
HER YERDE 

s 
KURUŞ 

18 inci Yd 

No. 5820 

CUMARTESI 
9 

Birinci 'Teşrin 
1937 

A D .1 M I· Z, ANDIMIZDIR 
Tel : Başmuharrir 1063 
Yazı İşlen M üd. 1 06~ 

Atatürk Ankara garıncla Prol. Pittarda iltifat ediyorlar 

Büyük önder dün Nazilliye 
hareket buyurdular 

Nazilli kombinasının açılma töreninden 
sonra manevra sahasına şeref verecekler 

+ 

Sovyet 
Rusya ile 
licaretimiz 
Yeni 

dün 
anlaşmalar 
imzalandı 

Türkiye ile Sovyet Rusya arasında 
~cud ola.R ticaret muahedesinin yeni 
Cablara uydurulması ve iki devlet ara
·~dak.i mübadelenin inkişafmın temini 
tçın yapılmakta olan müzakereler mu -
~fakiyetle neticelenmiş ve hazırla
tlan ticaret ve tediyelerine a-'1 anlaşma
~ dün Hariciye vekaletinde törenle 
la a edilmi~tir. Muahede ve anlaşma-
. rı Türkiye namına Hariciye vekaleti 

'1J>"~~ .. B N M . -ı musteşarı • uman enemencı-

e>ğıu ile H ariciye vekaleti katibi umu
:• Vekili B. Nebil batı ve Sovyet Rus
.. ~ adına maslahatgüzar B. Horas Zal
' 

1 tı ve ticaret mümessil muavini Stra
lt~rrı imzalamışlardır. Bu münasebetle i
/ lllurahhas heyeti reisleri a.-asında 
U rlı; d 1 - . . ll . - sovyet ost ugunu n sam ımıyetı -

e 1 ,a ret eden nutu1·h r siitrlenm:-;;ti r. 

Nazilli kombinasının açılma töreninde bulun~ 
mak ve Ege mmtakasrnda yapılacak manevraları ta
kib etmek Ü.zere Reisicumhur Atatürk, refakatinde 
Başvekil İsmet İnönü ve diğer zevat olduğu halde 
dün saat 14.45 de şehrimizden hareket ebnişlerdir. 
Atatürk istasyonda siyasi müsteşarlar, mebuslar, 
generalleı, vekaletler ileri gelenleriyle Ankara va
lisi ve Emniyet direktörü ve büyük bir kalabalık ta
rafından uğurlanmışlardır. 

lV anevra hazırlığı 
İzmir, (Husust) - Büyük Şef, cumartesi akşamı 

Sökede bulunacaklardır. Manevralar pazar sabahr şafak
la birlikte başlıy acaktır, Manevralar üç gün devanı ettik
ten sonra çar§a mba günü akşamına doğru bitecektir. Kı
talarrrmz perşembe günü istirahat edeceklerdir. Cuma 

Büyük Önde-
rimiz Atatürk 
yanlarında mi. 
ni mini Ülkü 
olduğu halde 
dün Ankara 
garından trene 
doğru ilerlerken 

günü Germencik istasyonuna bir kilo-

metre mesafedeki İn ovasında manevra 
krtalarr büyük bir geçid resmi yapacak-

)ardır. 

Kahraman ordunun ve çelik meh_ 

medciklerin geçid resmini gururla se_ 

yir etmek istiyen halk için şehrimizden 

(Sonu s. inci sayılada) 

Başvekalet vekili ve vekiller de 
dün Nazilliye haı eket ettiler 

l:~,, 

BCl§vekô.let vekili B. CelaIBayarla vekillerimiz ve B. 
Muammer Eriş Ankara garında 

Aydın mıntakasmda yapdacak büyükmanevralarda bulunmak Üzere başve-
kil vekili ve iktisad vekili Celal Bayar, Adliye vekili Şükrü Saraçoğlu, Dahiliye 
vekili ve Parti genel sekreteri Şükrü Kaya, M. M. vekili general Kizmı Ö~alp, 
Nafia vekili Ali Çetinkaya, Maliye vdôli Fuad ağralı, Ziraat veHli Şakir Kesebir 
Gümrük ve inhisarlar vekili Rana Tarhan, Orman koruma genel komutanı Tüın
general Seyfettin Akkoç beraberlerinde hususi ka1em müdürleri olduğu ha1de dün 
saat 13.45 de hususi trenle Ankaradan Eskitehir • Afyon • Nazilli • Aydın Üzerin
den Çaml•ğa hareket etmişler ve istasyonda mebuslar, vekaletler erkanı, Ankara 
vali muavjni, Emniyet direktörü ve kalabalık bir halk kütlesi tarafından uğurlan
mışlardır. 

/ Medeniyetin menşeleri 
Türk yurdu medeniyetin 

ilk çıktığı yerdir 
Profesör Pittard dün güzide dinleyiciler 

önünde beklenen konferansını verdi 
Cenevre Ü'nİversitesi prehistuar ve antropoloji profesörü olup türl. 

tarih kongresine iştirak temiş ve ecnebi profesörleriyle birlikte Ana. 
doluda yaptığı bir tetkik gezisinden yeni dönmüş olan B. Pittard dün 
saat 11 de halkevinde "Medeniyetin menşeleri,, isimli konf eranıını 
vermiştir. 

Hıncahrnç denecek kadar ka
labalık olan salonda İsmet İnönü, 
Kamutay başkanı B. Abdülhalik 
Renda, Dış bakanı B. Aras, Adli
ye bakanı B. Saraçoğlu, Milli mü
dafaa bakanı Kazım Özalp, Kültür· 
bakanı Saffet Arıkan, Prof. Bn. 
Afet, vekaletler erkanı, türk tarih 
ve dil kurumları azaları, mebus
lar, yüksek mekteblerle lise mu
allim ve talebeleri göze çarpıyor
du. ilk önce kürsüye gelen Bn. A
fet profesörü dinleyicilere takdim 
ederek demiştir ki: 

''-Sayın dinleyiciler; size eenevre 
üniversitesi Antropoloji prolesörü ve 
beynelmilel antropoloji ve arkeoloji 
enstitüsü reisi Prolesör Pittard'ı tak
dim ederim 

(Sonu 5 inci sayfada) 
Bn. Af <>t Prof. Pittard'ı dinleyici. 

lere takdim ediyor 

Prol. Pittard'ın konferansında bulunanlar 

29 ilk teşrinde 
28 sayfa çıkıyor 

Her gün 12 sayfa 
haf tada bir ilave 

ilk sayılarında U . züzide edib Ya-
k ub Kadrinin ve 

Falih Rıfkı rırayın iki güzel ro
manını tefrikaya başlıyor. 

her gün munta~ ULU zam surette bir 
magazin sayfası 

neşredecektir: Gençlik sayfası bü
tün yüksek tahsil gençliğini ala
kadar edecek bir surette hazırlan
mıştır. Çocuk sayfası bütün yavru
larımızın zevkle okuyacakları bir 
sayfa olacaktır. Kadın sayfasını 
her ev kadını alaka ile takib ede
cektir. 

Türkiye'nin en 
ULU~ büyük bir fikir 

ve haber gazete
si olacak, hadiseleri daima yerin
de tahkik edecek ve en süratli bir 
şekilde verecektir. 

29 ilk teşrinde çıkacak 
olan ULUS u bekleyiniz 

Fıkra 

Gecıkenler 
Köprünün lstanbul tarafından Be

yoğluna doğru geçerken sağda bir pa
zar kayığrnrn ismi gözüme ilişti: Hoş
gör. Birkaç adım sonra Boğaziçi va
purlarrndan birinın ismini okudum: İn· 
bisat. Çocukluğumuzda adını işittiği
miz "Ejderiderya., şüphesiz artık en
kazcılara satılmıştır. Onun isim babasr. 
Şinasi'den Ricai zade'lere kadar gelen 
edebiyat idi. "İnbisat,, bir Servetifünua 
kelimesidir. Hoşgör, bizim kelimemizi 

"Seyrisefain'', devrimizde, adım 

deniz yollarr'na çevirdi. "Şirketi hayri
ye,, ise henüz osmanlıcalığım kıskaa

maktadrr. 

Kr0nuşma dili ile yazı dili arasrnda 
yakınlaşma ve kaynaşma büyük bir hız. 
la devam ediyor. Her lisanda lise ve ü

niversite seviyelerinin malı olan kültü~ 
terimleri istisna edilirse, bugünkü di· 
limiz yirmi yıl öncesine göre bir asır 
farklrdır. Tevfik Fikret'in şiiri ile gen~ 
neslin şiirleri arasında lisan ayrılığım, 
ondokuzuncu asır osmanlıcası ile kıyau 
ediniz: mübalega etmediğimi görecek· 
siniz. 

Gecikenler, kitabda, mecmuada n 
gazetede gecikenler şimdiki melcteblt>o 
rin nesli münevverler srnılrnıa eJcsed. 
yeti olduğu vakit [bu zaman çok uzalı 
değildir!] ne kadar kayıpta olduklarım 
anlryacaklardır. Çünkü onları hazin bb 
akibet bekliyor: anlaşılmamak l 

Lisan değişimi kelime tercümesi ilı 
mümkün olmryacağı için, inkılabın em

rini dinlemek istemiyenlerin yazıları, 

bir müddet sorıra, bize arab harfli me
zar taşları gibi görünecektir . • Fatay 



.. 
.., 

Krıtık ve otokritık 

Roosevelt'in nutku 
Dünyanın en büyük demokrasilerinden birinin başında bulunan Ro

osevelt, "tarihi,, denmeğe layık bir nutuk söylemiş ve barış'ı tehdid e
den, milletlerin haklarım çiğneyen, açık şehirleri bombardıman eden, 
insanların hayatına hürmet vazifesinden gittikçe uzaklaşan, ticaret ge
milerini torpilleyen kuvvetlere kartı makul milletlerin nazan dikkatle
rini celbetmiştir. 

Roosevelt'in bu nutkunu, dünyadaki büyük demokrasilerin, gerek 
politik gerek ekonomik bakımdan hazırladıklan "barış atakı,, çevre
ainde görmek ve tahlili buna göre yapmak li.zmıdır. 

Fransa - İngiltere - Amerika arasında yalnız bir "para anlaşması,, 
yoktur. Bu üç devlet arasındaki anlapnamn şümulünü safha safha gö
receğiz. Ve an}ryacağız ki, "bant atakı,, çok geniş bir cebhe üzerinden 
hazırlanmıştır. 

Bazı devletler büyük demokrasilere •'korkak bazirgan,, lardan mü
teşekkil camialar teşhisini koyarak bunlan yıldıracaklarını zannettiler. 
Önümüzdeki yakın bir ati göMere cektir ki, şantaj ve bluff devresi ka
panmYŞ ve bunun yerine her milletin bütün diğer milletlere karşı me
aul ilan edileceği devre başlamıştır. 

Bu mevzua, bir yazı silsilesi ile ve onun politik olduğu kadar eko
nomik ve sosyal hususiyetlerine de dokunarak, yakında avdet edeceğiz. 

Avusturya Merkez 
Bankası Reisi 
şehrimizde 

Avusturya Merkez Bankası Reisi B. 
Victor Kienböck dün sabah şehrimize 
gelmiş ve istasyonda karşılanmıştır. 

Cumhuriyet Merkez Ban.kası Direk
törü B. Salfilıaddin Çam dün Ankara Pa· 
lasta misafir reis şerefi~ bir öğle ye
meği vermiştir. Yemekte Avusturya se
firi milli bankalar direktörle~ muavin
leri ve ileri gelenleri hazır bulunmuş.
tur. 

Balkan antantına dahil 
devletler arasında 

anlaşma 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Posta ida.. 

resi Balkan antantına dahil devletler 
arasında kullanılmak üzere damga mat
baasına 3 milyon pul sipariş etmiştir. 
Bu pullar 29 birinci teşrinde kullanıl
mıya başlanacaktır. Antanta dahil dL 
ğer devletlerin de ayni şekilde pullar 
çıkarttıkları haber verilmektedir. 

Bir para kaçakçılığı 
davası 

İstanbul, 8 {Telefonla) - Müddei_ 
umumili~ avukat B. Nuri ()smaneıklı 
oğlu hakkında yabancı para döviz ka.. 
çakçılğı yaptığı iddiasile tahkikat yap
mıştır. B. Nuri torba ile ecnebi altını 
ve gümüş paraları taşıdığını ve bunları 
şurada burada ka~3k olarak bozdurdu
ğu iddiasiyle beşinci asliye mahkemesi
ne verilmişti. 

Avukat, mahkemede bunları adliye 
emanet dairesinden aldığrn4 altmlıarı 
bankalarda, saraflarda bozdurulduğunu, 
gümüşleri de bozdurmak için yanma aL 
dığmı söylemiş ve dış memleketlere 
çrkıarmamak şartiyle bu gibi paraların 

alınıp satılabileceğini iddia etmiştir. 

Müddeiumumilik bu iddiayı varid gör
müş ve takibata Jü;ı:um olmadığını söy
lemiş ve mahkeme de avukatı serbest 
bırakmıştır. 

Eroin kaçakçıları 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Emniyet 

kaçakçılık bürosu memurları Taksimde 

Mevlüd, Yani oğlu Koço ve Tealas ad

larında üç kişiyi eroin alış verişi ya
parlarken cürmü meşhud halinde ya
kalamışlardır. Mevltid ve arkadaşları 

me~hud cürüm mahkemesine verilmiştir. 

····-· .. -··-················-···· ... ·--..... : t 
: H A V A i . . ···········································-····· 

Dünkü hava 
Dün Ankarada h.ava açık geç. 

miştir. Gecenin en düşük suhuneti 11 
ve en yÜksek suhuneti de gölgede 28, 
güneşte ve açıkta 54 dereceye kadar 
çıkmıştır. Yurdun trakya, doğu ana
dolu mmtakaları kısmen bulutlu ve 
diğer mmtakaları da açık geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların karemet
reye bıraktığı su mıkdarı Edirnede 
6, Kırklarelide 2, Çorlu, Kocaeli ve 
Zonguldakta 1 kilogramdır. Yurdda 
en düşük suhıınet Ulukışlada 4, ve en 
yüksek suhunet de Adanada 35 dere
cedir. 

Burhan BELGE 

Toptan eşya 
fiyatları 

İstanbul, 8 (TeJefonla) - Muhtelif 
piyasalarda yapılan tetkiklere göre 937 
yılının ilk altı ayı içinde toptan eşya fi
atlarında yüzde ü_ç ile dört arasında bir 
yükseliş olduğu tesbit edilmiştir. Yiye
cek maddeleri fiatlarmda yükselme nis
beti ise yüzde beş ile altı arasındadır. 

Dil, tarih, coğrafya 
Fakültesi 

Ankara üniversitesinin esas bina.. 
amı teşkil edecek, ve Cebecide yapı
lacak olan Dil, Tarih, Coğrafya fakül
tesinin inşası işi dün Haymil şirketine 
ihale ediJmiştir. Temel kazısı başJa

mrştır. Yakında temel atılacaktır. 

Satılan tiftikler 
İstanb~ 8 (Telefonla) - Bu hafta 

3000 balya tiftik satıldı. Mayıstan itiba

ren dün akşama kadar satılan tiftik mik

dan 20.000 balyadır. 

Profesör Pittardı 
dinlerken 

Yı/Jardan beri ismini işittiğimiz, 
eseriırini okuduğumuz, ikinci tarih 
k~rultayr münasebetiyle görüp tanı
dığımız isviçreli profesör Pittard, 
dün, bize, Ankara halkevinde. - bir 
konferans verdi.,iyemeyiz - bir ~a
rih ziyafeti çektı; ilk insanlarm bın. 
lerce ve binlerce yıl sürmüş olan ha
rikulade macerasım bir saat içinde 
anlattı. 

Kuvvetini kifayetsiz bulduğu ke

limeleri biraz daha canlandırmjlk L 
çin yanyana getirdiği eJJerini sık
maktan başka jeste ve sesini bir par
ça yükseltmekten başka hitabet oyu_ 
nuna mesaft vermiyen sakin vıo t,.va
zulu hali ile, profesör Pittard, 
dün kendisini dinliyenler kar.~rsıh

da en mütekamil avrupalı alim tipi 
idi. 

Profesör soruyordu: 
- Biz kimiz? 

Gene p11ofesör _ geçmiş a.~rrların 
sanki içinde yaşıyormuş gibi, pre
historyanın bütün sıcak ve soğuk de-
virlerini birkaç kelime ile anlatırken 
şimalden cenrıba, şarktan garba ge
çerek - cevabınr vniyordu: 

- Biz çakmak taşım bulan insan
larız. 

Sonra ilave ediyordu: 

- Fakat sizler, sizlerin cedleri
niz olmasaydı, biz garblılar, hala 
çakmak taşı çağında olacaktık. Siz 
bize hububatı getirdiniz; hayvanları 
ehlileştirmek yolunu öğrettiniz; bu
günkü medeniyetin babaları brakise
fal atalarrnızdrr. Hububatımz ve eh
li ha-yvanlarımz şehri ve şehir mede
niyetini doğurmuştur. 

