz bizi çok alaka1andmr. 
liiç tereddüd etmeden mevzuumuz hak
kında, sizlerden dinliyeceğirn fikirlerin 
ehemiyetli olduğunu düşünerek fikirleri· 
nizi istiyeceğim. 

Baicıltk 
Bu mıntakada ilk yapmayı düşündü

ğüm işler ~öylece hulasa olı.µıabilir: 
l - Evvela köylere biraz bağcılık 

ltoymak istiyorum. Bazılarmmn köyün
de bağ vardır. Hattın cenubuna geçilin
ce ekseriyetle bağcılık yapılmıyor. Ora
lara biraz bağ ve meyva ağacı yetiştir
tne imkanlarrm vermek isteriz. 

Sulanan arazi 

2 - Köylerde nüfus başına bir dö
nüm sulanır arazi teminine çalışacağız. 
Bu sulanır arazide eğer akar su varsa 
onlardan istifade ederek, yoksa kuru de
releri açarak, göletler yaparak veya ku
yu açarak sulamayı yapmağa çalışacağız. 
Bu suretle nüfus başına birer dekarlık 
sulanır arazi temin ettikten sonra bu 
yerde ne ekilip biçileceğini biz tayin e
deceğiz. Bunu serbes bırakmak hiç bir 
işe yaramaz. Çünkü bu sahada arpa, buğ
day ekmek isterlerse biz buna mani ola
cağız. Bizim memur ve teşkilatımız bu 
işlerle uğraşacaktır. Bu 5 dekarlık yere 
..ıygun nebatları ektireceğiz. 

r ohum meselesi 

3 - Tohum meselesini ele alacağız. 
Görüyorum ki bu mmtakada sürme has
talığı pek fazladır. Bazı yerlerde o/o 50 -
70 derecesinde tahribatı varmış. % 10 -
20 ise hemen ekserisinde vardır. Bunun 
önüne geçilecek çareler mevcuddur. 
Bunları kullanarak yani ilaçlayarak bu 
işi başaracağız. 

Süt meselesi 
4 - Ankara'da süt meselesini daha 

muntazam bir şekle koymak maksadiyle 
hazırlanıyoruz. İlk hazırlığa dört, beş 
yüz inekle başlıyacağız. Fakat asıl 

maksad bu ineklerin sütiyle Ankaranın 
ihtiyacım karşılamak değil, süt yetiştir
dikçe köylüyü bu işe teşrik eylemektir. 
Süt işinde iyi bakım esastır. Bu biraz da 
alışkanlık işidir. Sütlerin toplu surette 
sevki lazımdır. Müteferrik iş kar etmiye· 
ceği için işi teşkilatlandıracağız. Bunla
rın yanında halli lazım gelen diğer bir
çok i§ler de yer alacaktır. 

Sizlerden daha ziyade benim beklediğim 
bu işlerin nasıl yapılacağı hakkındaki dü
şüncelerinizi öğrenmektir. Başka istek • 
leriniz varsa onları da dinliyecek ve 
derdlerin çaresini bulmak istiyeceğim. 

Bu toplantı bazılarınız için zahmetli 
oldu, kısa zaman için uzaklardan gelmek 
faydalt değil gibi gözükür. Halbuki bun
lar pek faydalıdır. İleride, zaman zaman 
bunları tekrarlamağa çalışacağız. Bu gö
rüşmelerle, köy işlerinin başlangıcını bu· 
rada kurmuş oluyoruz. Cumhuriyet hü
kümeti bütün memleketi tanıyacak ve 
ayn ayn her köyü bilecek; ona göre a
lacağı tedbirler daha isabetli olacaktır. 

Hepinize hoşgeldiniz derim, birazdan 
yapacağımız toplantıda, mütalea ve fi. 
kirlerinizi ayrı ayrı, veya toplu olarak 
dinlemeğe hazırım." 

Toplantının gayesini veciz bir şe
kilde anlatıaıı bu konuşmadan sonra 
kongreye reis olarak Eskişehir mebusu 
Bay Emin Sazak seçilmiş ve Ziraat Ve
kfileti siyasi müsteşarları Bay Tahsin 
Coşkan, Bay Ali Rıza Erten ve idari 
müsteşarı Bay Naki, umum müdürler 
ve kombineler kurumu hazır bulunduk
ları halde görüşmelere başlanmıştır. 

Görüşmelerin mevzuunu köylümü
zün içinde bulunduğu şartların düzel
tilmesi ve ,kalkınma için gerekli olan 

tıedbirler teşkil etmiştir. Bu arada bil
hassa tohum ıslaluna ehemiyet veri
lerek her vilayetin dağ ve ova kısımla
rında iklim ş.artlarma, kurağa ve has-

talığa dayanıklı tohumlar elde edilme
si tecrübe ve ıslah hareketlerinin ge
nişletilmesi ve faaliyetin çabuklaştırıl
ması istenmiştir. 

Köylere parasız fidan dağıtılması 
mıntakalar için büyük fidanlıklar ku
rulması, bilhassa kavaklılı:ların çoğal

tılması temennisinde bulunulmuştur. 

Zirai aletlere bugünkü satış fiatla
nnı köylünün alış imkanlarından yük
sek olması dolayısiyle daha ucuz satı

şının temini istenmiş, tamir atelyeleri
nin bulundurulması ve yedek parçala
rın t edarikinin kolaylaştırılması temen
ni edilmiştir. 

Köylünün kalkınması için en esas 
şart olan kazancını arttırmak iç.in ana 
istihsal maddesi olan, bazı mıntakala
rm biricik istihsal maddesi olan buğ
dayın Ziraat Bankasxnca alış fiatınm 

yükseltilmesi arzusu ızhar edilmiştir. 

Yaylalarda köylü servetinin teme
li olan hayvancılığın daha geniş hima
ye görmesi ve bu arada tiftılt keçileri. 
ne çalıhklarm menettirilmemesi bu 
mınt.akalarda sayım vergisinde ucuzluk 
yaptmlmast, hububat nakliyesinin u-

ULUS 

Gençleri 
Liselerin son sınıflarında ve yük

sek nıekteblerde okuyan gaı.ç
ler, henüz hayata atılmanm 
eşiğin'de bulrmduğunıu; bu sıra
da sizin ele okuyocağınu yaa
lar, üzerinde düfiineceğinis 
mevzular, medeniyet dünya
sından öğreneceğiniz bilgiler 
vardır. 

lşte ilk sayısı 29 ilk teşrin 1931 
de yeni makincısında büyük ha
cimde çıkmağa ba§lıya~ah olan 
yeni Ulus, bu ihtiyacı düşüne
rek her halta bir saylasınr size 
bağl§lamağa karar verdi. 

Bu sayfayı hem okuyacak, hem 
de bWı-nle birlikte yaMU:akSL 
nı2. Bu aayf a, münakQ§aları
nıza, Fikirlerinize, miitaleaları
nıza daima açık bir kürsü 
olacaJıtır. 

Memleketteki gençlik hayatına 
sadık bir ayna vazi.fesin.i göre
cek olan bu sayfayı okumalı 
başlıca arzularımdan birisi ol
malıdır. 

Halk şarkıları 
Plağa alındı 

Zonguldak , (Hususi) - Halkevi
miz güzel bir işe ~i?Cbbüs etmiştir. 

Folklor çalışmalariyle tanınmış B. 
Sadi Yaver Ataman, topladığı türkü
lerden bir kısmını, Halkerri adına pla
ğa vermek istemiş ve Halkevi, sanatka
rın teklifini kabul etmiştir. Bunun Ü· 

zerine B. Sadi Yaver Ataman, İstanbu
lıa gitmiştir. 

B. Ataman, fstanbulda ODEON şir
ketiyle 1 eylul tarihinde yaptığı sözleş
me üzerine 11 eylUl cumartesi günü, 
plakları doldurmuştur. 

Plaklar "Zonguldak Halkevi neşri
yat,. etiketi ve neşriyat seri numarası
nı taşımaktadır. 

İlk olarak plaka konulan şarkılar 
şunlardır: 

ı - Alçak ceviz dalları (Safranf>o.. 
lu varyanti) 

2 - Amani oyun liava.sı. Salına sa
lma suya gidersin (Safranbolu varyan
tı) 

3 - Çıtırdağ oyun havası (Safran
bolu varyantı) 

4 - Dama bulgur serseler. (Bartın 
varyantı). 

Plakları B. Sadi Yaver Ataman Ba
yan Nevinle birlikte doldurmuştur. 
Plaklar bir aya kadar neşir sahasına 
çıkarılacaktır. Nümunelerln uygun o
lup olmadığı hakkında fabrika ve şir
ketçe yapılacak kontrol Halkevimize 
bi1diriJdikten sonra şirket plakları sa
tışa çıkarmış olacaktır. 

1 RADYO 1 ___ __. 
ANKARA Öğle neşriyatı: - 12.30 

- 12.SO Muhtelif plil neşriyatı. 12.50 -
13.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar
kıları. 13.15 • 13.30 Dahili ve harici ha
berler. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 • 18.45 
Muhtelif plak neşriyatı. 18.45 - 19.00 

İngilizce ders (Azime İpek) 19.00 -
19.30 Türk musikisi ve halk şarkıları. 

(Makbule ve arkadaşları). 19.30 • 19.45 

Saat ayarı ve arabça neşriyat. 19.45 • 

20.15 Türk musikisi ve halk şarkıları 

(Fahriye ve arkadaşları). 20.15 - 20.30 

Spor bahisleri: (Nizamettin Kırşan). 

20.30 - 21.00 Plakla dans musikisi. 
21.00 _ 21.15 Ajans haberleri. 21.15 • 

2155 Stüdyo salon orkestrası. 21.55 -
22.00 Yarınki program ve İstiklal ınarşı. 

cuzlatılma·sı makinalar için mazotun fi
atmm tenzili üzerinde görüşmeler ol-

muş ve devletin köylü menfaati ıçın 
bütün çarelerini göz önünde tuttuğu 

bu ~eleler hakıkmda alınınakta olan 
teöbirler kendilerine anlatrlmıştır. 

Dünkü toplanı Ziraat Vekilimizin 
türk köylüsünün kalkınma6ı için alaca

ğı büyük geruş ve kökten tedbirleri 
~tbik kabiliyeti taşımasına ne derece 

ehemiyet verdiğini anlatan çok güzel 
bir misaldir. Bu toplantının orman 
çiftliği gibi asi tabiata kar§I rejimin en 
güzel başarıLarından birinin Üadesi o
lan bir müessesede olınası da aynca bir 
hususiyet teşkil ediyordu. 

Cihan harbinde 
ent~Hocens servis 1 

V HARBDA ENTELICENS SERVJS; ŞEFLlGlNl 
1. azan: y APAN ŞiMDiKi INGILIZ iÇ BAKANI 

Samuel Hor 
No: 23 ÇeoiTenı Hikmet TUNA 

Bükreş AJmanlann eline geçtikten 
sonra, ne mercimek ve ne de 
şampanya düşünülüyordu 

Bu birkaç saatlik dinlenme yalnız Peı. 
çeraki mezarlarım ziyaret etmeme değil, 
yolculuğumun bundan aonraki kısmı
nı daha az baı ağrısı ile ve dnha. sağ
lam bir vücudle geçirmeme im.kan 
verdi. 

Artık harb mmtaka.1mdan gittikçe 
daha ziyade uzaklaşıyordum. Haı-b 
nuntakaaından uzakla§bkça trenler 
de tenhalaşıyordu. Bundan dolayı, yo
lun bu kısmındaki yolculuğumu kos· 
kocaman vağonda, tek başıma geçir
dim. Rus vagonlan geniş yapılmıftı. 

Dolayısiyle sarsıntı olmıyordu. Cenu
bi Rusyanm boydan boya uzanan o
valariyle geniş nehirlerini çok cazibe
li buldwn. Sınıra yaklaşbkça türkler· 
le yapılan muharebelerde bir çok sah
nelere şahid olan Bender kalesi, bü... 
yük Petronun olduğu kadar Xll. in
ci Şarl'in de hatıralarım tafıyan Prut 
ve yaıadığıınız günlerde yahudilere 
kartı ıyapılan pogromları zilı.inlerde 

canlandıran K.işinef gibi, tarihi hatı
raları uyandıran bir çok yerlere ge
lib geçiyorduk. 

Kompartımanımda bulunan bir ge
veze ile dereden tepeden konuşarak 
geçen yolculuktan sonra, nihayet, iki 
memleket arasında bir sınır istasyonu 
ola:ı Ungeniye vardık. 

Oradan geçen yolcular, kartılaı
tddarı zorluklar hakkmda beni ikaz 
etmiılerdi, Bu istasyonu kontrol eden 
jandarma albayının Sll"lla§ıkhğmı ön
ceden işitmiş olduğum için, kendisi
ne karşı derhal azemetli bir ta't'nr ta
kmarak, bir çok pasaport ve paıa

vanlarımı göstenlikten sonra, çok e
hemiyetli bir §llhsiyete yapılması ica
beden muamelenin bana yapılmasmı 
istedim. Bu metod, arzu ettiğim tesi
ri yaptı; Romanya treni hareket edin
ceye kadar saatlerce beklemek zorun
da kalmış olmaklığmıa rağmen, bu 
vaktimi, hiç olmazsa onların dedikle
ri gibi kapalı bir bekleme odasında 
değil, gönlümün istediği gibi geçir
dim. 

Nihayet, Romanya smırını af81' 
aşmaz derhal büsbütünLa.şka bir i.le
min ortasında kendimi buldum. Bir- • 
denbire şimalden cenuba geçmİ§tİm. 
Renkler daha kUYVetli idi; memurlar, 
İtalyanları andırıyorlardı; hatta ko. 
nU§Dlaları da onlara benziyordu; ya
taklı vagonlar, eskiden Riviera eks.
presinde görülenlerin aym idi. Bük
re§e kadar olan yolculuk, öğleden son
ra bütün bir gÜn ve bir gece sürdü. 
Hava kararmadan evvel, yüksek bir 

mevkide bulunan ve uzaktan, yakın.. 
dan olduğundan çok daha iyi bir İn
tiba bırakan Yq şehrini gördüm. 

Sabahleyin Bükreşe vardığım za
man, hava sıca.kb; şehir, her ba· 
kımdan Pc!ı-ograd ile tezad teşkil e. 
diyordu. Şoseler, 'bana Champs Ely
sees'yi, hayabn dış manzarası, Parisi, 
ve nihayet hepsi de son nesil tarafın
dan İn§a edilmiş olan zengin evleri 
cenub memleketlerindeki her hangi 
bir hükümet merkezinin milyoner ev
lerini hatırlabyordu. 

Gelir gelmez, derhal ardı arkaaı 

kesilmiyen bir sürü görü~eler, kab
vealblar ve yemekler b&Jladı. Benden -
uzak duran bir çok yeğenlerimden 

biri olan Sir Ceorg Barclay, hala zi
yafetler vermeğe, toplantılar yapma
ğa uğraşıyordu. Kendisi, diplomasi a
leminde şaraptan anlıyan, boğazına 

dütkün bir adam diye tanmmışb. Fa
kat, herkese llduğu gibi ona da kötü 
günler çatoıışb. 

Romanyaıun tecrid edilmiş vaziye
ti, yiyecek içecek meselesini güçleş
tirmişti; mevcudun tanıaıniyle tüke
neceği gün de yaklaşıyordu. ileride· 
ki buhranı göz önünde tutan Barclay, 
bunu önlemek iç.in elinden geleni ya
pıyordu. Lakin, günün birinde kendi 
ev idaresinde bizzat hezimete uğrayın-

ca, aşçısı doJayısiyle olduğu kadar 
fevkalade mükemmel bir Briççi olarak 
tanılan ve ihtiyatla hareket etmesini 
bilerek kafi miktarda iaşe malzeme. 
ai depo etmiş olan Romanya bakanı 
Poklev&kiye iltica etmişti. 

Sir George, Brotiano hükümeti er -
kanına resmi bir ziyafet verebilmek 
için, benim terefime kafi miktarda 
ham madde toplsyıp biriktirmiş'ti. Zi
yafet esnasında, sofrada bulunanla
rın hepsine sirayet ebniı olan sükutu 
ve gözlerini kapıya dikmit olan ev sa
hibimizi tetkik ederken duyduğum a
zabı a&li unutnuyacağım. Ziyafetin 
yarıda kalması, ne kadar çirkin bir ha· 
dise olur diye düşünüyordum. Bereket 
versin kapı açıldı ve ellerinde kase 
ve tabaklar olduğu halde hizmetçi· 
ler İçeriye girdiler. Bu anda, Sir Geol" 
ge'in rahat bir nefes aldıktan sonra: 

«- Mevsimin ilk mercimeği r ~ 
Diye mınldandığmı işittim. 

Ancak, bu güzel ve misafirperver 
diplomata karşı benim nankör olma
mam lazımdır. O, hayatın hem İyi ta_ 
raflariyle hem götü taraflariyle kar_ 
tılaşmış, fakat hiç şikayet etmeden 
hayatı olduğu gibi ve büyük bir cesa
retle kabul etmiş bir adamdı. Bu ha
diselerin Üzerinden iki ay geçtikten 
sonra, Bükre§, alınanların eline geçti 
ve burada bulunan itilaf devletlerinin 
elçileri birer mülteci sıfatiyle Yaç ~eh 
rini boyladılar. Bmıdan sonra artık 

faDlpanya ve mercimek bahsin mev
zuu olamazdı. Alelade gıda maddele 
rini temin için büyük bir mücadele 
başlanuşh. A§çı başılar ve lokanta
lı gÜnlerin hepsi, birer uzak mazi ol
muştu. Sir George, yaşlı ve sihati bo
zuk olan bir adam olmasına rağmen, 
büyilk feragatlere katlanıyordu. 

Bükreşteki m.esuliyetsiz ve depte_ 
peli geçen günlerde romanyahlar ta
rafından itilaf dvletleri hakkında ve
rihnit olan hükmün daha ziyade yük
selmesine onun çok büyÜk yardımı do 
kundu .. 

Sir George,in kadrosunu teşkil e
denler arM.1nda, kendi.siyle birlikte 
vaktiyle türlü tül'lü ıporlar yaptığım 
eski doat:larımd.an Frank Rattigan 
da vardı. Rattigan, Bükrqte, Tuna ba 
taktıklarında tüfeklf' epey ördek 
avlamıtt bir avcı olarak tanınmıştı. 

Ata§elftİliter albay Thomaonr Ön· 

ceden tannnıyordum. Çok geçmeden 
kendisiyle dost olduk. Hemen hemen 
tesadüf eseri olan bu dostluk, hayatı
mın başka safbalanna da girdi. iki 

müstakbel hava bakanlllJ bir araya 
getiren ve sonra da, Whitehallda bir 
çok yıllar kendilerine yer değiştirten 
bu tesadüf, çok dikkate şayandı. 

O günlerde ne Fra.naadan ve ne de 

Londradaki umumi karargih Thom

sonu anlrya.mamışh. Onun, arkadaşla

rının çoğundan daha keskin bir ze
kası vardı; O, Romanyanm barba 

girmesiyle eyi hareket edilmiş olaca
ğı kanaatinde değildi; Britanya leji-

yonunun sulh zamanına mabsw ha

vası içinde, rahataabk hi&&ediyordu. 

Halbuki, Romanya 10ayeteainde, her
kesle dosttu. 