Sakin ve mütevazi bir avrupalI a
limin dilinden bu şehadeti dinlemek, 
ilmi hakikatler öğrenmek kadar zevk
li idi. - N.B. 

u ı. u ~ 9-10 -1937 ~ 

MEKTEB 
KiTABLARI 

1 Polis mesleğine girmek 
için ne vasıflar 18zım? 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Dev
let matbaası eksile mekteb kitab
lanru ay başına kadar yetiştire
cektir. Noksanlarm vaktinde ta
mamlanması için bir kısım kitab
lar basılmak üzere başka matbaa
lara verilmiştir. 

Gümüş liraf ar 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Darbbane 

yeni gümüş liralarımızdan şimdiye ka.. 
dar 550.000 lira basm ştır. Darbhane 
mali yıl sonuna kadar bu mikdarı iki 
milyon liraya çıkaracaktrr. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük mu

hafaza teşkiitı biri ö1ü 96 lı:açakçı, bin 
yüz altmış üç kilo gümrük kaçağı, o
tuz dört kilo inhisar kaçağı, üç altın 
lira, doksan dört türk lirası ile otuz ye
di kaçakçı hayvanı ele geçirmişlerdir. 

Polis Enstitüsünde 
15 ilk teşrinde açılacak olan polis 

enstitüsüne kabul edilen komiser ve po
lisler hazırlıklarını tamamlıyarak 

Ankaraya gelmektedirler, Emniyet ge
nel direktörlüğü derslerin gününde baş.-
laması için icabeden tedbirleri almıı 
bulunmaktadır. 

Tiyatro ve opera okulmıa 
gireceklerin imtihanı 
Bu ayın 11 inci pazertesi günü ti

yatro ve opera okuluna talebe kabul 
imtihanlarına Cebeci'de Müzik Öğret_ 

men okulunda b~lanacaktır. 

lstanbul liseleri ve orta mektebler
deki talebeler 

İstanbul, 8 (Telefonla} - 20 eyltll 
tarihine kadar lstanbuldaki orta me.k
teblere yeniden 5890, liselere de 1544 
talebe yazılmıştır. 

Yaralama ve öldürme günü 

7 Birinci teşrin tarihli lstanbul 
gazetelerini - şayed sinirleriniz pek 
sağlam değilse - okumayınız: Kadm 
yüzünden kanlı bir cinayet: Biribiri
ni vuran iki arabacı kardeş; aş.ıkt ile 
birleşip kocasmı öldüren kadın; yeğe
nini vuran adam, Şile cinayeti mu
hakemesi bitti, ilh .. 

Y etınez mi, tükenmez mi ? •.. 

Zavallı baTı§ ve zavallı nizam! 

Bir japon devlet adamı Çin - ja_ 
pon kavgası hakkında verdiği beya_ 
natta: "Japonya. Çinde banş ve ni
za.mı muhafaza etmek için harekete 
geçmiştir.,, diyor 

Bundan fU manayı çıkaraınaznu_ 

yız? 

- Barış bizim istecFh)erimize bo
yun eğmektir. Nizam bizim nizanunuz
dır. Bunların aksi binlerce cana ınal 
olur. Ama Çine nih 1,yet bizim banşı
mızı ve bizim nizamımızı getirir •.. 

Acaba doğru mu? 

Biz de bu ıütnlarda bahsetmiş
tik: Mısır zenginlerinden Haşim pa
fa yebnişlik bir zattır; bir Viyana otel
cisinin 17 yaşındaki kızını &evmiş, 
onunla evlenmek istemiştir 

Paris..SOir gazetesine bakılırsa bu 
evlenme, kain bahanın, din farkını İ
leri sürerek çıkardığı bazı güçJükJer 
yüzünden geri kalmak üzere iken, 
paşanın bütün servetini drahoma ola
rak kıza vermesi sayesinde tahakkuk 
ebnek üzeredir. 

Paşanın serveti ise iki yüz milyon 
türk lirası kadar bir şeydir. 

Tayyare ve kervan 

Bir fransız tayyaresi çölde kaybol
muştu. Kayıb tayyareyi aramağa çıkan 

diğer tayyarelerin tepesinde dönüp 
dolaştıktan sonra geldikleri yere 
döndüklerini gören tayyareci: "ora-

Hazırlanan projenin esasları 
Emniyet iıleri genel direktörlüğü Dce hazırlanan polis mesleğine ~i~ 

riı ve poliste terfi esaslarını gösteıe n nizamname projesinin tetkıkt 
Devlet ıôrasmca bitirilmiştir. Nizamname projesi bugünlerde yüksek 
ta.sdika arzedilmek üzere Bqbakau hğa verilecektir. Projenin esasları
m yazıyonız: 

Erzurumda iyi mahsul 
yetiştirenlere yardun 
Erzurum, 8 (A.A.) - Bu yıl en iyi 

mahsul yetiştirenlere vilayet büdce.. 
sinden parasız fenni ziraat iletleri da.. 
ğrtılacaktrr. Ziraat vekaleti tohum te
mizleme evi çiftçinin tohumluklarını 

parasız çalkaYTp ilaçlandırmaktadrr. 

Halkın çuval ve taşıma işini kolaylaş· 
tırmak için makina köylere de götü
rülmektedir. Vilayet bu sene büdcesin
den alman üç tohum temizleme maki. 
nası kazalara verilecek ve gelecek yıl 
bu sahada da ileri işler yapılacaktır. 
Çok ıslaha muhtaç olan tohumluklarm 
ıslahı bakmımdan yapdan bu işlerde 
alınan tedbirler yeni yıl hasdatı üze.. 
rinde mühim ve müsbet tesirler yapa
caktır. Vilayette geçen yıl yapılan fi. 
danhklar bu yıl daha genişletilecektir. 

Erzurum ve Pasuıler 

ovasında bataklıklar 

kurutulacak 
Erzurum, 8 (A.A.) - Mühim ve ge. 

lirli bir ekim sahası olan Erzurum v~ 

Pasinler ovalarında uzun yıUar temiz
lenmiyen çayların yataklarından etrafı 

basan suların yaptığı bataklıklar ku

rutulacaktır. Bunun için Nafia veka

leti su mühendisleri tedkiklere başla

mrşlardrr. İlkbaharda kurutma işine 

başlanacaktır. Bu büyük ve verimli 

işin halka, ziraat ve sıhat bakımından 

mühim faydası olacaktrr. 

lardan bir kervan geçmeseydi benim 
için ölüm muhakkaktı." diyor .• 

Arslan ve fare hikayesini habrla
yınız: Kapana dÜ§eD arslan kapanın 
iplerini kemiren fare olmasaydı ne o
lurdu? 

Havaları yarıp bir hamlede ülkeler 
aşan tayyare de, demek ki, deve ker
van.uım yardmıına muhtaç ola.bilir
miş ! 

Elmas kıralı Pariıte 

Elmas kıralr Parisi ziyaret etmit
ti. Derhal haber verelim ki elmas kı

rab amerikalı değil, cenubi Afrika
lıdır. Sir Erneat Oppenheimer adını 

taşıyan bu za4 Afrika birliği mebus.. 
larrndan ve dört beş tane elmas ma.. 

den şirketinin, korpurasyonunun ve 

ya birBğinin reisidir. 
Paris sergisini gezen bu zata ser

gi idaresi, iki gün iki gece ziyafetler 
çekmiş, kabul resimleri tertib etmİ§
tir. 

"Elbette,,, diyeceksiniz. Elbette ... 

Temizlenecek kalbler 

Bir gazete, Avrupada yapılmış bir 
ameliyattan bahsediyordu: Bir ope
ratör, bir hastanm kalbini vücudun
dan çıkarmış, te.mizlemiş, gene yeri
ne koymuş. 

Öte tarafdan meşhur alim Alexis 
Carrel, yirmi be§ senedenberi bir ta
vuk kalbini vücudundan ayrı olarak 
yaşatmaktadır. 

O halde fen, arhk kalbi temiz ol
mıyanların da derdine çare bulmuş 
demektir. 

Fakat bize öyle geliyor ki taba
bet, bu kalbleri temizleme işine ken
dini verirse öteki hastalıklarla uğra§
mağa çok az vakti kalacaktır. 

Fennin bq terakkisinden sonra, 
şimdiye kadar sevgililerine mecazi 
manada ''kall lerini verenler'' artık, 
gerçekten verebilecekler mi? 

Polis olmak.istiynlerde ilk ar~k
nacak ıa.rtlar arasında askerlı 
yapımı olmak, 30 yaşından yukarı 
olmamak, boyu 1,64 metreden kı· 
sa olmamak, süfli itlerle uğraf1111f 
bulımmamak, sağlam olmak, ağır 
hapis ve alb aydan fazla hapis ce: 
za.sı ile veya namus ve haysiyeti 
muhil bir suçla mahkfun olmut bu· 
lunmamak, ecnebi bir kız ve ka· 
dm ile evli olmamak veya yaşar 
bulunmamak da vardır. 

Lise ve orta mdcteb mezunlariyle 
ordu veya jandarma erbaşlığmdan ay~ıl 
mış olan veya orta tahsilini bitinne1Ilış 
olduğu halde yabancı dil bilen ilk oıek· 
teb mezunlarından polisliğe talih ol~· 
lar doğrudan doğruya genel dirktörlıı• 
ğe gönderileoektir. Talihler arasın~a· 
tahsil dereceleri yüksek olanlar tercılı 
edilecek ve bunlar kafi gelmediği tak· 
dirde müsabaka imtihanı ile ilk ınek· 
tıeb mezunları alınabilecektir. 

Polise girmek istiyenlerin sırajiyer• 
liğe kabullerini müteakib parmak izle· 
ri alınacaktır. Bunlar kendilrinin, .,ar· 
sa karılarının bütün servetlerini ve Y~" 
şayış tarzlarını membalariyle gösterıt 

• rııe11• bir beyanname vereceklerdir. Gayrı 
kulleri varsa tapu senedi suretlerini bil 

ı:ıaıt· beyannameye rabtedecekler, ayrıca 
kadaki paralarını da göstercekJerdif· 

Lisan bilmek orduda fen, muhabere, 

motörlü vasıta ve atlı sınıfta çalışı111Ş 
olmak da ayrıca tercih sebebi sayıla.. 
caktır. 

Yüksek tahsil görmüş taHbJerde 

boy ve yaş kaydi aranmıyacaktır. 
Lise mezunu talihler polis enstitü

süne sevkolunacakJar veya bir kadr~da 
polis olarak istihdam edileceklerdıf· 
Enstitünün orta kısmına sevkotunacal< 

• .ı-- . • handa ınuvaf-
lıse mezunlarmuıııu ımtı k 
fak olanlar, iyi sicil aldıkları ve açı . 

. 1ı' 
bulunduğu takdirde komiser ı:nuavın 
ğine terfi edecekler, muvaffak olaJ1l1

-

yanlar polis olarak vilayeti kaıdroıarın3 

tayin veya muamelat memuru oıara~ 
çalrştınlabilceklerdir. Mek.t_eb v~ ens~~
tüde geçecek zamanlar sta)lyerlık m. 
detince mahsub edilecektir. StajiyerJı~
te acz ve kabiliyetsizlikleri tesbit edı
lenlerin alakalan kesilecektir. 

Stajiyer olarak polisliğe almanıarıfl 
stajiyerlik müddetleri, 6 aydan 2 se• 

asr sı .. neye kadar olacaktır. Bunların 1 ~ıc 
nıfa geçebilmeleri için iktıdar, ahla 
ve bünyevi vaziyetleri de nazarı diklca.

te alınacaktır. 

Poliste terli e 
Poliste terfie istihkak; liyakat " 

kıdem ile kazanılacaktır. Polis ırıesle,. 
ğinin her derecesinde terfi müddeti eıı 
az 3 sene olacaktır. Staj müddeti bıl 

rıer 
müddete dahil olmıyacaktır. Ter 1 1Y 
kıdem tablosuna göre yapılacak ve t3 
lo her sene haziranda tertib oıuna~lc,. 
tır. . kO" 

Lise mezunu olmıyan polislerın ş 

miser muavinliğne, komiserlik ve ~i 
komiserliğe kadar olan derecelere te~ 
edebilmeleri için polis mektebini bitır: 
mekle beraber enstitünün orta k1srtı1fl1,. . ·ı a dan mezun olmak, aynca iyi sıcı 

013
• 

mak, kıdem sırası beklemek şart 
1 k o a

caktır. Polis mektebinde muvaffa t<Jet' 
mıyanlar terfi haklarını kaybedece. 15, 
ve rut.beleri derecesindeki vazif elerı g a 
receklerdir. Emniyet amirliğine .,~~rı 

'} k ıCl muadil memuriyetlere geçebı ıne ~t .. 
enstitünün yüksek kısmına devanı . ·ı 

• • sıCl 
mek, muvaffak olmak, ayrıca ıyı 
almak lazrm gelecektir. r~ 

Bir terfi devresinde iyi sicil al~e .. 
yanlar başka bir amirin yanma -veri 1'· 
cekler ve bu son sicil terfie esas o1ae3-
tır. 11; 

Polis sınıfına mensub olanlar. a.Yr~ 
derecelerde bulun.an muamelat ınetılıı 
luklarına da tayin olnabileceklerdif· 

Erzurum kazalarrnda ~ fllii• 
Erzurum, 8 (A.A.) - Umuınl ·ıı: 

• 1 
fettişlik başmuavini B. Nizamedd1r;,ıti 
valimiz Haşim İşcan, Tortum ve .. c, 

d .. nrrııı1 kazalarında tedkikat yaparak o 
!erdir. 



DIŞ lCM AL 

Geciken cevab 
•• 5panya etrafındaki politika faaJıye-

ti, geçen cumartesi günü lngiltere 
Ve Fransa maslahatgüzarları tarahndan 
İtalya dıt bakanına tevdi edilen notaya 
'Verilecek cevaba intizaren olduğu yerde 
&ayıp durmaktadır. Malfundur ki bu no
t. Nyon anlaşmasına ltalya'nın ittiraki 
Üzerine, lngiltere, Fransa ve ltalya ara
•ında bir gÖrÜfllleye daveti tazammun 
etnıentedir. Mussolini'nin Almanya'ya 
leyahati arifesinde Cenevre' deki İtalya 
murahhası, franıız dış bakanı ile yapbğı 
birkaç temasta ltalya'nın İspanya mese
lesi Üzerinde esaslı bir anlaşmaya mey
Y-1 olduğu hissini vermitti. Bir taraftan 
Nyon anlaşmasına iştiraki için Paris'te 
~knik müzakereler yapmnakta iken, di
ier taraftan ltalya'nın, lıpanya mese
lesi Üzerinde İngiltere ve Fransa ile mü.
ıakereye giriş.mek istemesini, bu mesele 
Üzerinde itilafa varmak için samimi bir 
atzudan ziyade Almanya seyahati arife
sinde yapılmıt bir politika manevrası 
&ananlar vardı. Hadiselerin bu kanaatte 
hulunanları haklı çıkaracağı anlaşılmak
tadır. Çünkü ltaılya'nm Cenevre murab
basından aldıkları ilham üzerine Fransa 
Ve lnglıtere, ltalya'yı görü§meye çağır
dıkları ve aradan bir hafta da geçtiği hal
de İtalya henüz bu davete cevab bile ver
lllemiştir. Nota bir hafta evvel ltalya'ya 
tevdi edildiği zaman Mussolini sayfiye
de idi. Fakat pazartesi Rocce delle Cami
llate' den geri döndü. Aradan beş gün 
ıreçti. İngiliz ve Fransız maslahatgüzar
ları bekledikleri cevabı alamayınca, Kont 
Ciano nezdinde teşebbüste bulundular. 
İtalya dış bakanı, cevabın birkaç gÜn 
İçinde verileceğini bildirdi. Dün geç vak
te kadar resmi cevab henüz verilmemişti. 
Fakat Tribune gazetesi cevabın menfi 
olacağını kati olarak yazmaktadll". ltal
Ya' da gazetelerin resmi makamlardan 
direktif almadıkça yazı yazmadık.lan 
lllalüm olduğuna göre, Tribune'nin yaz
dığını doğru olarak kabul etmek lazım
dır. Bu gazeteye göre, İtalya İspanya 
rneselesinin Londra karışmazlık komis • 
Yonunda görüşülmesini ileri sürecek 
iıniş. Eğer hakikaten cevab bu ise, ltal
Ya, 1 spanyadaki gönüllülerin geri çekil
Ilı.esine asla yanaşmak istemiyor demek
tir. Çünkü bu mesele Londra karışınaz
lı\( komisyonunda belki de yüzlerce defa 
~<h·üşü1müş ve bir neticeye varılamamış· 
lır. İtalya Nyon müzakerelerini de Lon
dra'ya götürerek bunları karışmazlık 
koınisyonunun entrika havası içinde 
l>oğmaya çalıştı. Buna muvaffak olama
Yınca simdi İngiltere ve Fransanın tek
lifi hakkında aynı şeyi yapmak istiyor. 