(Sonu var) 

İş dairesi reisinin 
teftiş seyahati 

İzmir, (Hususi) - B. Enis Behiç 

Koryürek iş dairesi teşkilatım teftiş 

etmek üzere Aydına gitmiş ve bugün 

şehrimize dönmüştür. 

B. Koryürek pazartesi günü lstan

bula gidecek ve oradan Karadeniz mın

takasmda teftişler yapmak ü zere doğ

ruca Trabzona hareket edecektir. 
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B. Celal Bayar dün 
köylülerle çok güzel 
bir konuşma yaptl 
(Başı 1. in-:i sayfada) 

kuraklık dolayıaiyle bazı yerlerde 
aab nokaanlıiı varsa da tane itibariyle 
mahaulUn iyi olduğunu &öylemişlerdir. 

Ziraat bakanlığı siyasi mllste.şarı 

B. Tahsin Coşkan toplantı mevzuları ü
serinde B. Celfil Bayara izahat vererek: 

''- Çiftçi arkadaşlarla mutabrk kal
dık; yurdun az yağışlı yerlerinde her 
vakit kışlık ekime kuvvet vereceğiz.,, 

demittiT. 
Ek.imin nasıl yapıldığını soran Ce

lfil Bayara, köylü, kurak senelerde iste
dikleri gibi mahsul olmadığını söyle
mişler ve bir tedbir olarak da zamanın
da toprağı nadas ettiklerini ilctve etmiş

lerdir. 
Topraktan alınan randıman mev

zuu üzerinde, B. Tahsin Coşkan şu iza

hatı vermi§tir: 
''- Bugün bilhassa mühim bir nok

ta llezrinde çiftçilerimizle anlaşmış bu
lunuyoruz. Çiftçilerimiz beş atla 300-
400 döni.im ekiyorlar ve nihayet bire beş 
mahsul alıyorlar. Halbuki bizim dav~
mız, ekilmekte olan sahadan azami mah
aul almaktır. Tarlalar hep ekildiği için 
yoruluyor ve az mahsul veriyor. Tabii 
toprak, gübre istemektedir.,, 

Verilen izahatı dikkatle dinleyen 
CclS.1 Bayar, Ziraat vekili B. Şakir Ke
aebire, "- Ziraat programımızda gübre 
işini de ele alalım,, dediler. 

Bir çiftçi, suni gübrenin daha fay
dalı olacağını, bazı mmtakalarda suyun 
u ve hayvan gübresinin de odun yeri· 
ne yakddığını söyledi. Cetıı.l Bayar 
kendilerine suni gübre verilirse mem
nun kalıp kalnnyacaklarmı sordu. Çift· 
çilerimiz, B. Bayarın bu sualine büyük 
bir memnuniyetle müsbct cevab verdi
ler. 

Topraktan alınmakta olan randıman 
ve ekim usulleri üzerinde B. Şakir Ke
sebir şunları söyledi: 

"- Aldığımız tedbirler, iptidai zi
raat usulünden çıkıp da ilk kademede 
muhtaç olduğumuz aletleri kullanmak

tır. Programımızın esası budur.,. 
CeıaI Bayar köylülerimizden, kaç 

dönüm tarlaları olduğunu ve kaç dö· 
nüm ektiklerini, kendilerine tarla ve
rirlerse kaç senede ödeyebileceklerini 
sordu. Köylüler, taksitle olursa, toprak 
paralarım ödemek için çok çalışacakla
rı cevabını verdiler. Görüşme mevzuu 
mahsullerinin satışma geçincet hükü
metin tatbik etmekte olduğu buğday 
politikasından şükranla bahsettiler. 

B. Celal Bayar, yemek salonuna gir-

Paristeki 
suikastler 

Tuluzda yakalanan 
italyan bu işte suçlu 

göriilüyor 
[Geçenlerde Pariste Etüval mey

danında, patronlar birliği ile maden
ciler birliğine bomba atılmııtı. Bu 
hadiseden sonra Tuluula bir İtalyan 
yakalanmlf ve bu meaelede auçlu O

larak hakkında tahkikata baılan
mıftr. Dün bu mesele etra,ında fU 

telgrafı aldık:] 
Paris, 3 (A.A.) - Bir taksi şoförü 

geçenlerde tevkif edilen İtalyan Fiam· 
berti'nin Etoile suikasdi günü saat 
13.30 a doğru iki küsük sandıkla bera
ber ot<>mobiline binen dört kişiden bi
ri olduğunu katiyetle söylemiştir. Şo
för Fiamberti'nin taksinin ön tarafın
daki kanapeye oturduğunu da tasrih 
etmiştir. Yapılan karşılaştırmadan son
ra sorguya çekilen zanlı, avukatı ya· 
nında olmadan cevah venniyeceğini 
eöylemiştir. Maznun Etoile suikasdi 
hadisesini tahkik eden sorgu hakimi
nin emrine amade bulundurulmaktadır. 

Fiamberti İspanya'da beynelmilel Li
vada çarpışrrken 30 ağustosta Fransaya 
gelerek Perpiniyanda kısa bir ikamet
tl""1 sonra 9 C')--10.lde Parise gelmi§tir. 
Piiviyet tahkiki servisinin yaptığı a
-· tırmalar neticesinde Fiamberti'nin 
t• likeli bir anar,ist olduğu meydaM 

çı .. mıştır. 

mek üzere olan köylülerimize, şu çok 
kıymetli ve bütün türk köylüsünün öğ
renmesi lazım gelen sözleri siiyledi: 

"- Hükümet ziraati himaye et
tiği kadar hiç bir şeyi himaye et
memektedir. Bugün buğaayın ki
losundan 6 kuruş gümrük alınıyor. 
Bu •izi himaye içindir. Bu tedbir
ler fayda oermi§lİr. Buğday me•e· 
lesi yalnız sizin meseleniz değil
dir. Buğdayı, normal bir tarzda 
kıymetlendirmek i•tİyoruz. Elbet 
de bu sizi memnun eder. 

Buğdayın maliyetini ucuzlat
mayı esas ittihaz ediyoruz. Bunda 
sizin hakkınız olduğu kadar müs
tehlikin de hakkı vardır. Bütün a
radığımız, üzerinde ehemiyetle 
durduğumuz mesele budur. Ziraat 
vekili arkaıd"§ımız İ§İni biliT ve i§ 
b"§arır bir devlet adamıdır. Sizi 
dinle.mi§tir. Arzulannızı yerine 
getirmeye çalııacaktır. Sizin yüzü
nüzü güler görmek bizim iıteği
mizdir .,, 

Köylülerle bu kadar içten ve gönülden 
konuşan Celal Bayar, ziraat vekili, ziraat 
siyasi müsteşarları B. Tahsin Coşkan 
ve Ali Rıza Ertenle, idari müsteşar B. 
Naki ile birlikte, köylülerle beraber ne
şe içinde, gülerek, eğlenerek ve konu
şarak yemek yidi. 

Dünkü konuşmada türk köylüsünün 
bütün ana meseleleri bahis mevzuu ol -
muştur: Celal Bayar ve Şakir Kesebir, 
Türkiyenin taliini ve yurdun güler yüz
lülüğünü sağlıyacak olan bu ana işler ü

zerinde ne kadar hassas olduklarını gös
termişler lidr. Kam utaym çalışmalarına 

başlamasmm yakın olduğu şu günlerde 
Ziraat Vekaletinde gördüğümüz baş dön
dürücü çalışma; bize türk köylüsü adı

na büyük ümidler vermektedir. 

Dün, köylülerle haşhaşa yapılan 
toplantıyı, alınacak tedbirlerin kayıdsız 
ve şartsız tatbik kabiliyetinin güzel bir 
tezahürü olarak karşılıyoruz. İki devlet 
adamı, dün üç vilayetin çiftçi çocuklari
le, on üç milyon türic çiftçisi adına ko. 
nuşmuşlardır: türk köylüsünün derdle· 
ri ve istekleri, bazı teferruat kaydiyle, 
müşterektir: Su, tohum, bol istihsal, çe
şidli istihsal, ziraat aletleri ve saire •• Ce
lfil Bayar, bütün bu işl111lin en iyi ve en 
arzulanır bir şekilde halledileceğini türk 
köylüsüne müjdeledi ve vaad etti. Çün
kü gene kendi söylediği gibi: "- Onla-. -.,, 
rın güler yüzlülüğü, hepimizin ıstegı 

dir. 

Trabzon - Tebriz 
transit yolunda 

. Trabzon, 3 (A.A.) - Bazı formalite 
noksanhğından dolayı devlet transit 
vesaiti Gürcübulak hudud noktasına 
kadar gitmekte, transit eşyasını orada 
tahmil ve tahliye etmekte idi. Hudud 
gümrüğümüzle İtanın hudud gümrüğü · 
bulunan Bazirgan arasındaki birkaç 
kilometrelik mesafe dahilinde münaka
le zorlukları görüldüğünden muvakkat 
bir formül tesbit edilerek transit vesa
itimiz son günlerde hududu geçmiye, 
Bazırgana kadar işlemiye başlamıştır. 
Şimdiye kadar şirket . tarafından işle
mekte olan Trabzon liman işleri de teş
Tinievvelin birinden itibaren İstanbul 
liman idaresine bağlanmıştır. Limanın 
kısa bir zamanda her bakmıdan en iyi 
bir transit limanı haline konulmasr için 
geniş bir faaliyet başlamıştır. 

Hamzalı bataklıklarının 

kurutulmasına başlandı 
Samsun, 3 (A.A.) 1500 hektarlık bir 

saha kaphyan Hamzalı bataklıklarının 
kurutulması ameliyatına, Samsun - Çar
şamba şosesinin 17 kilometresinde Or
ta köprü mevkiinde bugün başlanmış

tır. Bu münasebetle, vali, saylavlar, tüm 
komutanı, Samsundan ve civardan ge
len binlerce halkın iştirakile parlak 
merasim yapılmış müteaddid söylevler 
verilmiş, cumhuriyetin su siyasetinin 
getirdiği ve getireceği yenilikler anla· 
tılmış, milli çalgılar çalmmı:ş ve eğlen
celer yapılmıştır. 