Eğer hak"akten ltalya tarafından ve
t'İlecek cevab bu mahiyette ise, lngiltere' -
tıin ve Fransanın bunu kati bir red te
lakki edecekleri şüphesizdir. Fransa ve 

İngiltere bu vaziyette ne yapacaklar? 
Notanın gönderamesine tekaddüm eden 
RÖrüşme,erde Fransa dış bakanı, gönül
lü rneselesi Üzerinde bir anlapıaya varıl-
'lladığı takdirde Fransa'nın Pirene hu
dudunu açacağını bildirmişti. ltalya'ya 
karşı bir tehdid olmasın diye, notada 
bu ihtimalden bahsedilmemiştir. Fakat 

hu demek değildir ki İtalyanın "gönül
lüler" meselesi üzerinde bir anlaşmaya 
Varmak için yapılan her teklifi reddet

tikten sonra da Fransa Pirene hududu
r\t kapah tutmflkta devam edecektir. 
ngiliz gazeteleri de ltalya red cevabı 

~~rdiği nıkdirde lngilterenin İspanya 
Ukümetine ·maddi yardımda bulunması

" istemektedirler. İngiltere ve Fransa 
8Panya hükümetine maddi yardımda 

bulunmaları karışmazlık sisteminin te
~elinden yıkılması demektir. Böyle bir 
al de Avrupa'da 1936 temmuzundan 

heri kaçınılmak istenen va:1;iyeti meyda
?a getirecektir. Görülüyor ki 1 talya'nın 
•n ·ı· ırı ız ve fransız notasına vereceği ce-

~h,. ya.!nız 1 spanya meselesinde değil, 
lkı de Avrupa politikasında da bir dö

l\. 
um noktası teşkil edecektir. 

A. Ş. ESMER 

~~=================== 
B. Stoyadinoviçin 
Londra seyahati 

Londra, 8 (A.A.) - Fransız - Yu-
tosıav l d . . ·1 . . . . ya mua ıe esının yenı enmesı ıcıtı 
tltı .. .. • 

l.l!l'ıuzdeki hafta Parise gidecek olan 

~~g~slav ba5vekili Stoyadinoviç ingiliz 
l.lkumet· · d · .. · Lo d t mm avetı uzerıne n raya 

d:lecek ve 14, 15 teşrini evvel günleri 
orada kalacaktır. 

ULUS 

Japonlar çok şiddetli 
bombardımana geçtiler 
Çinlilere göre japonlar 
zehirli gaz kullanıyorlar 
Şanghay, 8 (A.A.) - Japon kıta larının Tiyençin - Pukou şimendi

fer hattı üzerindeki Çeçen'in 60 kilometre cenubunda bulunan Ping
yuan'a taarruz ettikleri bildirilmektedir. 

Japon krtalan ağır zayiatla geri püskürtülmüşlerdir. 

Çin müfrezeleri Çeçeu'nun şi
malinde japon dümdarlarına taar
ruz etmişlerdir. 

Şanghay valisi general Hanfuşeu bu 
mıntakada hareketi kendisi idare et-
mektedir. 

Şansinin merkezi olan Taiyuan'dan 
Santral News Çin ajansına bildirildiği
ne göre 20 kadar topu bulunan 2.000 ki
şilik birjapon kuvveti Kuhsindeki çin 
mevzilerini işgal ve bir çin alayını im
ha etmi§tir. 

O havaliye yeniden çin takviye kr
talarr gönderilmiş olduğundan muhare
be tekrar başlamış ve hala devam et
mekte bulunmuştur. 

Kuhsienin cenubundaki Yuanping
de bulunan bazı japon kıtalarınm mu... 
hasara edilmiş olduğu söylenmektedir. 

Nankin, 8 (A.A.) - Çin askeri ma
kamları, Tcheouşehrinin japonlar tara
fından alındığım kabul etmektedirler. 

Topçu düellosu 

Şanghay, 8 (A.A.) - Patungdaki 
çin bataryaları saat 23.30 da japonların 
top ve beygir çıkardıkları Yangtsepu 
rıhtımına karşı ateş açmışlardır. Bu ha
reketi şiddetli bir topçu düellosu takib 
etmiştir. Bu düello, üç çeyrek saat sür
müştür. 

Diğer cihetten Tazang mıntakasın
da da şiddetli bir muharebe olmaktadır. 
Çinliler hatlarının garbında mevzi al
mış olan topçuları tarafından tesirli bir 
surette himaye edilmektedirler. 

Bombardıman 

Şanghay, 8 (AA.) - Royter bildi
riyor: Hava biraz iyileşmiş olduğundan 
japon tayareleri de çin mevzilerine kar. 
şı karadan ve denizden yapılmakta o
lan müthiş bombardımana iştirak etmiş
tir. Japonlar birçok noktadan ilerlemiş 
ise de mühim bir netice elde edememiş
lerdir. Bütün gün fasılasız devam eden 
şiddetli muharebeden sonra, gece basın· 

ca susan topçu ateşi gece yarısı tekrar 
japon harb gemilerile Patoungdaki çin 
sahil bataryaları arasında ba!ilamış ve 
bir buçuk saat sürmüştür. 

Japonlar çin ordusunu bozmuşlar. 

Tokyo, 8 (A.A.) - Tiençin - Pukeu 
demiryolu boyunda hareket eden japon 
kıtaları Şangtungda Sarı nehre 64 kilo
metrelik bir mesafede Pingyuan şehrini 
işgal etmişlerdir. 

Sarı nehrin şimalinden geçen demir
yolu kısmının yüzde doksanı japonların 
elindedir. 

Şanside japonlar Yuanpinga girmiş
lerdir. Bir japon yürüyüş kolu da 20 
bin kişilik bir Çin ordusunu bozduktan 
sonra Tingçeuya 24 kilometre mesafede 
Çouyangçiene girmiştir. 

Merkez ve cenub cephelerinde japon 
tayyareleri çinin merkez ve cenubundaki 
bir çok şehirlere taarruz etmişlerdir. 

Tayyare meydanını ve şimendüfer köp
n.ilerini uçurmuşlardır. Japon tayyare
cileri 9 çin tayyaresi düşürdüklerini 

ve oombardıman esnasında karada bulu
nan bir kaç çin tayyaresini de tahrib et
tıklerini bildirmektedirler. 

Gaye Nankin hükümetini ezmek 

Şanghay, 8 (A.A.) - Japon baş ku
mandanı B. Matsui, japonlarm gayesi, 
Nankin hükümetini ezmek olduğunu 

söylemiştir. 

Zannedildiğine göre pek yakında 

Şanghaya bir taarruz yapılacaktır. 

Japonlar zehirli gaz kullanıyorlar 

Londra, 8 (A.A.) - Çin büyük el
çiliği, Çin dış bakanlığının japonların 

4 ve 5 ilk teşrinde Lotien - Liuhang 

Fransada 
kanton 
vaziyeti 

Paris, 8 (A.A.) - Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor: 

Kanton seçimi husus} ahval ve şart
lar içinde geçmektedir. Reylere ilk de
fa olarak 10 ilkteşrinde, ikinci defa O

larak da onu takib eden pazar günü 
müracaat edilecektir. 

Bu seçimler, gelecek ayan intihabı
nın başlangıcı addedilmektedir. Mu.. 
balefet fırkaları halk cephesi namze
dine karşı bir tek namzed çıkarmak i
çin yavaş yavaş uyuşmıya başlamışlar
dır. Bu fırkalar, radikal sosyalistlerin 
namzedlerine kolaylık bile göstermek
tedirler. 

Bununla beraber sosyalist ve komü.. 
nist fırkalarının bütün intihab daire
lerinde namzed göstermek hakkındaki 
kararlarının siyasi ihtiyaçlardan ziya.. 
de propaganda maksadiyle verilmiş oL 
duğu kaydedilmektedir. 

İntihab, sükunet içinde hadisesiz 
yapılmaktadır. 

Yugoslav muhalefet 
fırkaları arasında 

anlaşma 
Belgrad, 8 (A.A.) - Havas ajansı 

muhabirinden: Belgrad mu'halifler bir
liği ile Zağreb köylüler demokrat itti
hadı arasındaki anlaşma dün Zağreb 
şehrinde hırvat muhalefet fırkası reisi 
B. Maçek tarafından imza edilmiştir. 

Bu anlasma, bu suretle sırb ve hır
vat olmak üzere beş muhalif fırka ara
sında bir misak kıymetini almıştır. 

Anlaşma, yakında neşredilecektir. 

Roma sergisi için istikra2! 
Roma, 8 (AA.) - Kx.smen 1941 Ro

ma enternasyonal sergisinin masrafla -
rma karşdık olmak ü:ı:ere 400 milyon 
liretlik bir istikraz çıkarılması karar

laştırılmıştır. 

cephesinde gaz kullandıklarını bildiren 
bir tebliğini neşretmiştir. Japonların 
kullandığı bu gazlar, gözlerde ağrılar, 
şiddetli gasyanlar doğurmakta ve gazı 
teneffüs edenleri koma haline getirmek
te ve bir çok kişiyi de öldürmektedir. 

Çine dumdum kurşunu 
veriyorlarmış! 

Nevyork, 8 (A.A.) - Japon harbi
ye nazırı Sugiyama Tokyoda Assosiated 
Press muhabirine beyanatta bulunarak 

demiştir ki : 
"- Bazı garb devletleri Çin için a-

dalet isterken bu memlekete japonlara 
karşı kullanılmak üzere dum dum kur
şunu satarak bütün enternasyonal ka

nunları bozuyorlar.,, 
Japon harbiye nazırı muhabire dum.. 

dum kurşunlariyle ölen japon askerle
rinin cesedlerini göstermiş ve bu kur
şunların Çine Hong Kong yoliyle gel
diğini beyan etmiştir. 

Japonlar bir adada hava üssii 
kurdular 

Şanghay, 8 (A.A.) - "Santral Nevs,. 
Çin ajansı, japonların Hopao adasında 
karaya çıktıklarını ve 600 japon bahri
yelisinin orada bir hava üssü kurduk
ları haberini tekrar etmektedir. 

Taymise göre 

Habeşistan da 
~ete harbı 

oluyor 
Londra, 8 (A.A.) - Tıaymis gazete

si, tarihsiz bir muhabir mkteubunda İtal
yanların eylUl ayı ortasında Adua'ya 
karşı yaprlan bir taarruzu püskürtürken 
200 ölü vermiş olduklarından bahsedil
mektedir. 

Bundan başka bir mektubta, ağus

tos sonunda Makalle'ye karşı bir taıar
ruz yapılmış olduğu ve aynr tarihte 
Dessiye _ Mesuva yolunda habeşlerin 

200 kamyona taarruz ederek bu kamyon
ları yakmış oldukları yazılmaktadır. 

Taymis gazetesi muhabirine naza _ 
ran Haheşista'nın hemen her tarafında 
çete muharebeleri devam etmektedir. 
Ziraat, taım bir inhitat halinde ve vak
tiyle Habeşistanın ihraç etmekte oldu
ğu darı, şimdi Cibuti tarikiyle Habeşis
tan'a sokulmaktadır. Krtlıktan yalnız 

yerlilerin değil italyanlıarm da mütees
sir olduğu söylenmektedir. 

-İtalya Libyadaki garni
zonlarını takviye ediyor 

Roma. 8 (A.A.) İnformatione 

mecmuası, Libya'ya askeri kıtalar gön
derilmesi neticesinde Mısırda uyanan 
heyecan ile alakadıaır olarak neşrettiği 
bir yazıda diyor ki: 

" İtalya, Mısırın vaziyetine ve siya
setine yabancı, beynelmilel mahiyette 
mecburiyetler neticesinde Libyadaki 
garnizonları tıakviye etmektedir ve fü_ 

zumu takdirinde istikbalde de takviye 
eyliyecektir. 

Romanya kıralı Genearl 
Gamleni kabul etti. 
Bükreş, 8 (A.A.) - Krral Karol, SL 

naya'daki şatosunda General Gamlen ile 
Fransa'nın Bükreş elçisini kaıbul ede • 
rek kendilerini yemeğe alıkoymuştur. 

Yunanistandaki 
manevralar 

Atina, 8 (A.A.) - Bugün Makedon
ya'da askeri manevraların ikinci kısmı
na başlanmıştır. Kıral manevra sahasını 
gezmiş ve kıtalar tarafından alkışlan

mıştır. Veliahd ile ecnebi ataşemiliter
leri dün Serez'e gelmişlerdir. 

ispanyada harb 
vaziyeti 

Salamanka, 8 (A.A.) - Franksist
lerin umumi karargahı tebliğ ediyor: 

Asturi cephesinde düşmanın muka. 
bil bir taarruzunu tardettik. 

Leon cephesinde milislerin taarruz
larını tardederek ileri hareketlerimize 
devam ettik. Düşmanın hareket hattı

nın üssü olan Kastillon'a vardık ve 
düşmanı ağır zayiata uğrattık. Remelen
di, Korrel ve Moleon dağlarını işgal 
ettik. 

V alansiyaya göre 
V alansiya, 8 (A.A.) - Kıtalarımız 

Aragon cephesindeki ileri hareketi de
vam etmektedir. Osen ve Kasbas de 
Jaka'yı işğal ettik. 

Şimal cephesinde şark mıntakasın

da asiler, 602 rakamlı tepeyi işgal etti-

ler ve sonra Santirso Ortigosa vadisi

ne giderek 430 raknnlı tepeye hücuma 

teşebbüs ettiler. Düşmanı ihata ve 200 

maktul bırakarak kaçmıya icbar ettik. 

Gijon cephesinde düşman perşembe 
günü sabhtan akşama kadar taarruzuna 
devam etmiştir. Cumhuriyetçiler, asi_ 
lere 500 telefat verdirmişlerdir. 

idama mahkum tayyareciler 
Paris, 8 (A.A.) - Salamanka'dan 

bildirildiğine göre, general Franko, 
evvelisi gün divanı harb tarafından 

idama mahkfun edilen amerikalı tayya
reci Dohl ile diğer üç rus tayyarecisi~ 
ni affetmiştir. 

BAS J N lCMALI 

Filistin hadiseleri 
SON POSTA'da Muhiddin Birgen 

Filistinde birdenbire had bir safhaya 
girmiş olan hadiselerden ve bu hadisele
rin arab aleminde uyandırdığı beyecaa 
ve asabiyetten bahsederek diyor ki: 

" Bu heyecanm kolay kolay teskin 
edilebileceğine inanmak için meydanda 
hiç bir alamet yoktur. Belki Mısır Te lnıll 
gibi lngiltere ile bir dereceye kadar ım
laşmı!J olan memleketlerde hükümetler 
nizam ve intizamı muhafaza edecekler ... 
dir. Fakat, Hicaz, Yemen gibi henüz İn
giliz nüfuzunun haricinde bulunan mem
leketlerle Suriye gibi berrak havada bi
le gök gürültüsü eksik olmıyan muhit
lerde gürültü ayyuka çıkacaktır. Şimali 
Afrikada bir taraftan ihtilalci sosyalizm 
gürültüleri, bir taraftan da arab naıyo
nalizminin sesi işitiliyor. Demek ohıyor 
ki mevcud meselelere yeni bir mesele 
ilave edilmiş veya edilmek üzere bulun
duğu muhakkaktır. 

Yeni meselenin bir adı Filistin'İıl 

taksimi, diğer adı da arab nasyonalizmi... 
dir. Filistin bahsinde arahlar tarihin ku .. 
vetine, yahudiler de paralarına, enter
nasyonal nüfuzlarma ve lngilterenin ha 
sahadaki menfaatlerine istinad ediyor
lar. Her iki taraf da mücadeleye tutu§
muşlardır. Ve bundan bir türlü vaz geç
miyeceklerdir. Bütün arab dünyasını de
rinden alakadar ettiğini gördüğümüz bıa 
davanın, bilhassa son tedbirlerden son
ra, kolaylıkla halledilebileceğini asla 
zannedemeyiz. 

... Hiç şüphesiz dünyanın mevcud 
meselelerine bir mesele daha ilave edil
miştir. Bunun da inkişaf devirleri ola -
cakbr. Gittikçe vahim şekillere girecek 
olan bu devirleri yakrncla, birer birer gö
receğiz. Hiç bir meseleyi halledemiyea 
ve her defasında teferruattan bir nok
tayı halletmek üzere oturduğu müzake
re masasından yeni yeni ihtilaflann dal
lanıp budısklandığını görerek kalkımı 

olan Avrupanın hayabna yeni bir hu· 
zursuzluk amili karışmıf bulunuyor. Bu 
vaziyette sulhun ancak bir mucize ile 
kurtulabileceğine insanlara hak vermek 
zaruridir. Dua edelim." 