Halk neşe içinde bayram yapmakta 
ve büyüklerimize, olan minnet ve 9Uk
ran bağlılıkları tekrarlanmaktadır. 

ULUS 

1 Mareşal 
Çakmak 
Ati nada 

( Başı 1. inci sayfada ) 

ralleri ve daha bir çok zevat iştirak ey· 

lemiştir. 

General Metaksaıın nutku 

Ziyafetin sonlarına doğru Başvekil 

General Metaksas bir nutuk söyliyerek 

ezcümle demiştir ki: 
" _ Türk ordusunun Genel Kurmayı 

yüksek şefini Yunanistanda selamlamak
la bahtiyarım. Türk dost ve müttefikle -
rimizin büyük askeri kıymetlerine derin 
surette hayranız. Trakya manevraları, 
Türkiyenin askeri teşkilatındaki mükem. 
melliği teyid etmiş ve bu manevralara iş· 
tirak eden Elen subayları, şanlr türk or
dusunun devamlı çalışmasının kuvvetli 
intibalarını getirmişlerdir. 

Kardeş dostluğunun kırılmaz bağla

riyle sulhun idamesi müşterek arzusun
da biribirlerine bağlı bulunan Yunanis
tan ve Türkiye, kuvvetli ordunun bu 
yoldaki siyaset için nasıl elzem bir un· 
sur olduğuna kani bulunmaktadırlar. 

Bunun içindir ki, Balkan müttefiklerimi
zin askerlik yolundaki gayretleri ve bi. 
zim askerlik yolundaki gayretlerimiz, bi· 
ze en meşru bir iftihar hissi ile kalbleri
mi.zi kabartınaktadrr. Zira, bu gayretler 
hassaten sulhperver bir idealin tezahür
lerini teşkil eylemektedir. 

M are§altn cevabı 
Mareşal Fevzi Çakmak, verdiği ce

vabta bilhassa demiştir ki: 

" _ General Papagos ile beraber Yu

goslavya' da müttefik yugoslav ordusu· 

nun güzel manevralarını hayranlıkla te. 

maşa etmek fırsatını veren ziyaretin aka. 

binde, türk ordusunun ve türk milletinin 

asil Elen milletine ve şanlı Elen ordusu

na kardeş selamını getirmek üzere dost 

ve müttefik Yunanistanm güzel payı -

tahtında bulunmakla büyük bir memnu

niyet hissetmekteyim. Bu sıkı temaslar
dan nasıl memnun olımyalım ki, bunlar, 
en iyi ifadesini Balkan antantı paktında 
bulan ve en iyi surette kendisini kom
şularımız ve dostlarımızla münasebetle· 
rimizde gösteren müşterek sulh ideali
mizin zamini bulunan müttefik orduları
mızın mesud ve sıkı iş birliğini göster -
mektedir. Ufukların bazı defa ağır bu -
lutlarla kararmakta olduğu bir devirde, 
memleketlerimizi.n. sami.ıniyetini herke
se misal olarak gösterebileceğimiz işbir
liği siyasetimiz sayesinde, dünyaya kar
şı irae ettiği gıbta verici sükO.net rnan -
zarası ile iftihar edebiliriz. Şurasını da 
tebarüz ettinnekliğime ınüsaade ediniz 
ki, Yunanistanm fehametlu hükümdarı . 
nın &aadetbahş idaresi altında her saha
da elde ettiği güzel baaşnları müşahede 
eylemekle cidden bahtiyar bulunuyoruz. 

Türkiye Genel kurmay Başkanı Ma
reşal Fevzi Çakmak, bu sabah kendi~ini 
buraya getiren Adatepe türk t~r~ıdo 
muhribi ile İstanbula hareket etmıştır. 

lngilterede 

Faşistler bir gösteri 
yapmak istediler 

Londra, 3 (A.A.) _ Sir Osv.ald 

Mosleyin faşist alayı Londrada bir 

gösteri yapmıştır. Alayın hareketinden 
örülbir saat evci fevkalade sahneler g 

müştür. 

. . zah"r alayı saat Mosleyın faşLst te u • 
15.30 da Millbankdan kalkarak Londra-

nın cenubu şarkisindc Bermonsey ma

hallesine gidecekti. Lambethile West· 

toninster arasındaki yollar halk ile 

hınçahınç dolmuştu. Binlerce seyirci

nin yer ald,ğı Mognaede eski kamyon

lardan el arabalarından saireden bir: 

barikat yapılmış ve dikenli tellerle teç
hiz edilmiş otan bu barikatlar üzerine 
bir kızıl bayrak dikilmitti· Polis, bu 
barikadı kaldırmıt ise de aynı tarzda 
blr barikad, birkaç dakika sonra, iki 
Uç yüz metre ilerde yeniden kurulmuş
tur. 

Yüzme yarışları 
3alatasaray 261 puvanla 

birinci, Beykoz 230 
puvanla ikinci oldu 
İstanbul, 3 (A.A.) - Yüzme yarış

larına bugün de devam edilmiş ve mü
sabakalar tamamlanmıştır. 

Geceden başlıyan yağmur dolayı

siyle müsabakaların gelecek hafta iık

mal edilmesine evelce karar verilmişse 
de saat 15 e doğru havanın nisbeten 
müsaid bir şekil alması üzerine yarış.
lar yapılmıştır. 

Oldukça kalabalık bir seyirci kütle
si önünde yapılan yüzme müsabakala
rının teknik neticeleri şunlardır: 

200 metre serbest (büyükler) birin
ci Galatasaraydan Halil, 2.25, ikinci 
Galatasaraydan Mahmud, üçüncü Bey
kozdan Vedat. 

200 metre serbest (küçükler) birin
ci Galatasaraydan Vedad Tekkebaşı 

2.51.4, ikinci Beykozdan İbrahim, ü
çüncü Galatasaraydan Kazım. 

200 metre kurbağalama (büyükler) 
birinci Beykozdan Kemal, 3.10.9, ikin
ci Beykozdan Mekin, üçüncü Galatıaı

saraydan Ömer. 
100 metre sırtüstü (küçükler) birin

ci Beykozdan Kemal, 1.34.6, ikinci Ga
latasaraydan Kazım, üçüncü Beykoz
dan Gültekin. 

100 metre (büyükler) birinci Gala
tasaraydan Halil 22.4-0, ikinci Galatasa
raydan Mahmud 22.50, üçüncü Bey
kozdan AH. 

100 metre kurbağalama (kadınlar) 

birinci Galatasaraydan Semahaıt 1.51.9, 
Türk bayrak yarışı: birinci Bey

koz, ikinci Galatasaray. 
Türk bayrak yarışı (küçükler) bi

rinci Beykoz, ikinci Galatasaray. 
Umumi tasnifte Galatasaray 267 pu

vanla birinci, Beykoz 230 puvanla ikin
ci, Ortaköy 6 puvanla üçüncü, Suspor 
4 puvanla dördüncü, Güneş 1 puvanla 
beşinci olmuşlardır. 

Müsabakaların birincisine verilecek 
olan kupayı Galatasaray kulübü almıt
tır. Birinci ve ikinci gelenlere de ma· 
dalyalar verilmiştir. 

Güre§ler tehir edildi 
İstanbul, 3 (A.A.) - Yunan ve 

türk profesyonel serbest güreşçileri a
rasında bugün yaıpılması mukarrer olan 
müsabakalar havanın yağmurlu olması 
dolayısiyle geleoek pazara tehir edil

miştir. 

4 - 10 - 19~"/ - :::::ıı 

B. Hitlerio 
nutku 

(Başı 1. inci sayfada) 

nu tasrih eylemiştir. Bir "istihsal mub.a

rebesi" neticesinde alınan bugUnkii ne

ticeler, demiştir, ancak "entanaif" ziraat 

sayesinde alınmıştır ve 1932 de yiyece-

ğinin yüzde 25 ini hariçten alan AlmaD

ya, 1936 da ancak yüzde 17 sini bari~ 

ten tedarik etmeye başlamıştır. 

Bwıdan sonra B. Hitler bir nutuk 
söyliyerek demiştir ki: 

" - Liberalizm buglin mümkün de • 

ğildir. Bugün, herkes, umuma yaraya • 

cak şeyleri yapmaya mecburdur. Modern 

devlette bundan başka bir program tat

bikinin imkanı yoktr. " 

B. Hitler, bundan sonra, marksizmiıl 
aleyhinde bulunarak demiştir ki: 

- Marksist programın bize verdiği 

neticeleri unutmadık: yedi milyon işsiz 
ve iflas halinde bir ekonomi ve bir zira
at. 

B. Hitler, anlamamazlıkta devam e -

den dünya aleyhinde de bulunmuştur. E 
limizde bulunan arazi, demiştir, biziın• 
için çok dardır. Bizim sömürgelere ihti

yacımız vardır. Hakim olduğunu sanan 
birisi bize derse ki, sömürgeye ne ihtiya. 

cmrz var, para ile her şeyi satın alabi • 
lirsiniz" Ona şu cevabı verebiliriz: "E
ğer paramız olsaydı, tabii satın alacak -
tık ve eğer Almanyayı on beş sene müd-
detle yağma etmeselerdi bugün paramız 
da olurdu ı•• 

B. Hitler, sözlerine şöyle devam et· 
miştir: 

•• Alman milleti, kendi güzel bahçes~ 

ni, her türlü yahudi • bolşevik tecavü -

züne karşı müdafaaya azmetmiş buluna
caktır ... 

Alman hududlarma hücuma kalla • 
hrsa, bu hücum enerjik bir surette dur

durulacaktır. 