TORK ŞlLEPÇlLlCI 
CUMHURIYET'in "lkbsadi hare

ketler" sütununda okuyoruz: 
" Hükümetin üzerinde ısrarla dur

duğu, yeni şilepler alınması meselesi, a
lakadar mahfillerde büyük bir hassasiyeb 
le karşılanıyor. Bu hassasiyetin başlıca 
sebeblerinden birisi de ecnebi kumpan
yaların ihrac mevsiminin hatladığı fU o
ralarda yeniden harekete geçmiıı olmala
rıdır. Filhakika Türkofisle yeni bir mü
cadele başlamışbr. 

lktısad Vekaletince projesi hazırla
nan yeni şilepler satm alma işinin, en 
uzun bir hesabla, gelecek ihraç mevsimi
ne kadar başarılacağından şüphe edilme
mektedir. Yalnız bu şileplerin nasıl ve 
hangi hat,ar Üzerinde işletilmesi Iazmı 

geldiği de üzerinde çok durulan bir mev· 
zu teşkil etmektedir. 

Aiakadarlarla yaptığımız temaslar,. 
dış postalarda, daha ziyade, tilepçilikle 
postacılığın münasib şekilde mezcİ la
zım geldiği neticesini vermektedir. ·Ha
kikaten bu şekilde iki tarafın, gelirlerde 
istifade ve zarardan o n!sbette uza~aı
mak imkanını verecektir. Bu meyanda. 
yeni hatlarm istikametlerinin de Kara
deniz limanlarından başlamak ve hepsi 
tabii İstanbul ve lzmir limanlarmdan 
geçmek üzere, birisi Marsilya ve Barse
lona kadar gari Akdeniz havzasına, di
ğeri Septe boğazından geçerek Anverı 
ve Hamburga ve hatta - icabederse • 
Baltık limanlarına, bir üçüncüsü de Meı-
sini tutarak Hatay, Suriye ve Filistinli
manlarına uğnyarak garbi Akdenize 
müntehi olması münasib görülmektedir. 

Otomobillerin 
plakaları 

Dahiliye vekaletinden 
Satın alınması, işletilmesi ve kadro

ları devlete, hususi idarelere ve beledi.. 
yeler büdcelerine aid olan motörlü ve 
motörsüz nakil vasıtalarından maadası 
resmi plaka taşıyamazlar. 

Diğer bütün hususi otomobillerin 
taksi plakası taşımaları ve plakalara 
rakamdan evvel konan vilayet rumuzu.. 
na aid harften sonra "h" ilave etmeleri 
lazımdır. 

Elçiliklere aid vesait şimdilik halen 
taşıdıkları plakaları kullanacaklardır. 

(A.A.) 



===4=====-=========================================== ULUS 

TARiH TVRKIYESINI BiR ZiYARETiN NOTLAR! 1 
Çoıruım vüD~y~tü 

Koynundaki hazineleriyle 
bir turizm merkezi olabilir 
Boğaz.köyde, Eti tarihiyle baf başa 

geçirdiğimz hcuikulade )stifadeli ve en
k:resa.n günün akşamı saat beşte Yoz
gada gitmek üzere otombillerimize bi· 
nerek çok ıslaha muhtaç olan y-ollarm 
toz bulutları içinde dönerken buranın 
iç ve dış turizm bakımından ne ideal 
bir merkez olabileceğini düşünüyor
dum. Bugün, hele tek başlarına gezmek 
iatiyecck meraklılar ~in. bu scayahatin 
hakikaten göze alınamıyacak kadar güç 
ve aynı azmanda pahalı olacağmı sakla· 
maya lüzum yoktur. 

Yerköy'den Boğazköye kadar uza
yan bu yüz kırk kilometrelik yolun pek 
az yeri muntazam denilebilecek bir hal
dedir. Yozgad ve Çorumda değerli va· 
lilerimizin himmetile başlamış olan imar 
hareketinin bu harabelerin turistik ba
kımdan değerlendirilmesi esasını her 
şeyden önce gözetmesi çok faydalı ola
caktır. Üzerinde otomobil ve otobüsle
rin rahatça seyahat edebilecekleri mun
tazam bir şose, Alacahöy,ikle Boğaz

köyu mutlaka demiryoluna bağlamalı
dır. Sonra, toplu seyahatlerde Yozgad 
ve Alacada gecelemeyi lüzumsuz kıla
cak küçük fakat konforlu b:r otelin Hö
yük veya Boğazköy mevkiinde inşa e
dilmesi neden mümkün olmasın. Fakat 
bence, bütün bu imkanlar mevcud far
zedilse de yalnız harabeleri görmek ü
ezre İstanbul tarıkiyle gelecek ecnebi 
seyyahlar için, afılması lazım gelen 
yol, gene çok uzun görünecektir. Acaba 
bu mahzuru tayyare gideremez mi? 

f stanbuldan kalkacak bir tayyare bu
raya üç saatte rahat rahat gelebilir. Bo
ğazköyde bunun için, vücude getirile. 
cek küçük bir tayyare meydanından 

başka da bir tesise ihtiyaç yoktur. Ta
bii tayyarelerin buraya muntazam se

ferler yapması düşünülemez. Ancak, 
Boğazköy ve Alaca civarını propagan
da eden broşürler neşredilse ve nakil, 
otel, bütün masraflar dahil olmak üze. 
re fstanbuldan tayyare ıle Eti harabe
lerinde iki günlük bir seyahat için mu
ayyen ücretler tesbit edilse bu kadar 
kolaylaştırılacak bir gezintinin pek çok 
meraklılara, hiç olmazsa bir çok tarih
çilere çok cazib görüneceğini tahmin 
ediyorum. 

Burada yeni gayretlerle her gün ye. 
ni bir kısmı daha toprakların altından 
fışkırarak genişleyen ve her halde bize 
daha pek çok sürprizler saklayan mu
azzam site'ler karşısında bulunuyoruz. 
En ehemiyetsiz, en değersiz tarih yadi
garlarını reklam vasıtasiyle istismar et
mesini bilen bir dünya önünde, bu eş
siz tarih servetlerine malik olan Tür
kiyenin onları layıkiyle değerlendir

mek ve bütün dünyaya tanıtmak i~in ya
pacağı hiç bir şey fazla olmıyacaktrr. 

Boğazköy veya Alacahöyüğü gördü
nüz mü sualine yabancı memleketlerde 
değil, kendi aramızda bile omuz silke
celı:ler ne kadar çoktur. Fakat bunlar, 

Yazan 

YaşarNabi 
bu muhteşem abideleri gözleriyle gör
dükleri zaman ne kadar yanıldıklarını 
anlayacaklardır. ~ görebilmeleri i
çin de daha önce inanabilmeleri lizım
dır. Buada. propaganda bahainc temas 
ediyoruı. 

Yurdumuzun tarihi hazinelerini i
çe ve dışa tanıtacak ilmi eserler yanın
da yalruz halk için yazılmış, açık ifade
li resimli broşürlerin de turizmi teşvik 
bakımından çok faydası dokunacaktır. 
Eski eserleri görüp bunlardan zevk al
mak için mutlaka tarihçi olmak JCirt de
ğildir. Fakat halkı bir yana bırakın, 
hala bir çok tarihçilerimizi bile Çorum 
vilaeytindeki eşsiz tarih servetlerinin 
ehemiyetine inandırmak kolay değildir. 

Alacada eşyalarımızı alarak Corum 
valisiyle kaza erkanına veda edecek ka
dar kısa bir tevakkuftan sonra otomo
biller gece karanlığı içinde yola devam 
ettiler. Dört saatlik yorucu bir seyahat
ten sonra Yozgada vardık ve gelişte ol
duğu gibi başta vali B. Feyzi Gürel ol
duğu halde vilayet erkaru ve kalabalık 
bir halk kütlesi tarafından karşılana

rak İsmetpaş.a ilk mektebine misafir e
dildik. Halkevi bandosu da bu karşıla.. 
ma merasimine iştirak ediyordu. 

Beş on dakika istirahatten sonra, 
mektebin geniş merasim salonuna ku
rulmuş olan sofranın etrafı gene sami
mi ve hararetli konuşmalara sahne olu
yordu. 

Bir alaturka, bir de halk musiki he
yetinin nağmeleriyle şenlenen ziyafetin 
sonlarına doğru Yozgad valisi B. Fey
zi Gürel ayağa kalkarak türk tarih ku
rumnuun değerli azalarını selamladık
tan sonra dedi ki: "Ulu Önderimizin 
hayat verdiği türk milletinin insanlık 
ve medeniyete yaptığı hizmetleri ince_ 
leyen tezlerinizi memleketimiz şükran
la takib etmiştir, o tezler ki medeniyet 
ve insanlık tarihini aydrnlatmış ve mı;. 
asır medeniyete geniş bir kardeşlik 
duygularını telkin etmiştir.'' Sözlerini 
davetlilerle mensub oldukları milletle
rin sıhatine kadehini kaldırmakla biti
ren valinin samimi hitabına profesörler 
namına B. Hartman cevab vererek, mem
leketimizde gördükleri pek samimi ve 
misafirperverane kabulden dolayı te
şekkür ettikten sonra, Türkiyenin bü
yük Şefinin iradesiyle gerek ilim, ge
rekse inkilab sahCU>ında başarmış oldu
ğu eşsiz eserlere kar~ı hayranlığını·ifa· 
de etti. B. Şükrü Akkaya tarafından 

dilimize çevrilen bu nutuktan sonra, 
Hamid Koşay, profesör Pittard'ı da 
dinlemek istiyoruz, diye bağırdı. Der
hal ayağa kalkan muhterem alim, hiç 

hazırlanmaya lüzum görmeden, baştan 
aşağı veciz, insicamlı ve heyecanla de>
lu çok samimi bir hitabede bulundu: !s
tanbula ayak bastıkları andan itibaren 

kendilerine büyük kolaylıklar göster
miş olan türk tarih kurumuna, son de_ 
recede istifadeli bir seyahati büyük bir 
mükemmeliyetle idare etmiş olan Ha
mid Koşay'la Şükrü Akkayaya ve isti
rahatleri için işlerini güçlerini bıraka
rak yoruimuş olan Çorum ve Yozgad 
valilerine teşekkür ederek dedi ki: 
"Geçtiğimiz yollarda bize toprağının 
mahsulü olan südünü. üzümünü veya 
sadece bir tebessümünü getirmeye koş
muş olan o kadar sevimli köylüler, A· 
laca mektebinde danslariyle ve şarkı
lariyle bizi eğlendirmek istemiş olan, 
anlamadığımız sözlerinin de kendileri 
kadar şirin olduğunu tahmin ettiğimiz 
miniminilere vanncaya kadar bütün 
türklerin bize ibzal etmiş oldukları mi. 
safirperverliği en iyi hatıralarımız a
rasında saklayacağımızı ve vatanlarımı
za döndüğümüz zaman akraba ve dost
larımıza bu güez] seyahatin intibalarım 
anlatmak en büyük zevkimizi teşkil ede
cektir. Garbi galezat ve huşunet istila et
tiği bir sırada insanlrğm yüksek mezi
yetlerinin aranızda ne kadar büyük bir 
sadakatle muhafaza edildiğini görmek 
bir inş.irah ve teselli sebebidir." 

Yemekten sonra muhtelif gruplar 
te~ekkü1 ederken davetlilerden bir ka
çının daha intibalarını Ulus için topla. 
mak fırsatını kaçırmadım. 

Tarih kongresinde Romanya namı
na hazır bulunmuş olan genç arkeolog 
İon N es tor dedi ki: 

"- Türk hüküınetinin sahabeti saye
sinde Anadolunun bir kısmında yap
mak zevkini tattığımız seyahatin inti
balarını soruyorsunuz. Fakat intibala
rnn o kadar çok ve o kadar kuvvetli ki 
ben hala güzel bir temaşayı takib eden 
hayranlık ve şaşkınlık haleti içindeyim. 

Bunları anlatabilmek için tertib ve 
tasnif edilmelerini beklemek lazımdır. 
Bununla beraber, cazib turnemiz esna
sında bizi bu kadar alaka ile takib et
miş olan Ulus için, şimdiden bu yığın. 
la intiba arasından bir kaç çizgi arze
deyim. Zevahire rağmen zengin bir 
memleket, görmek ve işitmek taliine 
mazhar olduğumuz artistik teazhürleri 
ve sevimli misafirperverliği bütün kalb· 
leri teshir eden bir halk. Çalışmaya ko
yulmuş bir miIJet karşısında olduğumuz 
aşikar, ve bu, semereleri şimdiden mey
danda olan teşkilatlı bir çalımıadır. 
Halkevleri yeni Türkiyenin doğuşunda 
büyük bir ehemiyeti olan güzel bir ba
şarıdır. 

Sonra, türk tarih kurumunun büyük 
bir enerji ile meydana çıkarmak için 
uğraştığr ve tetkiki dünya tarihinin bir 
kısmına daha büyük bir vuzuh getiren 
bu tarihi siteler. mesleğini seven bir 
prebistoriyen için hakiki bir ziyafettir. 

Muhacirlerle bir köy 
halkı arasında kavga 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Bıirkaç 

gün eve] Küçük Çekmecedeki muhacir
ler ile Safra köy halkı arasında Filor
ya çiftliği yüzünden bir hadise çıkmış, 
iki taraf sopa ve taşlarla biribirlerine 
hücum etmişlerdir. Neticede 6 kişi ağır 
7 kişi hafif olmak üzere 13 kifi yara
lanmış ve kavganın önüne geçilmiştir. 

El arabalariyle yük t~ıyanlar 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Belediye 

hamallığın kaldırılması üzerine şehir 
içinde birdenbire çoğalan el arabaları 
ile yük taşınmasına karşı tedbirler aL 
maktadır. 

Gerede panayırı başladı 
Bolu, 8 (A.A.) - Bugün vilayeti

miz kazalarından Gerede panayırı baş. 
ladı. Üç gün devam edecektir. Hayvan 
alım satmu geçen yıldan daha üstün.. 
dür. Alıcılar daha çoktur. Vilayet ik
tisadiyatmın durumu bu yıl daha iyi 
gidiyor. 

Çıragan sarayı 
lstanbul, 8 (Telefonla) - Çıragan 

sarayı tamir edilmektedir. 

Fakat henüz girift bir halde bulunan 
bütün bu intibaların üstünde hakim bir 
his vardır: Minnetdarlık. Cömerdlik. 
lerini ve bize gösterdikleri sevimli hüs
nükabul için türk dostlarımıza te§ek· 
kür, binlerce teşekkür.'' 

Umumui harb esnasında alman za
biti sıfatiyle aramızda bulunmuş ve di
limizi öğrenmiş, memleketine döndük
ten sonra da türklere karşı yakın bir a
Icika ve dostluk hisleriyle bağlı kalmış 
olan Berlin şark dilleri enstitüsü mu
allimlerinden Doktor Scherill de temiz 
bir türkçe ile hislerini ifade etti: 

"-Türk hükümeti tarafından türk 
tarih cemiyetinin kongresıne davet e_ 
dilince pek sevinmiştim. Çünkü bu su
retle Türkiyeyi ve bilhassa Anadoluyu 
tekrar görmek fırsatı çıkmıştı. Uzun 
zarnandanberi ben Anadolu halkına kar
şı deruni dostluk hisleriyle bağlıyım. 
Kongreden, önce umduğumdan daha 
müsbet ve benim için daha faydalı neti
celer elde ettim. Anadolu seyahatimde 
türk hükümetinin Atatürkün direkti
fiyle büyük muvaffakiyetler elde etti
ği ve daha da edeceği intibamı aldım. 
Türkiye emrinde hizmet etmiş sabık bir 
alman askeri sıfatiyle ve t""rk halkına 
samimi bir sevgi ile bağlı biri olarak 
benim daimi arzum, büyük rehberinin 
idaresi altında bu milletin uzun ve me
sud devirler yaşamasıdır.'' 

Viyana üniversitesi rektörü ve pre
histuar alimi Doktor Menguin'le eşi 
Bayan Menguin de hitufkar bir neza.. 
ketle şu cevabı verdiler: 
"- Türkiyede bizleri en ziyade kavra

yan, üzerimizde en derin tesiri bıra

kan şey, devlet reisi Atatürkün önderli
ği al tında pek kısa zamanda ba!';arılmış 
olan kü1 tür işlerinin azametidir. 

Avrupanın hükümet merkezlerini 
kıskandıracak yapı ve kültür eserlerile 
dolu olan Ankara şöyle dursun, ziyaret 
ettiğimiz en ücra köşelerde bile, bu fev
kalade şehsiyetin kurucu kudret ve 
kuvvetini his ettik. 

Memleketinizden, yeni Türkiyenin 
büyük önderine, eserini başladığı aym 
hızla tamamlamasını temenni ederek 
ayrılıyoruz.'' 

9-10-1937 ~ 

Çocuk babaları! 
lyi y~tiştirilecek bir memleket ço· 
cuğunun yalnız dera saatlerio
deki çalışmalarını değil, onun 
dışmda okuyacağı yazılan, uğ· 
ra~cağı işleri, eğlenceleriru de 
düşünmek vazifemizdir. 

işte ilk sayısı 29 ilk te§rinde çıka· 
cak olan yeni Ulus, bu mühiırt 
ihtiyacı düşünerek her hafta 
bir sayfasını çocuklannıza, ço
cuklarrmıza veriyor. 

Yavrularınızın okuma, öğreDJl1e• 
bilmece halletme, resimli ınii
sabakalara girme gibi birçok 
ihtiyaçları o sayfalarda tatrnİO 
edilecektir. 

Yeni ULUS'u bekleyiniz. 

Türk ve islam eserleri müzesinde 
İstanbul, 8 (Telefonla} - Türk ye 

islam eserleri müzesinde yeni bir sa· 
lon daha açıldı. Bu salonda muhtelif 
devirlere aid irili ufaklı yüz kadar ba· 
1ı ve ıoeccade teşhir edilmektedir. Halı 
ve seccadeler arasında çok kıymetli O• 

lanlarr vardır. 

Köprüdeki gişeler 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Belediye 

Galata köprüsünün her iki tarafında 
bulunan gişeleri yıktırmıya karar ver· 
miştir. 

Doçentlerin imtihaonı 
İstanbul, 8 (Telefonla) - Oni11er-

site doçentlerinden imtihan venneDlİŞ 
olanlar için müddetin uzatılması iste• 
necektir. 

Bornovaya su getirilecek 
İzmir, (Hususi) - Burnovaya geti

rilecek su için hazırlanan proje alaka• 
dar makamlar tarafından kabul edil· 
miştir. Suyun keşfi 60 bin liradır. Bil 
paranın 20 bin lirası Burnova beledi
yesi tarafından temin edilecek, 40 bil'l 
lirası da belediyeler bankasından b0t9 
edilecektir. 

Arjantin mekteb gemisi 
İstanbul, 8 (Telefonla} - Arjantitt 

mekteb gemisi yarın öğleden sonra fC~ .. 
· ·· arısI rimizden ayrılacaktır. Gemı suv 

bugün Heybeli deniz lisesi talebesi şe• 

refine bir ziyafet vermiştir. 

R A D Y O 

ANKARA Öğle neşriyatı: - 13.30 

• 13.50 Muhtelif plak neşriyatı. 13.50 .. 

14.15 Plak: Türk musikisi ve halk şar• 

kıları. 14.15 _ 14.30 Dahili ve harici ha· 

herler. 

Akşam neşriyatı: - 18.30 - ıa.35 
Plak neşriyatı. 18.35 - 19.10 Çocuklaf3 

karagöz (Küçük Ali) 19.10 • 19.35 Türlc 

musikisi ve halk şarkıları (Servet Ad

nan ve arkadaşları). 19.35 - 1!:>.50 saat 

ayarı ve araçba neşriyat. 19.50 • 20.ıS 
Türk musikisi ve halk şarkıları (ffik• 

met Rıza Sesgör ve arkadaşları). 20.ıS 
-20.30 Plakla dans musikisi. zo.30.2ı.oO 
Türk musikisi ve halk şarkıları ($ali• 
haddin ve arkadaşları). 21.00 • 21.15 A

jans haberleri. 21.15 • 21.55 Stüdyo sa· 

lon orkestrası. 21.55 . 22.00 Yarınki 
program ve İstiklal marşı. 

Tefrika: No. 140 konuşur~ şarkı söyler, oyun oynar, dans e
der. Fakat faziletkarlığına faziletkardır. O
nun namusu aleyhinde düşünebilmek için 
elimde kuvvetli deliller bulunmak lazımdır. 

den dolayı Otello' dan af diledi. Fakat Otel
lo zoraki bir soğuk kanlılıkla ona devam et
mesi ricasında bulundu. Tilki herif de her 
cümle başında bir itizar savurarak, yakın 
dostu olan Kassio aleyhinde söz söylemeğe 
dili varmadığını söyliyerek sözlerine de
vam ediyordu . 

. , 
pacağmı yapmış oluyordu: Evvel§. Kassıo .. 

' . .. . 
Şekspirden Hikayeler . . 

Yazanlar: 
Çeviren: 

Mary ve Charles l amb 
Nurettin ART AM 

O 7 E" LLO 
mana olması l~zımdı. Bunun üzerine Yago'
ya düşündüklerini daha açık söylemesi için 
rica etti. Y ago dedi ki: 

- Eğer böyle kötü düşünceler benim 
göğsüme de girebilirse o zaman çılgınca fi
kirlerin giremiyeceği saray nerede kalır? 

Bundan sonra gene sözlerine devam e
derek böyle düşüncelerin Otello'nun kafa
sında şüpheler uyandırıp rahat ve huzurunu 
kaçracağını böyle şüphelerle bir kimsenin 
iyi adını kötü etmenin doğru olmıyacağmı 
söyledi. Sureti haktan görünerek söylenmiş 
olan bu sözler, Otello'nun merakım ve kıs
kançlığım büs bütün gıcıklıyordu. Otello, 
bunun üzerine ihtiyatlı bir dille dedi ki: 

- Karımın, dürüst olduğunu bilirim. Fa
kat toplantıları, ziyafetleri sever; serbest 

Otello'nun içine yavaş yavaş şüphe kay
mağa muvaffak olduğunu görerek sevinen 
Yago, elinde böyle hiç bir delil bulunmadı
ğını, fakat onun hareketlerini dikkat altın
da bulundurması gerektiğini, hele mutla
ka Kassio'yu müşahade altına almasını söy
ledi: Ne şüphelenmeli, ne de büsbütün gü
venmeli idi. Çünkü o, (Y ago) kendi yurd
daşları olan italyan kadınlarının huyunu, 
suyunu Otellodan daha iyi bilirdi. Hele Ve
nedik kadınları, kocalarına sezdirmeden bir 
çok işler görmesini gayet iyi becerirlerdi. 
Desdemona, kendisiyle babasından gizli o
larak nasıl evlenmeğe muvaffak olmuş, ba
basını bu işte bir şeytan parmağı bulundu
ğuna nasıl kanaat ettirmişti? Ettirmemiş 
miydi? 

Bu son delil, Otello'nun zihnini allak 
bullak etmişti. Sahi, babasını aldatabilen 
bir kadının kocasını aldatmsaına ne mani 
vardı? 

Yago, kendisini heyecana düşürdüğün-

Bundan sonra esas noktaya gelerek 0-
tello'ya Desdemona'nın kendisine kendi ır
kından, kendi renginden bu kadar talihler 
varken hiç birini istemiyen::k bir faslı ile ev
lenmesini hatırlattı: Demek ki bu kızda 
gayri tabii bir taraf ve arzularını mutlaka 
yeriı:ıe getirmek istiyen bir dik başWık var
dı. Bu hali geçip de aklı başına geldiği za
man da Otello'yı1 renkleri güzel ve biçim
leri mütenasib İtalyan gençleri, kendi yurd
daşlariyle mukayese edemez ve gönlünü on
lara kaptıramaz mıydı? 

Yago, bütün bunları söyledikten sonra, 
Otello'ya, Kassio'nun affı işini bir müddet 
daha geciktirmesini ve bu esnada Desdemo
na'nın alacağı tavırlara dikkat etmesini tav
siye etti. Bu sayede kansının Kassio ile ne 
dereceye kadar alakalı olduğu görülebile
cekti. Yago, böyle sinsi bir kurnazlıkla ya-

yu Desdemona'ya bir tavassutta bulunması~ 
nı rica etmeğe o göndermiş, şimdi de iyi kal 
1i ve namuslu kadının temiz bir niyetle yaP' 
trğr bir hareketi onun mahvına bir vesile o
larak hazırlamış oluyordu. 

Bu sohbet, Yago'nun Otello'ya, sağlarJl 
bir delil ele geçirinceye kadar karısının rrıa
sumiyetinden şüpheye düşmemesi ricası ve 
Otellonun da bu hususta sabırlı olacağı va' 
diyle nihayete ermişti. Fakat ondan sonr~ 
akh çelinmiş olan Otello'nun içi bir türlıJ 
rahat yüzü görememişti. Bir gün önce ra
hat rahat uyuyan, güzelce dinlenen bu ad~
mr, artık, huzura ve rahata kavuşturmak ı· 
çin dünyanın bütün ilaçlan kafi gelmiyor
du. İş görmek, vazife yapmak da canı iste .. 
miyordu. Artık, sild.hlardan da hoşlanma~ 
olmuştu. Bir zamanlar askerlerin geçişiı11 • 
bayrakların dalgalandığım gördüğü zanıa.0 
kabam yüreğinde, bir trampet, bir boru, bıf 
at kişneyişi duyduğu vakit heyecanlanaf1 
kalbinde bir askerin en büyük fazileti ol~~ 
bu duygulardan eser kalmamıştı. Askerlt 
vekan, eski neşeleri de onu bırakmıştı. 

(Sonu var) 
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Medeniyetin menşeleri 

Türk yurdu medeniyetin 
ilk çıktığı yerdir 

(Başı 1. inci sayfada) 

Bu lsim türk elkarı umumiyesine 
)leıbancı değildir. Onun eserlerini bü
tün türk münevverleri tanımıştır. 

Gerek Profesör Pittaru ve gerek re,i
ltaaı yğksek muharrir madam Pittard 
111 bilhasşa Türkiyedeki seyahatlerin
de ı 1•az.dıkları yazılar memleketim~i 
çok. dostc;ıne anlıyan ukalenn ve çok 
temiz ilade eden kalemlerin mahsu
lüdür. Muhterem pro,esör şimdi bu 
•alanda vereceği konleraıula türk ta
rihinin bütün derinliklerini ve asıl te
aimi:i kati aurette teyid eden v11ika
larla ispat ve teyid edecektir. Muhte_-

1 ·· " !L • • t rı"h Lon ....... eaın-rem pro esorun uı:tncı a R .. • 

de verdiği çok kıymetli konleraru 
bütün kangrenin takdirini k~t§
tır. Şimdiki konferans da bunlardan 

biri olacaktır,, 

Prole1ör Pittard'ın konferansı 
Bundan sonra Profesör Pittard çok 

temiz ve sevimli bir ifade ile ve fransrz
ca olarak konferannııı venniş ve çok 
alkışlannnştır. Sözlerini tamamladıktan 
ıonra B. lsmail Müştak Mayakon, fran
ıazca bilmiyenler için bu konferansın 
türkçe bir hulasasını yapmıfbr· Bu hu
liisayı aynen sütunlarmııza geç.iriy~r~: 

- Muhterem profesörün şımdı dın· 
lediğiniz çok kıymetli ve öz~ü kon.:eran
sını harfi harfine ve sadık bır tercumey
le sizlere bildirmeğe ihtiyaç olmadığı 

ibi buna zaman da müsaid değildir. ~al
!z muhterem profesörün müsaadelerıy
le tutabildiğimiz notlara göre konf_:~an
sın ana hatlarını icmalen arzedecegım. 

Sayın Profesör "Biz kimleriz? Yani 

insanlığın kıdemi hangi de.vr~ kad.~r ~
kar? İnsanlık yeryüzünün ıklım muş~
latı · vahşi ve müfteris hayvanlar muş-

, k" külatı gibi zorluklar arasında nasıl te a-
mül etmiştir. İnsan bu kadar sefalete 
tstiraba nasıl katlanabilmiştir?" sualiyle 
söze başladıktan ve insanların mebdei 
hakkındaki ihtimalleri kısaca anlattıktan 
aonra konferansına şu suretle devam 

etmiştir: ~ 
"- Bir medeniyetin maddi, manevı ve 

fikri bakımlardan inkişafını anlamak bir 
çok müşahedelere, bir çok . mukay~se
lere, bir çok tecrübe ve ke~ıflere mute

vakkıftır. 
yeryüzünde gelip geçmiş medeniyet-

lerin her biri bu inkişafı ba§ka başka su
retlerle elde etmiştir. Bu noktadan her 
kollektivite biribirinden az çok geniş, 
biribirinden az çok mütebeddil manzara 
arzeder. Beyaz renkli beşeriyeti, umu -
miyeti itibariyle, nazan mülahazaya al
dığmuz zaman karşılacacağımız vaziyet 
bizi şöyle bir sualin cevabını araş~ırma
ğa, tabiatiyle sevkeder: "İnsanlar ılk za
manlann hayvani ve behimi hayatından 
azar azar kurtulup beşeriyetin bugün iş
gal etmekte olduğu mevkie d~rece ~ere
ce yükselebilmek için naSJl hır ıeyır ~
kib etmiş, hangi merhalelerden geç~ş
tir?" Bu sualin cevabını tarihte yaptıgı-

mız araştırmalardan çıkan neticele.~ ~~ 
ze şu suretle veriyor: İnsanlar bugün.ku 
hale varabilmek için ilk önce ferdi var
lıklarının, ondan sonra aile varlığının, 
daha sonra kabile, cemaat ve klan var
lığının muhafazasına çalışmışlardır. Bu 
gayeye erişebilmek onlar için pek kolay 
olmamıştır. İnsanlar bunu elde edinceye 
kadar bir çok mücadeleler yapnıağa ve 
bu mücadelelerde gayet ~tin safhalar -
dan geçmiye mecbur kalmışlardır; çün
kü o zaman insanlar bu mücadeleleri 
kolaylıkla karşılayabilecek vesaite malik 
bulunmıyorlardL Ellerindeki silahlar ne 
içtimai, hatta ne de ferdi varlıklannı ko
rumak için giriştikleri mücadelelere kafi 
gelmiyordu. 

Ate§ ve çakmaktCl§ı 
İlk insanların mevcudiyetini temin ve 1 

idameye yarıyan keşiflerin en başında 

ateş ve çakmak taşı gelirdi. Bilhassa 
çakmak taşı insan varlığının yüz binler
ce sene devamına hizmet etmiştir. Baş
ka hiç bir keşif bu çakmak taşı keşfi ka
dar ehemiyeti haiz değildir. Bugün bile 
Fransa'nın cenup taraflarında bazı köy
ler halkının çakmak taşından yapılma bı
çak kullanmakta olduğunu söylersem 
çakmak taşının insan varlığında oyna
dı ğı rolü kafi derece izah etmiş sayılı -
rım. İnsanlar ateşi mi daha evvel keşf
ettiler, yoksa ilk önce çakmak taşını keş
fed erek ateşi bundan mı buldular; burası 

henüz malfım olmamakla beraber bu 
nokta asıl keşfin ehemiyetine dokuna
mıyacak kadar tali bir meseledir. 

İnsanlar tarihin bu uzun devirlerinde 
karada ve denizde avcılık yaparak geçi· 
nen göçebe kafilelerden, seyyar klanlar
dan ibaretti. 

Tabiat, lüzumu kadar ğıda maddele
ri veremediği için doğumlar bizzarure 
mahdud kalmakta idi. Ferdi bakımdan 
bu böyle olduğu gibi içtimai bakımdan 
da büyük topluluklar vücude gelemiyor
du. İnsan toplulukları ufak klanlar ha -
linden ileri gidemiyordu. 

Entelektüel, fikri ve bedii kqiller 
Bundan sonra entellektüel, fikri ve 

bedii keşiflerin meydana çıktığı görü
lüyor. Bunlar ar, heykeltıraşlık, oyma
cılık ve resimdir. Yapılan araştırmalar
da elde edilen eserler bu keşiflerde in
sanlığın harika denilecek eserlerini 
meydana çıkarmaktadır. Bundan son~ 
ra glasyelerin erimesiyle yer yüzünde 
azim iklim tahavvülleri vücuda gelL 
yor. Bu büyük tahavvüller o derece 
müessir oluyor ki vahşi hayvanların he. 
men kaffesi bunlara dayanamryarak ya 
büsbütün mahvoluyorlar, yahud kaça
bilenler başka taf\flara hicret ediyor
lar. İnsanlar da bu tahavvüller karşı
sında kendi nefeslerini tabiatin yeni 
vaziyetine intibak ettirmiye mecbur O

luyorlar. İşte o sırada yani paleolitik 
devir ile neolitik devir arasına tesadüf 
eden mezolitik devirde insanlar me
deniyet tarihi bakımından pek mühim 
bir keşfe, yani köpeği vahşi halden 
kurtarıp ehlileştirmiye muvaffak olu
yorlar. Danimarkada yapılan hafriyat 
sırasında o devrin avcılarının bırak
tıkları yığınlar arasında bıraktkları 

bir takım köpek iskeletleri bulunmuş
tur. Bu hayvan o vakit avcılıkta insa
na yardım ediyor, sonraları sürülerin 

bekçiliğini yapıyor. 