Dahili vaziyete dönen B. Hitler, söz

lerini şöyle bitirmiştir: 

"Eğer herkes vazifesini yaparsa. önU· 
müzdeki sene ve bunu takib edecek se .. 
neler zarfında dayanabileceğiz." 

Ankara mel{tepler mübayaat 
komisyonu reisliğinden: 

Siyasal bilgiler okulu ~alebesi için satın a~ınacak 300 - 350 çift 
iskarpinin açık eksiltmesı 11.10.937 pazartesı saat 16 da Ankara 
mektebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

Azami mikdara göre tahmin edilen bedel 1732 lira 50 .kuruşt~_r. 
11k teminat 130 liradır, iskarpin nümunesi ve prtnamesı her gun 
mektebte görülebilir. (3536) 3-5221 

Jandarma genel komutanlığı An
k ara sabnalma komisyonundan : 

ı - Bir kilosuna üç buçuk kuruş tahmin bedelli otuz bin ki~o
dan elli bin kiloya kadar kuru otla bir kilos~na al~ş para hat 
tahmin edilmiş saman açık eksiltmeden pazarlıga tahvılen 6. B . teş. 
1937 çarşamba günü saat onda satın alına~aktır. . 

z - Şartnamesi paraaız olarak komısyondan. alınabıte.cek olan 
bu pazarlığa girmek istiyenlerin yüz sekse~ yedı buçuk lıralık te
minat makbuzu ile belli gün ve saatte komısyona baş vurmaları. 

(3436) 3-5114 

Bir tetl<lk memuru aranıyor 
Hava Yolları Devlet İşletme İdaresinden · 

İdaremiz muhasebesinde mün'lal bulunan 100 lira ücretli tet
kik memurluğuna maliye meslek mektebinden iyi d~re.ce.de mezun 
olan veya mal sandıklarında veya vekalet muhasebel.erının merkez 
ve taşra sarfiyatı kısımlarında çahşmış bulunan hır memur ah· 
nacaktır. . . 

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

Ankara Valili~nden: 
Haymana kazasının Şerefli köyünde yapılacak 2~5? lira 82 kuruş 

keşif bedelli bir sınıflı ilk okul binası 27.9.937 tarıhınden 11.10.937 
tarihine kadar açık eksiltmeye ·konulmuftur. . . . 

3 7 5 muvakkat teminat 161 lira 99 kuruştur. İhaleyı müteakLb 
% ı: ş; iblağ edilecektir. İhale 11.10.937 paza.rtesi günü saat 15 de 
Haymana kaymakamlığında müteşekkil komı~yon huzuru~d~ ya
pılacaktır. Fenni sartnameyi görmek ve fazla ızahat almak ıstıyen
lerin Haymana hdsusi muhasebe memurluğuna müracaatları. 

(3619) 3-5328 

Ankara mektepler 
komisyonu 

mübayaat 
reisliğinden : 

Siyasal bilgiler okulu talebesi için satın alınacak 220 • 260 met~ 
re paltoluk kuma~n açık eksiltmesi 11 teşr~n.i~~el 937 pazartesı 
günü saat 15 de Ankara mektebler muhasebecılıgınde yapılacaktır. 

Azamt mikdar üzerinden tahmin edilen bedel 1950 liradır. İlk 
teminat 146 lira 25 kuruştur. Kumaş nümuncleri ve şartname her 
gün mektebte görülebilir. (3537 ) 3-5222 
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y Puışelıir ~eleili.ye riyı· asb·edetlink ~fl~Yn: 1 r ~ T.;k Maarif Cemiyetinden: : 
1 - Musaddak pro1eler mucıbınce 19143 ıra e . eşı ı . e- . ,, 

nişehir kasabasında elektrik tesisatı kapalı zarf usulıyle eksılt- 1 _ Türk Maarif Cemiyeti Okulunun ilk. orta ve lıse kı-
ıneye konulmuştur. .. .. . smılarında birinci teşrin in altıncı çarşamba günü saat 8.30 ~l 

2 - Eksiltme günü 10.11.937 çarşamba gunu saat 16 da Yenışe- da derslere başlanacaktır. ~ 
bir belediyesi encümeninde yapılacaktır. . . . 2 _ Crta ve lise kısımlarında kız vt.. erke~ ~1~ !~amen ~"' 

3 - İşbu tesisata aid keşif evrakı ve proJ~le~ın bırer ~~pyal~- ayrılmıştır. Erkek talebelerle ilk kısmın binncı, ıkıncı ~e ~'4. 
rı lstanbulda Galatada Seliinik bankası beşıncı katta mühendıs üçüncü sınıfları, Cemiyetin eski ilkokul binasında, orta ve lı- ~ 
Hasan Halettedir. . senin kız talebeleriyle ilkokulun dördüncü ve beşinci sınıfla- ~~ 
. Kopyala~ı görm~k ve ~lınak istiyenler 225 kı:1ruş bede~ mukabı- n yeni bi~da ?erslere başl~ya~kl?I"~r~ .. .. . ~ 
lınde mumaıleyh muhendıs Hasan Haletten alabılec.eklerdır. . 3 -İlerıde ılk kısmın bırincı, ıkıncı ve u~un~ü smı~la_z:ı il~ 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler % de yedi buçu~ temınatla- şubelere ayrıldığı takdirde. bu sınıfların şubelerı de yenı bı- ~ 
r~ tutarı olan 1435 lira 72 kuru~luk_ teminatl~rını teklıf v~rakala- nada açılacaktır. w • • • ~'4. 
rıyle birlikte göndermelidirler. Eksıltmeye ~ırece~le_r~ .teklı~- mek- 4 _ Ana sınıfının ne zaman, nerede açılacagı ılerıde ılSn ~ 
tublarını ihale saatından bir saat evel beledıye reıslıgıne gonder- edilecektir. ~ 
tneleri. . 5 _ Kayıtlara devam olunmaktadır. 3--5416 ~~ 

5 - Eksiltmeye talih olanlar Türkiyenin bir kaç mahall~rınde ~k. ,.t-•,,,~ .. 
yapmış oldukları tesiatlarda muvaffak olduklarını mübeyyın ve
sikaları ibraz edeceklerdir. 

-

-6--F-az_l_a_iz_aha_t_al_m_a_k-is-t-iy_e_nl_e_r _b_e_le_d_i_y_e_m_i-ze_m_u_· r_a_c_aa_t_e-del- 'L----An--k-a-ra-Levazım Amirliği Satmalma bilirler. (6576/3646) 3-5383 Komisyonu ilanları 

--------------Milli Müdafaa Vekaleti Satma ima t L A N ... 
Komisyonu Hanları Kırklareli tümen hayvanatmın ihtiyacı için kapalı zarfla satın 

--------------- ------------ alınacak 800 ton kuru ota verilen fiat kor komutanlığınca pahalı 
İLAN 

ı - Beher kilosuna tahmin edilen fiatı 260 kuruş olan ve ya
rısı kalın ve yarısı ince köşelerden olmak üzere seksen bin ile 172 
bin yüz yetmiş iki bin kilo sarı sabunlu kösele kapalx zarfla alına
caktır. 

2 - İhalesi 22 - teşrini sani - 937 pazartesi günü saat 15 de ya-
pılacaktır. 

3 - İlk teminatı (21638) liradır. 
4 - Şartname bedeli 22 lira 36 kuruştur. . 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad

delerinde gösterilen vesaikle ve teklif ve teminat mektublariyle 
birlikte ihale saatinden en az bir saat evvel M.M.V. satın alma ko
tnisyonuna vermeleri. (3660) 3--5460 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen ederi seksen bin dört yüz altmış lira olan 

iki yüz yirmi iki bin madeni portatif çadır direği ile 245 bin tane 
madeni portatif çadır kazığı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 20 teşrini sani 937 cumartesi günü saat 11.30 da M. 
M. V. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır 

3 - İlk teminat 5273 liradır. Şartnamesi 403 kuruşa M.M.V. 
satın alma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden behemehal bir saat evel M. M. V. satın 
alma Ko. na vermeleri. (3674) 3-5459 

İLAN 
1 - lki garaj yapısının ihale günü müteahhidler tarafından 

teklif edilen 31700 lira 45 kuruş fiat vekaletçe pahalı görüldüğün
den bu inşaat pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlığı 21 birinci teşrin 937 perşembe günü saat 11 de M. 
M. V. satrn alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 237 lira 53 kuruştur. Şartname keşif ve proje
ler parasiyle M. M. V. satın alına Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ihale gün 
ve saatinde M. M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. (3692) 3-5458 

İ L A N 
1 - Iler bir metresine tahmin edilen fiatı ( 575) beş yüz yetmiş 

beş kuruş olan (5600) beş bin altı yüz metre kurşuni kaputluk ku
maş kapalı zarfla alınacaktrr. 

2 - İhalesi 18.10.937 pazartesi günü saat 14 dedir. 
3 - İlk teminatı (2415) liradır. İki bin dört yüz onbe' liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi (161) kuruş mukabilinde M.M.V. sa-

tın alma komisyonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad

delerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektublariyle bir
likte ihale saatinden en az bir saat evvel M.M.V. satın alma ko
misyonuna vermeleri. (3566) 3--'-5299 

BtL1T 

Çürüğe çıkarılan aşağıda yazılı altı tane hayvan artırma sure
tile satılacaktır. Artırması 5 birinci teş. 937 salı günü saat 9.30 da 
M. M. V. satın alma Ko. da yapılacaktır Hayvanları görmek isti. 
yenler aşağıda yazdr müesseselere müracaat edebilirler. Artırmaya 
girecekler artırma günü ve saatinde M. M. V. satın alma Ko. da bu
lunmaları. Satış peşin para iledir. (3672) 

Genel kurmay: 5. No. lu krztl kır at. . . 
M. M. V. D. Md. 15, 20, 74 No lu üç koşum beygın 
Serom aşı evi: İki koşum katırı. 3-5400 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satrnalma 
Komisyonu llanları 

----------------
Kırıkl(.alede yaptırılacak • 

mşaat 

Keşif bedeli \5139) lira (56) kuruş olan yukarda yazılı inşaat 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü s....tınalma komisyonunca 
14-10-937 perşembe günü saat 15 de açık eksiltme ile ihale edilecek
tir. Şartname (26) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talip· 
lerin muvakkat teminat olan (385) Hra (47) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (3593) 3-5307 

1000 TON HURDA 

Tahmin edilen bedeli (20.000) lira olan yukarda miktarı yazılı 
hurda askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonun
ca 18-10-937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usuliyle ihale edi
lecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin m~
'lakkat teminat olan (1500) lirayı havi teklif mektublarını mezkur 
günde aaat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkfir gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (3571) 3-5297 

80 TON PLATİNEN SAÇ 

Tahmin edilen bedeli (9600) lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
Yazılı malzeme Asker1 fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
~isyonunca 19.11.1937 cuma günü saat 15 de kapalı azrf ile i.hale 
edilecektir. Şartname parasız olarak komis}•ondan verilir. Talıple
rin muvakkat teminat olan (720) lirayı havi teklif mektuplarını mez
kur gtinde saat 14 de kadar komisyona vermeleri v~ kendilerinin ~e 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaıkle mezkfir gun 
'le sa;ıtte komisyona müracaatları. (3679) 3-5401 

İLAN 
Kırıkkale Askeri fabrikalar satın alma komisyonunca 30.8.937 

günü satılığa çıkarılan 400 adet yağ fıçrsı artırma esnasmda değe
rini bulmadığından ihale 15.10.1937 günü saat 15 e bırakılmış.tır. Ta
liplerin ismi geçen gün ve saatte 15 liralık teminat makbuzlarile bir
likt$ komisyonumuza baş vurmaları, fazla malumat istiyenler hergün 
.i'O.llama memurluğumuzdan sormaları. (3654) 3-5360 

görüldüğünden tekrar kapalı zarfla satın alınacaktır. Muhammen 
fiatı 3 kuruş 50 santim olup tutarı 28,000 liradır. İlk teminatı 2100 
liradır. Şartnamesi hergün Kırklareli tümen satın alma komisyo
nunda görebilirler. İhalesi 6.10.1937 çarşamba günü saat 16_ ?adır. 
Şartname ve evsaf 140 kuruş mukabilinde taleb edenlere verılır. İ~
teklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesikalariyle teroı
nat mektuplariyle belli gün ve saatten en az bir saat eveline kadar 
Kı:rklareli tümen satın alma komisyonuna vermeleri. (3453) 3-5152 

l L A N 

Hozat birliklerinin ihtiyacı için 270982 kilo kuru ot satın alına: 
cakttt. Tahmin edilen fiyatı 14904 lira 1 kuruş. Eksiltme 14/1. ncı 
t-eşrin/937 perşeınbe günü saat 15,30 da Elaziz tilin binası satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 1117 lira 80 kuruştur. 
Teklif mektub1arı 14.30 kadar tüm satm alma komisyonuna ve

rilmiş olmalıdır ve bu aaattan sonra verilen mektublar kabul edi~mez. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temına

tını koyduğu zarf içerisine koymuş bulunacalı:ttr. (3606) 3-5322 

lLAN 

ı _ 150 ton sığır etinin ihale günü olan 17 eyHll 937 cuma günü 
saat lldeyapılan eksiltmesinde ilanın yanlış yapılmış. oımas~ndan 
dolayı 20-9·937 den ititıaren 15 gün zarfında dört defa ~lan e~ılme~ 
suretiyle yeniden kapalı eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksıltınesı 5 bı
rinci teşrin 937 salı günü saat 11 de Sarıkamış asken satın~ k?· 
misyon binasında Y!lPılacaktır. Tahmin edilen bedeli 25500 lıra v.~ ~~k 
teminatı 1912 lira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız ~o~u: 
lür. Evsaf ve şartlarını öğrenmek istiyenler hergün ve ihaley~ ıştırak 
edeceklerin de belli edilen ihale saatinden bir saat evvel bu _ışe ye
ter teminatlariyle birlikte teklif mektublarını ve ticaret vesıkalan
nı vermiş bulunacakları ve hariçten iştirak edeceklerinde ihale sa
atinden bir saat evvel yetiştirilmek şartiyle 2490 sayılı kanunda ya
zılı vesaiki postaya vermiş ve gününde ermiş bulunacaklardır. 

(3490) 3--5161 
t LAN 

ı - Viran şehir garnizonundaki kıta için 125.000 kilo askeri ev
saftaki un kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 5.10.937 salı günü saat 9 da Viran şehirde satın 
alma ko. da yapılacaktır. . . . 

3 - Unttn muhammen fiyatı 12 kuruş 60 santım bedelı 15750 lı
ra muvakkat teminatı 1181 lira 25 kuruştur. Şartnamesi komisyon· 
dadır. İstekliler tarafından alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki 
vesika ve teminat mektubları ile teklif mektublarını ihale saatın
dan en az bir saat eveline kadar komisyona vermeleri. 

(3481) 3-5150 
t LAN 

Tümenin Edremit garnizonundaki. ~yvanatının senelik i~tiyacı 
için 325 ton Bergamadaki hayvanatı ıçın 535 ton Ayvalıktakı hay
vanatı için de 132 ton olmak üzere 9?2 ton yulaf mukavelesi ayrı a~
rı yapılmak üzere kapalı zeı.rfla eksıl~meye konulmuştur. Edremıt 
yulafının tahmin bedeli 19500 lira ve ılk teminatı 1462 lira 50 kuruş
tur. Bergama yulafının tahmin edilen tutarı 32100 lira ilk teminatı 
2407 lira 50 kuruştur. Ayvalık yulafının tahmin edilen tutarı 7590 
lira ve ilk teminatı 579 lira 25 kuruştur. İhalesi 8 birinci teşrin 937 
cuma günü saat 11.30 da Edremitte~i tü.m~n satın alma komisyonun· 
da yapılacaktır. Evsaf ve şartn~esıyle numu:ı~sini gö~k istiycn· 
Jer 160 kuruş mukabilinde koınısyondan alabilırler. Teklıf mektub
larmı 8 birinci teşrin 1937 saat 10.30 za kadar komisyona teslim edil
mesi şarttır. Bu saatten sonra teklifler kabul edilmez. (3366) 

3-5144 
İLAN 

1 - Ankara garnizonu birlik ve ~~~sseseleri ihtiyacı için 57600 
kilo makarnanın 7.10.937 perşembe gunu saat 15 de kapalı zarfla ek. 
siltmesi yapılacaktır . 

2 - Makarnanın tutarı 13824 lira olup muvakkat teminatı 1036 
lira 80 kuru~tur. Şartnamesi her gür_ı. komisyonda parasız görültir. 

3 - İsteklierin kanunun 2, 3 ncı maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarrnı yazılı gün ve saattan 
bir saat eveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna ver-
meleri. (3458) 3-5125 

tLAN 

15.9.937 günü kapalı zarfla ihalesi yapılacak 26400 kilo sade ya
ğına talih çıkmadığından yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Tahmin edilen bedel 23.760 hradrr. İlk teminat 1782 lira
dır. Eksiltme 7 birinci teşrin 937 perşembe günü saat 16 da Erzin
candaki tüm karargahındaki askeri ~.A. AL: KO. da yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek istiyen1er her gun .~rz~n.can tüm karargahın
da AS. SA. AL. KO. da parasız alıp gorebılır1er. İstekliler ihale 
günü tecim ve endüstri odasında kay:diı bulunduklarına dair vesi
ka ibraz edeceklerdir. Arttırma eksıltme ve ihale kanununun 32, 
33, 34, maddelerinde esasata uygun olarak isteklilerin verecekleri 
teklif mektubları 7.10.937 günü sa.at 15.5 kadar Erzincan tüm ka
rargahındaki AS. SA. AL. KO. na vermeleri veya posta ile gönde-
rilmiş bulunacaktır. (3452) 3-512~ 

İLAN 

1 - Ankara garnizonu birlikleri ihtiyacı için 720 ton gürgen o
dununun 16.10.937 cumartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - Odunun tutarı 15480 Jira olup muvakkat teminatı 1161 lira
dır. Şartnamesi her gün komisyonda. parasız g~rülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 ncı maddelenndeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektublarmı yazılı ve saattan bir 
saat eveline kadar leva7-:t amirliği satm ~ lr.o.nisvonuna verme-
leri. (3506) İLAN 3--5219 

Ankara garnizon birlik ve müesseseleı:i ihtiyacı için 10 ton 
bamya 15.10.937 gün ve saat 15 de açık eksıltme ile mübayaa edile
cektir. Muhammen bedeli 2000 lira ilk teminatı 150 liradır. İstek-
1i1er şartnamesini parasız komisyond3; görebilirler. Eksiltmeye 
gireceklerin belli gün ve saatta ilk tem.mat mektub ve makbuzla-

7==• 

1 
Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Satanalma Komisyonu llaolan 

İLAN 
Muhammen bedeli 24800 lira olan pafta, klavuz, rayba ve fere• 

zeler 12-11-937 cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1860 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 za kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ank~_:~da ma~zeme dairesinden: 
Haydarpaş,qda tesellüm ve sevk ıefhgınden dagıtılmaktadır. 

(3577) 3-5294 
İL AN . 

İlk eksiltmesi feshedilen 39984 lira muhammen bedelli yeni An~ 
kara gar binası mefruşatının 21.10.937 perşembe günü saat 15 de 
Ankarada idare binasında pazarlığı yapılacaktır. . . 