I ki mühim keşif 
Çok geçmeden insanlık iki mühim 

keşif daha elde ediyor ve bunlarla in
san hayatı esasından değişmiş bulunu
yor. Bu keşiflerin biri ziraat usulü
nün bulunması, diğer hayvanların eh
lileştirilmesidir. Bunlar o kadar mü
him şeylerdir ki eğer bunlardan mah
rum kalsa idik, yahud bunlardan mah
rum kaldığımızı farzetsek bugün biz 

hala eski devirde yaşıyan insanlar ha.. 
linden çıkmış olmıyacaktık. 

İnsanlar içtimaı inkılabların en bü
yüklerini teşkil eden bu iki keşfi elde 

etrniye, yani ziraat yapmıya ve ha~ 
lan ehlileştirip tasarruf ve idarelerı 
altına almıya muvaffak olduktan son
radır ki göçebe halden çıkarak şehirli 
ve mukim hale gelmişler, beldeler ve 
siteler kurarak buralarda toplu yaşa

mıya başlamı,ıar, ve ağlebi ihtimal ken
di aralarmda teavün ve tesanüdü te
minden, kendi nefislerini muhafaza ve 
müdafaaya yanyan ilk içtimai kanun

ları bu devirlerde vücuda getirmiye 

muvaffak olmuşlardır. 

Eğer medeniyet Orta A•yadan 
Avrupaya gelmemi§ olsaydı 

Bu hariku11ide keşifleri Avrupaya 

mal etmiye imkan yoktur. Hububat ve 
ehli hayvanatın vatanı neresi ise, hu
bubat ve ehli hayvanat nereden gelmiş 
ise bu keşifleri de oranın insanları yap
mıştrr. Bu vatan orta Asyadır. Oradan 
Avrupaya gelen insanlar, kendiliğinde.ı:ı 
yetişmesine ve kendi kendilerine yü
rüyüp gelmelerine imkan olmıyan hu
bubat ve nayvanatı nasıl getirmişlerse 
bu keşifleri de öylece kendi malları O

larak getirmişlerdir. İstanbulda ikinci 
tarih kongresinde de söylediğim veç
hile eğer o devirlerde Avrupa ile As
ya arasında Seddiçin gibi bir yüksek 
duvar bulunsa idi, eğer Asyanın Avru
paya gelmesi imkanı bulunmasa idi 
biz, avrupalılar, bugün bile o mezoli
tik devirde kalmış olacak ve pirimitif 
avustunlyahlara benzem;ş bulunacak

tık. 

Türk yurdu yeni medeniyetin 
geldiği yerdir 

İşte bu noktada nazarlarımız fatal
man, ister istemez, Anadoluya. sizin 
türklerin yurduna teveccüh ediyor. Ka
tiyetle görüyor ve diyoruz ki Anadolu 

ULUS 

İspanyadaki gönüllüler 

ita/ya bugün 
cevab veriyor 

İspanyaya yeniden bazı 
kuvvetler gönderilmiş 
Roma, 8 (A.A.) - İyi haber alan 

mena.biden öğrenildiğine göre, İtalya
nın fransız • ingiliz teklifine cevabı 
ınuhteml olarak yıa.rm verilecektir. 

Lonıdra, 8 (A.A.) - Royter bildiri. 
yor: Daha gelmemiş olan İtalyanın res.. 
mi cevabı, eğer italyan gazetelerinde çı
kan yazılarda gösterilen esasları ihtiva 
ediyorsa, Londra ve Pariste iyi ka~ı -
!anması pek az muhtemeldir. 

Meselenin karışmazlık komitesine 
gönderilmesi hakkındaki yeni teklif, 
memnun edici mahiyette gözükmemek
tedir. 

1 tal yan nota.sının çabuk almahilme
si için dün Londrada yapılan ingiliz • 
fransız tşebbüsü General Frankoya ye
ni hava takviye kuvvetlerinin ve muhte
mel olarak diğer takviye kuvvetlerinin 
gönderilmiş bulunduğu hakkında deve
ran eden şayialara yabancı değildir. 

Bu arada öğrenildiğine göre a'Siler 
tarafından bütün yahaıncı gönüllülerin 
çekilmesi lhtimalinde, İspanyol hükü
meti, enternasyonal fırkanın bütün aza
sı da dahil olmak üzere ispanyol hükii
ıneti için harb eden bütün gönüllüleri 
geri çekmeği kabule amade bulunmak -
tadır. 

Roma, 8 (A.A.) - Havas ajansı muha
birinden : Fransa ile İngiltere tarafından 
İspanyadaki gönüllüler meselesinin üç 
devlet arasında müzakere edilmesi için 
!talyaya yapılmış olan teklife verilen ce
vabta müzakere prensiplerinin kabul e
dilmiş olduğu, yalnız savsaklama mahi
yetinde bir takım şartlar ileri sürülmüş 

yetinde bir takım şartlar Ueri sürülmüş 
ve sürünceme usulü istenmiş olduğu 

söylenmektedir. 

ispanyaya gönderilen yeni 
ku1Jvetler 

Paris, 8 (A.A.) - Havas ajansı mu-
habiri bildiriyor: İtalyanın fransrz - in· 
giliz notasına vereceği cevabı geciktir
mesi gazeteleri hala meşgul etmektedir. 

Ekselsiyor gazetesi, bu hususta şöy

le yazıyor: 
"Akdenizde denizaltı korsanlığının 

yeniden uyanması italyan harb gemile
rinin Balear adalarına gönderilmesi ve 
bazı ispanyol limanlarına ecnebilerden 
mürekkeb yeni takviye latalan gönderil
mesi Fransa ve İngiltere dış bakanhğı
.,1n sabırsızlığını haklı gösterecek ma

' ıiyettedir . ., 

Büyük Önder 
Nazilliye hareket 
buyurdular 

( Başı ı. inci sayfada ) 
iki hususi tren hareket ettirilecektir. 
Denizli _ Dinar istikametinden de hu
susi bir tren hareket edecektir. Tren
lerde halkın istirahati temin edilecek 
ve biletlerde yazde seksen tenzilat ya. 

pılacaktır. 

Ordunun sayın misafirleri cuma gü
nü akşamı hususi bir trenle şehrimize 

döneceklerdir. 

Muğlaıla hazalı.k 
Muğla, 8 (A.A.) - ~ge nıanevrala

n muhitimizde büyük bir alaka uyan
dırmı§tır. Halk manevralar ve geçit 
r~ıninde bulunnınk için şimdiden ha. 
zırlanmaktadrr. Halkın mühim bir lrnı
rİıı geçid resmi yapılacak olan Gennen

ciğe gideceklerdir. 

adı verilen türk: toprakları, türk yurdu 
yeni medeniyetin geldiği yerdir. 

Biz en büyük içtimai revolüsyo~ 
lan buna medyunuz. Eğer siz bize hlL 
bubat getirmeseydiniz ve ziraati öğ
retmeseydiniz, eğer siz bize ehli hay
vanlar getirip tanıtmasaydmız biz hala 
avcı ve balıkçı hayatı yaşıyan göçebe· 
ler halinde kalacaktık. Sitelerimiz, in.. 
san topluluklarnnız, kanunlarımız ve 
kollektif hayatımız hulasa ne mad<li, 
ne de manevi medeniyetimiz olmıya.. 

caktL 
Bu itibarla Anadoluya 

medeniyet ve kültür anası 

bakabiliriz. 

Avrupanm 
nazariyle 

\1 S P O R 1 

Ankara birinciliği 
Ankara Gücü ile Gençler Birliği bugün karşılaşıyor 

Ankara Gücü. Gençler Birliği kulüb
leri bugün saat 15,30 da Şehir Stadyo
munda Ankara birinciliği için karşılaşa
caklardu-. Bu müsabaka neticesinde bu 
iki seç.kin kuliibten birisi 936 - 937 bi
rinciliğini kazanmış olacaktır. 

Bu maç mevsimin ilk hararetli ve id
dialı bir karşılaşmasıdır. !ki kulüb ara
sındaki samiml rekabet ise oldukça es
.kidir. Bu sebeble muhitte epiyce alaka 
uyandıran maçın seyircisi çok olacaktır. 
Şehir stadyomu tribünlerinin fevkalade 
günlere mahsus bir kalabalıkla dolacağı 
muhakkaktır. 

Ankara birinciliğinin bahac içinde 
sona ermesi .lazımgelircli, fa.kat, Ankara 
gücü ve G. birliği lik maçları sonun
da puan itibariyle berabere kalmışlar ve 
bu sebebten tekrar bir maç daha yap- • 
mağa mecbur olmuşlardır. Bu suretle 
yapılan maçta iki takım birer sayı ile 
gene beraberliği muhafaza etmişlerdir. 
Ondan sonraki haftalar ise çok hareket
li geçmiş ve araya futbolun tatil dev
resi girerek oyun bu güne kadar geri 
bırakılmıştır. 

Ankara Gücü - Gençler Birliği ara
sında son futbol bilancosu şudur: Genç-

Çin harbını 

ler Birliği, milli kümenin ilk karşıla~ 

masında Ankara Gücünü 4 - 2 yenmiş. 
tir. Ankara Gücü sabırla beklemiş vG 
rakibini 4 - O yenerek bu mağlubiyetin 
acısını çıkarmıştı. O günden sonra karşı 
kaşıya gelmiyen iki takımın diğer kulub 
ler karşısında aldıkları neticeler, kuvveı 
ve tekniklerinin arttığını gösterecek ma 
hiyettedir. Fakat bugünkü maç için tan 
ve yerinde bir düşünce ileri süremiye
cek vaziyetteyiz. Çünkü, bugün geri bı
rakılmış bir müsabaka yapılacağı cihetl" 
futbol nizamnamesine göre, ancak o ta• 
rihte vaziyeti nizami olan oyuncular 
takımda yer alabileceklerdir. Bu hal iki 
takımı da bir kaç mühim futbolcudan 
mahrum bırakmaktadır. Buna hastalık 

ve başka sebebierle oyruyamıyacaklan 

da ilave ederek Ankaragücü ve Gen~ler 

birliğinin bize sürprizli birer takımla 

görüneceklerini talunin ediyoruz. Fakat 

her halde iki kuJüb de neticesi şerefli bu 

karşılaşmaya, imkanlar yaratarak, en 

kuvvetli şekilleriyle çıkacaklar ve maç, 

her zaman olduğu gibi, Ankaramn en 

heyecanlı, en zevkli bir oyunu olacak
tır,. 

dokuz önlemek . . 
ıçın 

devlet arasında toplanacak konferans 

Amerika ile lngiltere 
arasında görüşmeler 

Londra, 8 (A.A..) - Amerika it güderini dün kabul eden B. Eden, 
kendisine B. Ruzveltin nutkunun in gilterede memnuniyetle karşılandı
ğını söylemiJtir. 

Zannedildiğine göre, l•ngiltere 
hükümeti B. Ruzvelt tarafmdan 
söylened sözlerin sulhun devamı
na yardım edeceği kanaatindedir. 

Amerika, daveti kabul edecek 
Vaşington, 8 (A.A.) - Dış bakanı 

B. Hull, henüz d-0kuz devlet konferan
sına iştirak için davet edilmemiş oldu
ğunu, yalnız Amerikanın davet olunca 
bu daveti kabul edeceğini tahmin eL 
mekte bulunduğunu söylemiştir. 

Nevyork Taymis gazetesinin öğren
diğine göre, dokuz devlet konferansın
da Amerikayı B. Nonnan Davis temsil 
edecektir. 

l ngütere ile AmeTika arasında 
konufmalar 

Vaşington, 8 (A.A.) - Royter mu-
habiri bildiriyor: Amerika birleşik dev
letleri ile İngiltere arasında bugün do
kuz devlet konferansının toplanması et
rafında iptidai görüşmelere ba§lanmıştır. 
B. Ruzveltin kabine ile enternasyonal va
ziyeti müzakere etmcğe başlamasından 
bir az sonra İngiltere maslahatgüzan, bu 
mesele etrafında Amerika hariciye ne
zareti yüksek memurları ile görüşmeler. 
de bulun.muştur. 

Japon elçisi Amerika dlf bakanı 
üe görii§tii 

Va~ington, 8 (A.A.) - Japonya bü
yük elçisi B. Sayto, dış bakanı B. Hul 
ile yaptığı konuşmadan sonra gazeteci
lere beyanatında; Çindeki japon hare
katını takbih eden amerikan notasını 

protesto etmediğini, ancak bu notaya 
aid bazı noktaları aydınlatmak için ken
di şahsi teşebbüsiyle Amerika hariciye 
nazırını ziyaret etmi§ olduğunu söyle

miştir. 

Amerikan notasının iki devlet ara
sında geq~"inlik yapıp yapmıyacağı su
aline karşı da "bilakis Uzak fark har. 
hının son safhaları Japonya ile Ame
rika arasında daha iyi bir anlaşma te
min edecektir.,, cevabım vermiştir. 

Şan Kay Şek,in beyanatı 
Nankin, 8 (A.A.) - Bir gazete mu

habirine beyanatta bulunan mareşal 

Şan Kay Şek. şöyle demiştir: 
"- B. Ruzveltin Şikagodaki nut

ku, Çin milletini derin surette müte
hassis etmiştir. Reis B. Ruzveltin hu
kuku beşerin ve mu.ahedelerin kudsiye
tine dayanması, yalnız izdirab çekmek. 
te olan Çin milletini cesaretlendirmek, 
çok memnun etmekle kalmaIIlllt belki 
devamlı bir sulhun enternasyonal tam 
bir ahlak esaslarına istinad istinad et
tirilebileceiHni anlamış olan büyük, kü-

çük bütün milletleri de sevindirmil?tır. 
Mareşal, sözüne şu suretle devam et

iniştir: 
"-Japonya, kendisinin muahedeleriıı 

ve enternasyonal kanunların üstünde 
zannediyor. Japonya, kendisinin Asya 
hakkındaki düsturlarına bütün millet-
lerin itaat ve kendisinin ileri sürmek
te olduğu mucib sebebleri ve kullandı
ğı usull.ıri tenkidden istinkaf etmele
ri ve bilhassa son senelerde vahdctmi 
temin ve itibarını iade etmiş olan mem
leketimizi soymaktan ibaret bulunan u
sulüne kimsenin itiraz etmemesini iste
mekte, hem de israr etmektedir. 

Mareşal, ilaveten edmiştir ki: 
"- Kati olarak çinin parçalanması

nın önüne geçilmezse, cihanın büyük 
bir piyasası,ebediyen ortadan kalkacak 
ve Büyük Okyanus artık sulh yüzü gor· 
miyecektir. 

Çin, sonuna kadar kendisini müdaf
faa edecktir, eğer muahedename1eri im
zalamrş olan devletler, Japoayanm mer
hametsizce yaptlmakta olan bir harba 
devam etmesine müsaade edecek olur
larsa, bu ha1 Çini mahvetmek hususun
da Japonyaya yardım etmeğe muadil o
lacaktır. 

lngiliz amelesinin japon alehtarlığı 
Londra, 8 (A.A.) - Glaskov liman 

amelesi, Japonyaya silah veya harb mal· 
ezmesi götürdüğünden veya götürmek
te olduğundan şüphe ettikleri gemilerin 
yükleme ve boşaltma işlerini görmeme
ye karar vermişlerdir. 

Adana ya telef on 
Adana, 8 ( A.A.) - Dün ilk tecrü• 

heleri yapılan Adana - Ankara - İstan
bul telefonu halka ilk teşrinin on birin
de açılacakttt. 

Filistinde sansur 
Kudüs, 8 (A.A.) - Mısır, Suriye ve 

Irak'ta her dilde çıkan bütün gazeteler, 
Filistin'e girmek için sansüre tabi ola
cak ve arzu edilmiyen yazılar bulunan 
gazetelerin satışı menedilecektir. 

Bir İtalyan vapuruna bir tayyare 
taarruz etmiş 

Londra, 8 (A.A.) - Pres - Asosias
yon tarafından alınan bir habere göre, 
italyan vapuru Ettore, Akdenizde 1s
panya ile Afrika arasında bir deniz t Y
yaresinin hücumuna uğramıştır. Vapu
ra bir şey olmamıştır. 
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Serbest sütunlar 

Cevaba cevabım 

Ben bu bende şöyle ilişmiştim. Şinasi 
ilk türk gazetecisi addedilemez. Çün
kü büyük edib Tercümanı Ahvalde iken 
yalnız edebi yazılar yazmxş~zr. Onun 
bilfiil gazeteciliği Tasviri efkarda baş
laT. Suretini geçen yazımda neşrettiğim 
imtiyaznameye göre Terctimanr ahvalin 
sahibi Agah efendidir ve bu gazetedeki 
yazılar onun tarafından yazrlmr.stxr. 
Tercümanı ahvalden evel çıkan Takvi
mi vakayi ve Ceridei havadis bir çok 
türk muharrirleri yetiştirmişti. Fakat 
bu gaztelerden birinin resmi ve diğerinin 
de yarı resmi ve bir ingilize aid oldu
ğunu nazarı itibare alarak ilk milli ve 
hususi gazeteciliğimizi Tercümandan 
ha11lamış addedersek, ilk ti.irk gazeteci
si olmak vasfını yalnız gazete sahihi o
larak değil, muharrir olarak da Agah 
efendiye verınekliğimiz lazım gelmekte

dir. 