Bu işe girmek istiyenlerin 2998.80 l~ralı~. uıuv~t tem.ı~at ıle 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafıa muteahhıtlik vesıkasını 
hamilen yukarda yazılı gün ve saatte komisyon reisliğine müracaat
ları lazımdır. 

Şartnameler Ankarada malzeme dairesinde, Haydarpaşada te-
sellüm şefliğinde görülebilir. (3667) 3-5457 

riyle ve kanuni vesikalariyle Ankara levazım amirliği satın alma 
komisyonunda bulunmaları. (3625) 3-5330 

İLAN 
Hozat birliklerinin ihtiyacı için 270900 kilo arpa satın almacak

ttr. Tahmin edilen bedeli 16931 lira 25 kuruştur. 
Eksiltme 14/1 ci TŞ/937 perşembe günü saat 10.30 da Elaziz 

tüm satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapah zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1269 lira 84 kuruştur. 
Teklif mektubları ihale günü saat 9.30 kadar satm alma komis· 

yonuna verilmiş olacaktır. Bundan sonrakiler alınmaz. . 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temına

tın konduğu zarfın içerisine koymuş bulunacaklardır. 
(3607) 3--5323 

İ L A N 
Malatya birliklerinin ihtiyacı için 380585 kilo arpa satın alr

nacaktır. Tahmin edilen bedeli 23786 lira 56 kuruştur. 
Eksiltme 14/lci TŞ/937 perşembe günü saat 11 de Elaziz tüm 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 1783 lira 99 kuruştur. . 
Teklif mektubları ihale günü saat 10 kadar satın alma komıs-

yonuna vtcilmiş olacaktır. Bundan sonra verilenler almmryaca~tır. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temına· 

tını koyduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. (3609) 3-5325 
1 LAN 

Ordu ihtiyacı için 150 adet büyük ve 100 adet küçük portatif 
yazı makinesi 7.10.937 per§embe günü saat 15.30 da Tophanede İs
tanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. Hepsinin tahmin ~deli ~4500 lira .~~-ilk. ~e-, 
minatı 1837 lira 50 kuruştur. Şartnamesı komısyonda gorulebılır. 
İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde ya.zıh bel
gelerle beraber teklif mektublannı ihale saatmdan en az bir saat 
eveline kadar mezldlı komisyona vermeleri. (2930) 2-4428 

İLAN 
Balıksir kor birliklerinin ihtiyacı için kapalı zarfla eksiltmeye 

konulan 350 ton una talihleri tarafından teklif edilen fiyat gali 
görüldüğünden bir ay müddetle pazarlığa konulmuş ve pazarlık 
günü olarak 11/1. TŞ./937 pazartesi günü sapt 11 de raprlaca~tır. 
İsteklilerin şartnameyi görmek üzere her !?ün ve eksıltm~ye ı~ti
rak edeceklerin de vakti muayyeninde tem.mat makbuzlarıyle kor 
satın alma komisyonuna müracaatları. (3538) 3-5Z26 

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

937 perşembe günü kapalı zarf usulü ile yapılan münakasasma ta
lih gelmediğinden ART. EKS. ve ihale kanununun 4-0 maddesi 
mucibince yeniden münakasaya konulmuştur. 

2 - İhale 16 ilk teşrin 937 cumartesi günü saat 12 de yapılacak· 
tır. Aynı gün ve saat 11 de zarfların komisyona verilmesi. lazımdır. 

3 - Talihlerin Polatlı mal sandığına yatınlmış 805 lıralık mu
vakkat teminat makbuzlariyle mezkur günce komisyona müracaat
ları. 

4 - Şartnameyl görmek istiyenler her gün öğleden sonra ko-
misyona müracaatları. (3508) 3-5218 

lLAN 

Malatya birliklerinin ihtiyacı için 380585 kilo kuru ot satın a
lınacaktır. Tahmin edilen fiyat 17126 lira 32 kuruftur. 

Eksiltme 14/1 ci TŞ./937perşembe günü saat 15 de Elaziz tüm 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1584 lira 47 kuruştur. 
Teklif mektubları ihale günü saat 14 kadar tiim satm alma ko

misyonuna verilmiş olacaktır. Ve bundan sonralri mektublar alm
mıyacaktır. 

Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina-
tm konduğu zarf içerisine konmuş bulunacaktır. (3608) 3-5324 

t LAN 
Elaziz birliklerinin ihtiyacı için 270017 IJülo arpa satın alınacak

tır. Tahmin edilen bedeli 14850 lira 93 kumş. 
Eksiltme 14/l ci TŞ/ 937 perşembe günü saat 10 Elaziz tüın sa-

tın alma komisyonunda yapdacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1113 lira 82 kuruştur. 
Teklif mektubları ihale günü saat 9 kadar satın alma komisyo • 

nuna verilmiş olacaktır. Bundan sonrakiler alınmaz. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina-

tım koyduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. (3602) 3--5318 
lLAN 

Elaziz birliklerinin ihtiyacı için 270017 kilo kuru ot satın alı
nacaktır. Tahmin edilen bedeli 13500 lira 85 kuruştur. 

Eksiltme 14/1 ci TŞ/937 perşembe günü saat 16 da Elaziz tüm 
satın alına komisyonunda yapılacaktrr. 

Eksiltme kapalı zarf uswiyle yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 1012 lira 56 kuruştur. 
Teklif mektubları ihale günü saat 15 kadar satın alma komi&yo

nuna verilmiş olacaktır ve bu saatten sonraki mektublar ahmna
yacaktrr. 

Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina-
tım koyduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. (3610) 3-5326 

tLAN 
1 - Ankara garnizonu birlik ve müesseseleri ihtiyacı için 19200 

kilo tel şehriye 6 birinci teşrin 937 çarşamba günü saat 15 de açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şehriyenin tutarı 4608 lira olup muvakkat teminatl 345 li
ra 60 kuruıtur. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte 1evamn 2.xo.idiği satın al• 
ma komisyonuna gelmeleri. (3461) 3-6l28 

İLAN 
Ankara Sarıkışladaki piyade alayının 238 lira 75 kuruş k~if be

delli elektrik tesisatı pazarlığı 13.10.937 saat 11 de yapılacaktır. 
İsteklilerin keşfini görmek ve malfünat almak üzere her gün 

ve pazarlığa iştirak için belli gün ve saatte Ankara levazım imirli-
ği satın alma komisyonuna müracaatları. (3685) 3-:-S456 
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Mektebliler !.. Bütün Kitablarınız Halil Naci Mıhçıoğlunda 
Anaf artalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

6 cı Keşide 11 Birinci teşrin 937 dedir. 

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

liralık iki adet mükafat vardır. 
DİKKAT: Bilet alan herkes 7 /Birinci Teşrin/ 937 günü 

aksamına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

-=-=----

Serv1e~~l fünun U Y A N J ~ Serveti fünun 
1891 

Başvazarr: A. İhsan Tokgöz . . 
4 7 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resımlı ga· 

L:et<:nın Ankara'da satış yeri A K B A Kitabevidir. Se
nelik al>one 10 lira. Savrsı 20 kurus. 

Sümer Banli umum müdürlü
ğünden: 

1 _ Bankamızın İzmit'te yaptıracağı ikinci kağıt fabrikası i~
sa.,tı vahidi fiat esasiyle eksiltmeye konulmuştur. İnşaatın tahmın 
~diLen keşif bedeli 428,668.88 liradrr. . . .. B k ins.aat 

2 - Münakasa evrakı 22 lira mukabılınde Sumer an 
servisinden alınabilir. .. .. 
· 3 - Eksiltme 20 birinci teşrin 1937 çarşamba gunu saat 15.30 
da Ankarada Si.imer Bank Umum Müdürlüğünde yapılacaktrr. 

4 - Muvakkat teminat miktarı (19900) liradrr. .. 
s - İsteklilerin ihale gününden en az 3 gün evvel S~mer. Bank 

inşaat servisine gelerek bu kabil inşaatı yapabilecek.fe.nnı el;Iıye.tle
rini isbat için Nafıa Vekaletince verilmiş müteah~ı~lık vesıkasıyle 
icabeden diğer vesikaları ve Milli Bankalardan ~ırınden alınmış 
200.000 iki yüz bin liralık mali itibar mektubunu ıbraz ederek ek -
silctmeye girebilmek üzere birer vesika almalarr şarttır.. . ... 

6 - Teklif mektublarını havi zarflar kapalı olarak ıhale gunu 
saat 14 30 a kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank mu
habera~ servisi müdürlüğüne teslim edilmiş olacaktır. 

7 - Bu inşaatr, Banka dilediği müteahhide vermek hakkını mu-
hafaza eder. (3664) 3-5404 

İnhisarlar Umum Müdür1üğünden : 
Sartnamesi mucibince bir aded devirli otomatik tabr maki-

1 r zarf usuliyle eksiltmeye konulmu,tur. . 
uhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 lıra-

u .. 3 Eksiltme 25.x.937 tarihine rastlayan pazartes~ gün~ saat 
15 de Kabataşta inhisarlar levazım ve mübayaat şubesındekı alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler parasız olarak yukarıda adı geçen komisyon
dan alınabilir. 

5 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız. teklif mek
tublarınr ve kataloğlarını eksiltme gününde? e~ ~~ ~·! .. hafta eve
line kadar inhisarlar tütün fabrikalar şubesı mudurlugune verme-
leri lazımdır. . 

6 - Mühürlü teklif mektubu kanuni vesaik ve % 7,5 temınat 
akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç sa
at 14 de kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz 
mukbilinde verilmiş olmalıdır. ( 5911) 3-4840 

Adana pamul{ üretme 
çiftliği müdürlüğünden : 

Alınacak eşyanın mikdan 
nevi Muhammen bedeli 

Benzin 700 Teneke 312.5 Kuruş Beher tenekesi 
Gaz 230 ,, 282.5 ,, .. ,, 
Mazot 3350 ,, 155 " " ., 
Valvalin 50 ,, 450 ,, •• ,. 
Vakum 4000 Kilo 30 ,, Beher kilosu 
Gres 250 ,, 45 ,, ,, ,. 