ğı hakkında muhterem Bay 'Gövsanm 
iddiasına; zamanına fikir ve hareket ge
tirmiş olan Gedikpaşa tiyatrosunun e
debi heyetini teŞ:kil eden en mümtaz 
şahsiyetleri arasında Agah efendinin 
de bulunduğunu ve heyetin karariyle 
terceme ettiği bazı piyeslerinin de oy
nandığını, merhumun gazetedeki yazı
larına ilave etmesini rica ile cevab ve
receğim. 

Ô ğretmenlere: 
Memleket çocuklarınm yarının 

büyükleri olduğunu diifiinen 
Ulua, bugünden onlann kala 
ue beden terbiyelerine çalqma-
)'ı bir ua~ile aaymıı onun için 
29 ilk tfıfJ"İn 1931 den itibaren 
çıkacak «ıydarında lte-r halta 
onlara aaylalar ayırnuıta. 

-- 1 
Güzel bir şekilde basılmış olarak 

muntazaman çıkarılmakta bulunan "Meş
hur adamlar ansiklopedisi" nin, büyük 
edibimiz "Şinasi''ye tahsis ettiği ben· 
dinde gözüme çarpan bir kaç yanlışı 
bir yazı ile hatırlatışım, nedense koca 
ansiklopedinin biricik muharriri Bay 
İbrahim Alaattin Gövsa'yı gücendirdi 
ve gene Ulus'ta verdiği bir cevabta şah

sıma da biraz çıkıştı. 
Bay Gövsayı şahsan tanımam kendi

siyle her hangi bir alış verişimiz olma
mıştır ve binaenaleyh, o yazıyı yazmak
tan maksadım; edebiyat ve gazetecilik 
tarihimizin Şinasi gibi müstesna bir 
şahsiyeti hakkında yazılacak yazılarda 

biraz daha itinalı davranmak lüzumunu 
hatırlatmaktı ve bunda samimi idim. 

Ben, Bay İbrahim Alaattin gibi ol
gun bir muharririn böyle bir ten.kide 
hiddet ve hele hakkımda ileri geri söz 
edişine doğrusu epey şaştım. Her ne i
se, ben §ahsıma aid olanlara cevab ver
miyeceğim. Doğruca maksada girmeyi 
ve aynı bendin bazı yeni yanlışlarını da 
bu fırsatla düezltmeyi daha faydalı bu
luyorum. Fakat evvela, geçmişin çok kı
sa bir bilancosunu yapmalıyım: 

Tashih ettiğim yanlışlar nelerdir? 

1 - Bay İbrahim Alaattin Gövsa, 
ansiklopedide Şinasi hakkında malil
mat verirken, "Şinasinin resmi işlerden 
çekildikten sonra Agah efendi ile bir
likte Tercümanı Ahval gazetesini tesis 
ettiğini" yazmıştı. Ben geçen yazımda 
Tercümanı Ahvalin birinci nüshasının 
ikinci sayfası sonundaki ilan metnini 
koyarak, bu ilandan sarahaten anlaşıla
cağı veçhile, gazete çıktığı vakit Şina
sinin meclisi maarifte bilfiil aza bulun
duğunu bildirdim. Cevabında; Şinasi

nin memuriyet hayatı kısad.:r, bu hu
susta izahata lüzum yok diyor. Filhaki
ka lüzum yoksa ne diye kendisi ansik
lopedide yazdı? Madem ki yazdı, neden 
doğru yazmadı? Şinasi herkesin yazdı
ğı şekilde 1 267 de İstanbula döndüyse 
1277 de Meclisi maarifte aza olduğunld. 
ve mazuliyeti de kısa sürdüğüne göre, 
memurluğu dokuz sene kadar tahmin e

dilir ki buna da (kısa) denmese ge
r ektir. 

2 - Şinasi bendindeki ikinci hata 
Tercümanı ahvalin çıkış tarihi idi. Bu
nun tertib hatası olduğunu bildirdiği i
çin geçiyoruz. Zavallı mürettibe neler 
yüklenmez. 

3 - Şinasi bendindeki üçüncü hata 
şu idi: "Şinasi Fransa ile Almanya ara
sında çıkan harbm başlangıcında İstan
bula dönmüş ve Tasviri efkarı yeniden 
neşre başlamıştı." 

Ben yazımda Şinasinin kaç defa Av
rupaya gittiğini tesbit ederek, Tasviri 
efkarın bir daha katiyen kendi tarafın
dan neşredilmediğini söylemiştim. Muh
terem muharrir, Şinasinin Avrupaya 
gidiş gelişinin sayısını tesbitte de bir 
fayda görmediğini cevabında bildirir
ken, bu sayıları tesbit edişimin mahza 
Tasvirin kendisi tarafından ikinci defa 
neşredilmediğini tebarüz ettirmeğe ma
tuf bulunduğunu anlamamazlıktan gel
mektedir. Şinasi, Tasviri ikinci defa 
çıkarmamıştır. Gövsanın en mühim yan
lıtlarından biri budur. Buna ne diye ce
vab vermedi. Tabii, yanlış olduğunu ka· 
bul etti ve sustu. 

4 - Gene Şinasi bendinde, dördün
cü olarak okuduğum madde şu idi: "Şi
nasinin Tercümanı Ahval ile Tasviri 
efkarda çıkan makaleleri bugün bile is
tifade ve ibret verecek kıymettedir.,, 

Ben. bu hükmün Tasviri efkardaki· 
ler için doğru olduğunu ve fakat Şina
si Tercümanı ahvalde bulunduğu vakit 
"Bir tek makale" yazmadığını, ancak e
debi yardımlarda bulunduğunu ve "Sa· 
ir evlenmesi komedisi" ni neşrettiğini 
bildirmiştim. Sayın Gövsa bu edebi ya· 
zıları "makale" namı umumisi altında 
topladığından bahsetmektedir ki man
zume, komedi ve mukaddime "maka
le'' addedilirse; biz de edelim!. 

5 - Ve nihayet beşinci olarak, an"':" 
siklopedinin aynı bendindeki şu satır
lar nazarı dikkatimi celbetmişti: "Şina· 
si ilk türk gazetecisidir. Bizde gazete
ciliğin piri odur. Kendinden eve! türk 
olmıyanlar tarafından bir kaç gayete çı
karılmıştı. Kezalik hükümet tarafın· 
dan Takvimi vakayi de neşredilmişti. 

Fakat, Türkiyede bir türk tarafından 
çıkarılmış ilk türk gazetesi onunkidir." 

Şinasi ancak, gazetecilik tarihimi
zin başlangıcında, - Tercümanı ahval
den sonra Tasviri efkarın neşrinde -
en kuvvetli muharrirlerimizin ilkidir. 
Kaldı ki, "Türkiyede bir türk tarafın
dan çıkarılmış ilk gazete (onunki) de
ğil, (Agahınki) dir. Bay Gövsa (onun
ki) kelimesi ile Tercümanı Ahval ga
zetesinin Şinasiye aidiyetini söylemiş
ti ki, bu da yanlıştır. 

Bay Gövsa cevabmda, Şinasinin, 

Tercümanı Ahvaldeki yazılarının ede
bi olduğunu kabul ile, Tasviri Efkarda
ki yazılar .nm da kuvveti üezrinde du
rarak benim ifademi zaten teyid etmek

tedir. 
Bir meslek veya sanatın piri o mes

lek ve sanat adamlarının ilki demek ol
duğuna göre, Agah efendinin de, ilk 
milli ve şahsi gazetenin imtiyaz sahibi 
alınası ve gazetesinde, Şinasi ayrılıp 

Tasviri çıkarıncaya kadar, günün idari 
ve siyasi havasına uygun ilk makale ve 
bendleri yazması itibariyle - Şinasi gi
bi kuvvetli olmamasına rağmen - pirimiz 
addedilmesi pek tabii bir hakkıdır. 

Agah efendinin yalnız gazete imti

yaz sahibi değil, gazetesindeki bend!e

rin de muharriri olması indi mütalea

larla değiştirilemiyen bir hakikattir, ve 
bu tarihi hakikatın şahidleri olan gaze

te kolleksiyonları bir çok kütüphanele

rin raflarında sorguya çekilmelerini 
beklemektedirler. 

Bu hususun ayrıca münakaşa ve tes
bit edilmesi zamanı elbet gelecektir. 
Ancak Agah efendinin bir edip olmadı-

Cevabta şöyle bir bend var: "Şura
ya kadar yaptığım tahliller gösterir ki 
Bay İskitin Uç siltunu dolduran tenki
dine 1895 rakamındaki tertlb sehvlne 
aid olandan başka haklıya benzer bir tek 
nokta yoktur." 

Yanlışlar meydanda, tashih edilişi
ne hayır demiyor, o halde bu satırların 
manası nedir? 

Bay Gövsa, esasen bu eseri hakkın
da topyekftn şu itirafda bulunuyor: "Şu 
ciheti ilave edeyim ki Meşhur adaınlar 
ansiklopedisi iddialr bir ilim salfilıiye
tinin mahsulü değildir. Bir kişi tara
fından yazdan ve bin altr yüz sayfıı.yı 
muhtevi olan bu eserin hat!sız olması 
muhal idi.'' 

Bu sözden sonra bana söliyecek bir 
söz daha kalmazdı ama, insan duramı
yor ki ... 

Zamanına aid gazete sayfalarından 
vesikalar verdiğim halde, hala şu veya bu 
zatın kitabındaki bendleri tekrar ettiği
mi söyliyerek bile bile haksızlık yapan 
Bay İbrahim Al~attin, bizzat kendisi
nin bu şekilde hareket etmesidir ki o
nu bu hatalara düşürmüştür. Bay Göv
sa, her hangi bir m'6ele üzerinde gay~. 
ince bir tetkik yapmaya muktedirdir, 
Fakat başladığı i§in büyüklüğü ve tek 
başına oluşu onu şaşırtmış, hazan böyle 
ilk tesadüf ettiği eserden ilk bendi al
mağa mecbur etmiştir. 

Ben, kendi tabirince "beyaz g~e
ler'e hürmet ve bunun kıymetini de pek 

ala takdir edenlerdenim. Ancak bu işi 

bir kişinin yapamıyacağını, yapar

sa hatasız oimıyacağını, hatalı bir e

serin çok faydalı bir şey olmadığını, 

böyle bir eserin bir kişi tarafından ya

pılmasının bu hataları mazur göstere· 

miyeceğini ve bittabi böyle tenkidlerin 

• maazallah daha insafsıziarı da olabi

lir - tabii görülmesi lazxm geldiğini i
şaret ederim. 

Bu bir ansiklopedi değil de bir ma
kale olsaydı üzerinde durulmağa değ-

Bu aızylalar, fİmdlyc kadar gör
dii.ğünibı çocuk «ıylalarmdan 

larklı olacak, yaurularunuıııt 

hem •ilenmelerine, hem bilgi
lerin:., artmcuına, hem de yeni 
rejime olan bağlılıklarını artır
mala hi2ntet edecektir. 

Müıterek bir davaya hiRnet ha.. 
m•unda biz.imle elele verece
ğinizi umuyoru:s. Çocuklar için 
ayırdrğıma sayfalarda öğret

menlerin ycuı ue emeklerini 
görecekai.n~. Aynı aaylalar .i. 
zin de yardımınısı bekliyecek
tir. 

CENGEL KIT ABI --
ve 

CENGEL HlKA YELERl 
Rudyard Kipling tarafın

dan ytı%ılıp Nurettin ART AM 
tarafından dilimize çevrilen 
ve iki cild halinde •atışa çıka
rılan bu eı•iz kitablar hakkın· 
da değerli münekkidimiz Nu· 
rullah Ataç, fU •atırları yazdı: 

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

O iki kitabı hali okumadı· 
nız ve çocuklannıza okutmadı 
nızsa güzel şeyleri sevdiğiniz
den şüphe etmek caizdir . ., 

mezdi. Bir ansiklopedi, herkesin her 
müşkilini halletmek iddia ve mesuliye-

tini yüklenen bir kitab demektir ve bu
nu herkesten evel Bay İbrahim Alaettin 
bilir. 

Yarın çıkacak olan ikinci yazımda 
Şinasi hakkında B. Gövsa'nrn düştüğll 
daha mühim bir hatayı düzelteceğim 
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Ankara asliye mahkemesi 1 inci 
hııliulc dairesinden: 

Anli.ara inhisarlar başmüdürlü
ğünden: 

Divanı muhasebat riyasetindf'n: 
Alaca malmüdürlüğünün 934 yılı idare hesabının tetkik ve mu· 

hakemesi neticesinde tahakkuk memuru sıfatiyle iş görmüş olan 
C. Müddei umumisi Ömer Faruk hakkında sadır olan 509 sayılı i
lan mumaileyhin ikamet mahalli malllm olmamasına binaen"kendis ' ne 
tebliğ edilememiş olduğundan hukuk usulü mukameleri kanunun 
141 inci maddesi hükmünce tebliğ makamına kaim olmak üzere key
fiyet ilan olunur. 

Niğdenin Kayabaşı mahallesinde Royeşle muhacirlerinden bak
kal Osman oğlu Yaşar nezdinde iken halen nerede olduğu belli ol
mryan Osman oğlu Recebe: 

Karınız Necmiye tarafından hakkınızda açılan ihtar davasının 
yapılan duruşması sonunda; karınızı terk ve ihmal etmiş olduğunuz 
an 'aşrldığından kanunu medeninin 132 inci maddesi hükmünce (1 ay 
zarfından aile vazifelerine riayet etmenizin ihtar.na) ve 2695 ku
ruş mahkeme masrafının sizden alınmasına 27-9·937 tarihinde ka
rar veri lmiş oldu ğu tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olu-
nur. (3777) 3-5583 

Ankara Memurlar Koope·atif Şirketinden· 
Ortaklara taksitli ve tenzilatlı kömür satışma başlamıştır. 

I{umbarC'-/~ biri 

1 

TURKIYE 
CUMHU RİYETf 

IRAAT.B 

Şartnamesi veçhile 40 ton türk antrasit kömürün mubayeasx 
açık eksiltmeye konulmuştur. Talihlerin bedel muhamminin yüz
de yedi buçuğu olan 83 lira 70 kuruş ilk teminat paralariyle bir· 
likte 26-10-937 tarihinde saat 16 da idaremizde toplanacak komis
yona gelmeleri ilan olunur. (3764) 3-5575 

Gümrük muhafaza genel komu
tanlığından : 

. . Gümrük muhafaza örgütünde lzmir Urlasında ve Bodrum' da 
vazife görmek üzere 125 şer lira ücretli sivil iki doktorluk yeri a
çıktır. Emekli veya sivil doktorlardan istekli olanların dilekçele
riyle Ankarada gümrük muhafaza genel komitanlığa müracaatları. 

(3704) 3~5495 

Gönenin Sarı Nahiyesi Belediye 
Reisliğinden: 

Nahiyenin tahminen 50 hektarı meskun 25 hektarı da gayri mes
kun olmak üzere 75 hektarlık hali hazır haritasının alınması meskOn 
yerlerin hektarı 25 liradan gayri meskfin yerlerin hektarı 13 lira
dan olarak 1575 lira muhammen bedelle 13.10.937 çarşamba günü 
saat 15 d~ ihalesi açık münakasaya konulmuştur. Da~a .fazla tafsilat 
almak istıyenler nahiye belediyesine müracaat etmelıdırler. 

(6662/ 3715) 3~5493 

Yozgat valiliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Sorgun kazasında yapılacak 27014 

lira 06 kuruş keşif tutarlı ilk mekteb inşaatının 11500 liraya teka
bül eden kısrmlarxdır. 

2 - Bu i~ aid ş.artnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, . 
C - Bayındırlık işleri genel şartnames~, 
D - Yapı işleri umumi fenni şartnamesı. 
E - Hususi şartname, 
F - Keşif hülasası tahlili fiat ve metraj cedvelleri. 
G - Proje 

İsteklier bu evrakı bedelsiz olarak nafıa müdürlüğünde görebi-
lirler. 

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

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 862.5 lira muvakkat 

teminat vermeleri bundan başka nafra vekaletinin müteahhidlik 
ehliyetini haiz bulunması lazımdrr. • 

6 - Teklif mektubları yukarıda 3 ncü maddede yazılı saatten 
bir saat evetine kadar daimi encüemene getirilerek eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilmelidir. Posta ile gönde
rilecek mektublarm nihayet 3 ncü maddede yazılı saate kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6354) 

3-5240 

İşbu ilan 8 teşrinievel 1937 tarihinden itibaren daire dahilinde· 
ki levhaya asılmıştır. (3782) 3-5582 

ANKARA iCRA DAİRESi GA YRl MENKUL SATIŞ 
MEMURLUGUNDAN: 

Maraş ziraat bankası memurlarından ölü sabit karısı Saliha ve 
kızı Melahat taraflarına. 