Pamuk üretme çiftliğinin şubat 938 sonuna kadar ihtiyacı olan 
ve yukarıda cins, mikdar ve muh~~ı;ı bede!leri hizasında göste
rilen yanıcı maddeler kapalı zarf usulu ıle eksıltmeye konulmuştur. 

İhale 5.10.937 tarihine müsadif salı günü saat 15 de Adana pa
muk üretme çiftliği müdürlüğünde . mi.iteşekkil kom~sy?.n huzu
runda yapılacaktır. İlk teminat 718 lıradı~. Ş~:n~er,ı !?~~mek ~e 
almak istiyenlerin Adana pamuk üretme çıftlıgı mudurlugune mu
racaatları ve talihlerin muayyen gün ve saattan laakal bir saat e
vel teklif mektublarını Adanada Köprü civarında Pamuk üretme 
5iftliği müdürlüğüne vermeleri. (3492) 3-5181 

Mardin gümrük taburu satın 
alma komisyonu başkanlığından: 

Tahmin % 7,5 
edilen Güvenme İhalenin 

Mikdan bedeli akçesi yapılacağı 
Cinsi Kilo Lira K. Lira K. İhale sureti Gün Saat 
Arpa 280350 16344,40 1225,83 Kapalı zarf 21.10.937 9 m e 
Un 150000 19620,00 1471,50 Kapalı zarf 21.10.937 10 ::s o 

A - Yukarıda yazılı iki kalem erzak hizalarında gösterilen gün 
ve saatte Mardin güpırük taburu karargah binasında satrn alına
caktır. 

B - İstekliler şartnameyi hergün sözü geçen binadaki satın -
alma komisyonundan parasrz alıp görebilirler. 

C - Bu iki kalem erzaka aid zarfları istekliler her kalemin hi
zasında gösterilen saatten enaz bir saat eveline kadar komisyona 
vereceklerdir. • 

D - Teklif mektuplarında şartnamenin tamamen okunup ka
bul e<lildiği ve teklif olunan fiatların hem yazı ve hem de r<ıkam 
ile yazılıp hak ve silinti olmıyac.ıktır. 

E - İstekliler her kalemin hizasında gösterilen yüzde 7,5 te
minat akçesini Mardin gümrüğüne yatırarak makbuzu veya temi
nat mektubu ile şartnamenin dördüncü maddesinde yazılı . vesika-
yı zarfın icine kovacaklardır. (3642) 3-5461 

1 
İKİ KARILI KOCA 

----· 

En hoş meyva tu:t;uauı. Jnki· 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka· 
raciğerden mütevellit rahatsızlık· 
lan önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzt.ık eczanesi 

Dr. Basit Urek 1 
Cebeci merkez has

tahanesi dahili hasta· 
lıklar mütehassısı 
Hergün hastalarrnı saat 15 
den sonra Yenişehir Meş· 
rutiyet caddesi 10/1 numa-

1 rah evinde kabul eder. 

----· Tel: 1694 -

Mobilyalı bir oda 

kiralıktır 

Yenişehir Amrağ caddesi Er
soy apartıman - Kat II. Müra
caat 10 • 14 ve 19 - 21. Otobüs 
garajı yanında, 3-5453 

Bir Bayan iş arıyor 
Doktor nezdinde, yazıhane

lerde veya aile yanında hizmet 
etmek üzere iş arıyor. Arzu e
denlerin S.S. rumzu ile Ulusa 
bildirmesi. 3-5455 

Satılık Arsa 
Öncebecide Mülkiye mektebi 

üezrinde en iyi yerinde acele sa
tılacaktır. Talip ol:- .. ar, İlbay 

caddesi Yegün sokak No. 7? ye 
müracaat. 3-540 9 

EN GÜZEL 

ıa11iaıı. 
Urfa Gümrük Muhafaza T. 2 Satrnalma Komisyonwıdan: 

Muhammen Muvakkat 
Cinci Miktarr bedeli teminatı İhalenin 

Kilo Lira K. Lira K. Tarihi Günil Saati Şekil I 
Un 250407 34580 88 2580 00 13.10.937 çarşamba 10 Kapalı zar 
Odun 915588 25178 67 1890 00 13-10-937 .. çarşamba 15 kapalı zarf 
Arpa 553596 28399 50 2130 00 14.10.937 perşembe 10 kapalı zarf .• 

1 - Urfada gümrük muhafaza ikinci tabur ve talimgahlar erat ve hayvanatı ihtiyacı için muka· 
veleye bağlanacak olan cins ve miktarlariyle eksiltmenin gün ve saatleri ve şekilleri yukarıda yazılı 
üç kalem madde eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Şartname ve evsafları komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İsteklilerin ilk teminata aid vezne makbuzu veya banka mektublarr ve kanuni vesikı>l1:1l• 

birlikte eksiltme saatlerinden bir saat evveline kadar teklif mektublarını Urfada köprü başında güın· 
rük muhafaza ikinci tabur karargahrnda tabuı satmalma komisyonuna vermeleri. 
.. 4 - Posta ile gönderilecek teklif mektublarmm 2490 sayılı kanuna göre olması iJın olunur. 

(6356) .. 3-5239 

Bitlis Nafıa l\'lüdürlüğünden: Anliara merliez hıfzıssıhha mü· 
essesesi ~atınalma liomisyonundan' Tatvan ve Mutki kaza merkezlerinde yapılacak olan hükümet 

binalarının tasdikli keşif bedellerine göre on. beşer bin liraya te
kabül edecek aksamının talib zuhur etmemesı hasebiyle 8 teşrini
evel 937 cuma giluü saat 15 te pazarlık suretiyle ihaleleri mukarrer 
olduğundan talih olanların şartname ve sair evrakı fenniye ve keş
fiyesini görmek üzere o güne kadar Bitlis nafıa müdürlüğüne mil· 
racaat etmeleri lüzuı.ıu ilan olunur. (3595) 3-5341 

Ank~ara aslierlili suhesinden ilan : 
' 1 - 333 doğumlu ve bunlarla muameleye tabi eratın son yok-

lamalarına 1/ 1. Teşrin/937 de başlanılarak 31/1. teşrin 937 de ni· 
hayet verilecektir. .. 

2 - Sabah saat sekiz buçuktan 12 ye kadar yerlilerin 13.5 tan 
17 ye kadar da yabancıların yoklamalarr yapılacaktır. 

Ankara merkez hıfzıss ıhha müessesesine satın alınacak uıuh· 
telif boydaki serum ampullerinin 29-9-937 deki münakasasına talib 
zuhur etmediğinden münakasa müddeti 10 gün uzatılmıştır. 

Bedeli muhammeni 1250 lira olup muvakkat teminat 93 Lira ?.s 
kuruştur. Talib olanların 9.10.937 cumartesi günü saat 11 de oıu· 
essesede teşkil edilecek komisyona müracaatları ve muvakkat te
minatlarını budud ve sahiller sihat umum müdürlüğü veznesine y8/' 
tırması ilan olunur. (3661) 3-5463 

Türkiye Büyül~ Millet Meclisi 
idare Heyetinden : 

3 - Her erin fotoğraflr nüfus cüzdanı ve mekt ebte okuyanların 

okudukları mektebten alacakları tahsil vesikalariyle birlikte ve 1 - Açık eksiltme ile meclis ve müştemilatı kaloriferleri içiıı 
kendilerine tahsis edilen günde namlarrna gön?erilmiş olan dave- (iki yüz) ton kok kömürü satın alınacaktır. 
tiyelerle mahalle mümessilleri veya muhtarlarıyle beraber asker-.. . 
lik meclisine gelmeleri lazımdır. 2 - Şartnamesi meclis daire müdürlüğünden bedelsiz ahnabilı• 

4 - Ankarada bulunan ve bu şeraiti haiz olan yabancı erat ta 0 _ 3 - Muvakkat teminat miktarı ( 420) dört yüz yirmi liradır. 
turduklarr mmtakalar polis amirliklerinden alacakları tsdikli ika- (Teminat banka mektubu olacaktır.) 
metgah kağıdlariyle keza asl•erlik meclisine ~el~eleri .icab eder. 4 - Açık eksiltme 25-x-1937 pazartesi günü saat 15 de büyük 

.. 5 - Yabancılar için bu ilan daveliye mahıyetındedır. millet meclisi idare heyeti odasında icra kılınacaktır. 
6 - Askerlik meclisi İsmet İnönü mektebı karşısındaki cami- 5 - Eksiltmeye girecekler 1937 senesi ticaret odası tescil cüz· 

de toplanacaklardır. (3626) 3-5335 danını beraber getireceklerdir. (3665) 3-5462 

Dr. EMİR NECİB 
ATAKAM 

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

Telefon: 1816 Wll 

lmtiyaz sahibi ve Başmu · 
harriri -Falih Rrfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 1 
Mümtaz Faik FENt K 
Ulus Basımevi: ANKARA 

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

YENi S i N E 1'1 A L A R HALK 
BU GECE 

Magda Schncider - lvan Pe•roviç 

taraıfmdan temsil edilen 

İLK ACI 

Nefis ve heyecanlı güzellik filmi 

Almanca sözlü 

Ayrıca • Yeni dünya haberleri 

Bu gün Bu gece 
Jean Galland • Rene St. Syr tarahndarı 

tem~il edilen lıeyecanlı bir film 

VİCDAN MÜCADELESİ 

Ayrıca - Dnya haberleri 

Halk matinesi 12,15 de 

ASRİ ZAMANLAR 

' ŞEHİR BAHÇESİNDE ~ 

BU GECE SAAT TAM 21.30 nA: 

DOKTOR SOKRAT 