Hissedar bulunduğunuz Ankara tapusunun 86 pafta 448 ada 24 
parsel numarasında kayıdlı Çengel hani namiyle maruf gayri men
kul izalei şuyudan de>layı mahkeme karariyle satışa çıkarılmıştır. 
Birinci satış 18.10.937 tarihine müsadif pazartesi saat 14-16 ve ikin~ 
ci satış 2.11.1937 tarihine müsadif salı günü saat 14-16 dadır. 

Satış ilanı bila tebliğ iade kılınmış ve mahkeme davetiyesiyle 
hükümde ilan suretile yapılmış ve satıt ilam da gazeteye verilmiş 
ise de bu ilanın tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet ına· 
lfimunuz olmak ve bir diyeceğiniz varsa satış gününden evel me
muriyetimize ve merci sıfatiyle Ankara ikinci sulh hukuk mah-
kemesine bildirmeniz lüzumu ilan olunur. 3-5586 

r1x1x1xZx1x1x1x1x1x1xJ: :ıs :Lx1xJ: :ıs :ı: :&: :Cx1r1xıx;-@r~ 

Türk Ilava Kı1run1u 
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 . 

fi! DİKKAT: Bilet alan herkes 7 /Birınci Teşrin/ 937 günü 
1§ akşamına kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. 
lffJ Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur.- :X:..:~ 

tgLx1x1x1xJ:r1x1ıFLıFLı1x1x1x1x1x1x1x1x1x1x1xJ!a;:1pt:r.l? 

REÇETELERINIZI---=·G~ 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi- l 

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi mües
sesata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasın-
da. Telefon 2018 3-5517 
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Ankara Levazım Amirliği Satınalma I / 
Komisyonu llanları 

·----------------- ------------------1 LAN 
Elaziz birliklerinin ihtiyacı için 270017 kilo arpa satın alına

caktır. Tahmin edilen bedeli 14850 lira 5 kuruştur. 
Eksiltme 15/1 ci TŞ/937 cuma günü saat 10.30 Elaziz tüm 

•atın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1113 lira 75 kuruştur. 
Teklif mektubları ihale günü saat 9.30 kadar satın alma komis

yonuna verilmiş olacaktır. Bundan sonrakiler alınmaz. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarım muvakkat temina

tını koyduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. 
(3614) 

t L A N 

3-5350 

1 - Bergama garnizonu k taatının yıllık ihtiyacı için kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulan 430000 kilo kuru otun beher ki
losu için olan üç kuruş 30 santim pahalı görüldüğünden 2490 sayılı 
kanunun 40 maddesi mucibince yeniden ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Malın tahmin bedeli 17200 lira 
3 - Muvakkat teminatı 1290 lira 
4 - İhale 23.10.937 cumartesi günü saat 11 de Bergama askeri 

alım satım komisyon binasında yapılacaktır. 
5 - Evsafiyle teslim mahal ve şartları şartnamesinde yazılıdır. 

Sartnameler Bergamadaki alım satım komisyonundadır. .. 
6 - Teklif mektubları 23.10.937 günü saat ona kadar satın al

ma komisyonuna verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra mektublar ka
bul edilmez. 

7 - Şartnamesinin 4 ncü maddesinde istenilen vesikalar mu
vakkat teminatın konulduğu zarf içerisine konulacaktır. 

8 - Komisyon haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi gün-
leri açıktır. (3724) 3-SS02 

t LAN 
1 - İzmir hava kıtaatının 198.000 kilo ekmek ihtiyacı kapalı 

zarfla münakasaya konulmuştur . 
2 - İhalesi 11 birinci teşrin 937 pazartesi günü saat 16.30 da 

İzmirde Kışlada Mst, Mv, satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen mecmu tutan 21.780 liradır. 
4 - Teminat muvakkata akçesi 1633 lira 50 kuruştur. 
S - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasına kayıdlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye işti.ak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü • 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ile teminat ve 
teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat evvel komisyo-
na vermiş bulunacaklardır. (3541) 3-S267 

t LAN 
Hozat birliklerinin ihtiyacı için 270900 kilo kuru ot satın alına

caktır. Tahmin edilen bedeli 14899 lira SO kuruştur. 
Eksiltme ıS/l ci TŞ/937 cuma günü saat 14.30 da Elaziz tüm 

-.ıtın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 1117 lira 46 kuruştur. 
TekHf mektubları ihale günü saat 13.30 kadar verilmiş buluna

caktır. Bundan sonra verilen mektublar alınmıyacak. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina

tını koyduğu zarf içerisine koymuş bulunacaklardır. 
(3613) 3-S349 

1 LAN 
Etıiziz birliklerinin ihtiyacı için 270000 kilo kuru ot satın alı

nacaktır. Tahmin bedeli 13500 liradır. 
Eksiltme 15/1 ci TŞ 937 cuma günü saat 15.30 da Elaziz tüm 

satın alına komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1032 lira SO kuruştur. 
Teklif mektublarmı ihale günü saat 14.30 kadar satın alma ko

misyonuna vermiş olacaktır. Bundan geç olanlar kabul edilmez. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina-

tını koymuş olduğu zarf içerisine koyacaklardır. (36ı6) 3-S3S2 

İ L A N 
1 - Bergama garnizon kıtaatının yıllık ihtiyacı için kapalı zarf 

usuliyle eksiltmeye konulan 80000 kilo sığır etinin beher kilosu i-.. 
Çin teklif olunan 22 kuruş 75 santim pahalı görüldüğünden 2490 
sayılı kanunun 4. maddesi mucibince yeniden ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Malın tahmin bedeli 20000 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı lSOO liradır. 
4 - İhale 23.10.937 cumartesi günü saat 10 da Bergama askeri 

alım satım komisyon binasında yapılacaktır. .. 
5 - Evsafiyle teslim mahal ve tartları şartnamesinde yazılıdır. 

Şartnameler Bergamadaki alım satım komisyonundadır. 
6 - Teklif mektubları 23.10.937 günü saat 9 za kadar sa al-

ma komisyonuna verilmiş olacaktır. Bu saatten sonra mektublar 
kabul edilemez. .. 

7 - Şartnamesinin 4 ncü maddesinde istenilen vesikalar mu
vakkat teminatın konulduğu zarf içerisine konulacaktır. 

8 - Komisyon haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi gün-
leri açıktır. (3725) .. 3-SS03 

l LAN 
Malatya birliklerinin ihtiyacı için 380S8S kilo kuru ot satın a

lınacaktır. Tahmin edilen fiyatı 17126 lira 33 kuruştur. 
Eksiltme ıS/l ci TŞ/937 cuma günü saat ıs de Elaziz tüm satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 1S84 lira 47 kuruştur. 
Teklif mektublarr ihale günü saat 14 de kadar satın alma ko

misyonuna verilmiş olacaktır. Ve bundan sonra verilen mektublar 
alınmıyacaktır. 

Eksi1İ4-neye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina
tını koyduğu zarf içerisine koymuş bulunacaklardır. 

(361S) 3-S3Sl 

t LAN 
Hozat birliklerinin ihtiyacı için 270982 kilo arp:ı satın alınacak

tır. Tahmin edilen bedeli 16936 lira 38 kuruş. 
Eksiltme ıS/l ci TŞ/937 cuma günü saat ıo da Elaziz tüm 

Batın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1270 lira 23 kuruştur. 
Teklif mektubları ihafe günü saat 9 kadar satın alma komisyo

nnna verilmiş olacaktır. Bundan sonra verilenler kabul edilmez. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina

tını koyduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. 
(3612) 3-S348 

t LAN 
Malatya birliklerinin ihtiyacı için 38038S kilo arpa satın alınacak

tır. Tahmin bedeli 23774 lira 6 kuruştur. 
Eksiltme lS/l ci TŞ/937 cuma günü saat 11.30 da Elaziz tüm 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1783 lira 7 kuruştur. 
Teklif mektubları ihale günü saat 9.30 kadar satın alma komis

Yonuna verilmiş olacaktır. Sonra verilenler alınmaz. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina

tını koyduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. 
(3611) 3-S347 

Milli Müdafaa Vekaleti Sa_t_•n_a_ı_m_a ________ ı 1

1 
Komisyonu İlanlar• -------' 

BİLİT 
1 - İki 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. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 237 lira S3 kuruştur. Şartname keşif ve proje
ler parasiyle M. M. V. satın alma Ko. dan alınır. 

4 ·- Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddel.!rinde yazılı belgelerle birlikte ihale gün 
ve saatinde M. M. V. satın alma Ko. da bulunmalan. (3692) 3-54S8 

B t L tT 
1 - 7 tane muhtelif ebat ve eşkalde şevrole veya ford kamyon 

re kamyonet pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Hepsinin tahmin bedeli (17.000) on yedi bin liradır. 
3 - İlk teminatı (127S) bin iki yüz yetmiş beş liradır. 
4 - İhalesi 13.10.937 çarşamba günü saat 10 dadır. 
5 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz olarak komisyondan verilir. 
6 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. mad-

.ielerinde gösterilen vesaikle ve teminatlariyle birlikte belli gün 
ve saatında M. M. V. satın alma KO. nuna gelmeleri. 

(3497) 3-5246 

l(ütahya müddei umumi~Oinden: 
Kütahya C. müddei umumiliğinden açık eksiltmeye konulan 

3846 lira 40 kuruş bedeli keşifli Kütahya ceza evinde yapılacak 
tamirat ve tadilat 30.9.9.37 tarihinde talip zuhur etmemekle on gün 
daha uzatılmasına ~omısyonca karar verilmiş olduğundan taliple
rin tafsilat almak uzere Kütahya C. müddei umumilik makamına 
müracaatları iHin olunur. 3-S585 

(.__ ______ A_n_k_a_r_a Belediye Reisliği _ı_ıa_n_ı_a_r_ı ______ ,( 

t LAN 
3870 lira bedeli keşifli cumhuriyet bayramında yapılacak tenvi

rat ışine verilen bedel haddı layik görülmediğinden 9 teşrini evci 
937 cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla verileceeinden isteklilerin 
Belediye encümenine müracaatları. (3767) 3-SSS2 

Mevkii Cinsi 
Yenişehir Hane enkazı 
Kazım paşa 
caddesi 

t LAN 
Ada Parsı?! 
1072 7 

Muhammen kıymeti 
400 Lira 

Yukarıda cins. v~ mev~ii ve munammen kıymeti yazılı hane en
kazı 11.10.937 tarıhıne musadit pazartesi günü saat 16 da pazarlık 
suretile satılacağından taJipleriıı yüzde 7,S dipozito akçelerile İmar 
müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları (3755) 3-S545 

t L A N 
Ankarada yapılmakta olan mezarlığın umumi medhali kısmın

da 850 lira muhammen bedeli olan beton direkler ve tel örgü
ye talih çıkmadığından dolayı 11-10-937 tarihine müsadif pazarte
si günü saat IS de ihale edilmek üzere on gün müddetle temdit e
dilmiştir. Bedelsiz olarak şartnamesini almak için müdüriyete ve 
ihale saatinden evvel talihlerin %7.S dipozito paralariyle imar mü
dürlü~ünde müteşekkil komisyona müracaatları. (3781) 3-5S81 

t LAN 
1 - Zara~aki birlikl~r için kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu. 

lan 145000 kılo ekmeklık un 26.1. teşrin. 937 salı günü saat 15 de 
Sivas tüm komutanlık binasındaki komisyonda ihale edilecektir. 

2 - Bedeli 20300 lira ve muvakkat teminatı 1S22 lira SO kuruştur. 
3 - Şartnamesi her giin..komisyonda görülebilir. İstekliler ka

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaik ve ilk teminat mak
buzlariyle teklif mektublarını havi zarfı kanunun 32 ve 33 üncü 
maddelerindeki sarahat dairesinde hazırlayara'c 26. ı. teşrin 937 salı 
günü saat 14 de kadar tüm satm alma komisyonuna vermiş bulun-
malıdırlar. (3776) 3-S580 

t LA N 
1. .- Ankara garnizonu ~irlik ve müesseseleri ihtiyacı için mü

teahhıd nam hesabına 8000 kılo taze fasulyeye 4.10.937 eksiltmesin
de verilen fiat pahalı görüldüğünckn açık eksiltmesi 14.10.937 sa
at 11 de yapılacaktır. 

2: - Muhammen bedeli 800 lira ilk teminatı 60 liradır. 1stek
li.lerın ş_art.r_ıamesini görmek ü~ere ~er ~n ve eksiltmeye iştirak i
çın bellı gun ve saatta kanunı vesıkalarıyJe Ankara levazım anıir-
liği satın alına komisyonunda bulunmaları. (377S) 3-5579 

tLAN 
. ~ -: İzmir müstahkem mevki kıt~ttının 77400 kilo ayaktan sığır 

etı ıhtıyacı kapalı zarf usuliyle eksıltmeye konmuş,tur. İhalesi 25. 
1 teşrin 937 saat 16.30 da İzmir kışlada levazım amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 193SO lira ilk teminatı 1451 lira 25 
kuruştur. 

Şartnamesi her gün komisyondan görülebilir. 
3 - İsteklier ticaret odasına kayıdlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedir. Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni 
ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle teminat ve teklif mektubla.. 
rını ihale saatından en az bir saat evel komisyonda bulunacaklardır. 

(3772) 3-SS78 

t L A N 
1 - İzmir müstahkem mevki komutanlığınca gösterilecek yerde 

16498 lira 22 kuruş bedel keşifli 12120 metre uzunluğunda telefon 
hattı inşası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

.2 ::-. İhale 26. ı. teşrin 937 saat ı6.30 da İzmir kışlada levazım 
amırhgı satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

İlk teminatı 1238 liradır. 
3 - Şartname ve keşifname saat 10 dan 12, e ıs den 18 e. kadar 

kışlada inşaat komisyonunda görülebilir. İstekliler ticaret odasına 
k~yıdlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedir. Ek
s~ltmeye i~tirak ?490 sayılı kanun ve şartna~esinde yazılı vesikala
rıyle teklıf mektublarını ihale saatından bır saat evel komisyona 
vermiş bulunacaklardır. (3771) 3-5S77 

İLAN 
. 1 - Ankara garnizon ı:nüesseseleri h~yvanat ihtiyacı için ek

~ıltmeye konulan 203,700 kılo samana eksıltrnesinde talih çıkmadı
grndan bir ay içinde pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 13.10.937 saat 14 tedir. Muhammen bedeli 3666 li
ra 60 kuruş ilk teminatı 27S liradır. Şartnamesi her gün komisyon-
da parasız görülür. " 

3 - İsteklierin kanuni v7si~ları ve teminatlariyle belli gün 
ve saatta Ankara levazım amırlıgı sa. alma komisyonunda bulun-
maları. (370~) 3-S576 

BİLİT 
1 - Ankara garnizonu b!rli~l~~i ihtiyacı için 720 ton gürgen o

dununun 16.10.937 cumartesı gunu saat 11 de kapalı zarfla eksilt
mesi yapılacaktır. 

2 - Odunun tutarı 1S480 lira olup muvakkat teminatı 1161 lira
dır. Şartnamesi her gün komisyonda parasız görülür. 

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

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonu ilanları 

!LAN 
SOl, 224 metre mikabı 20048,9S lira muhammen bedelli meşe ve• 

ya 12S60,60 lira muhammen bedelli kayın tomruk 22.10.937 cuma gü
nü saat lS.30 da kapalı zarf u:;ulü ile Ankarada idare binas.nda sa
tın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin meşe teklif ettikleri takdirde 1536,72 
kayın tomruk teklif ettiklerinde 939,80 liralık muvakkat teminat i
le kanunun tayin ettigi vesikaları ve nafıa mı.iteahhidlik vesikası 
ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine ver
melerilazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktad.r. 

(3730) 3-SS28 

İLAN 
4.10.937 tarihine müsaaıt pazartesi günü saat ıs de kapalı azrfla 

yapılan eksiltmeye talip çıkmama:;ından dolayı ihale edilemiyen 
devle~ d~miryolları birinci işletme mrntakası dahilinde aşağıda 
mevkılerı, mıkdarları, muhammen bedclleri ve muvakkat teminat
ları yazılı olan ve her taş ocağından çıkarılacak balast ayn ayn 
ihale edilmek üzere pazarlığa konulmuştur. Pazarhk lS.10.937 ta. 
rihinde "cuma,, günü saat lS de Haydarpaşada gar l:enası dahilin· 
de birinci işletme komisyonunda yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenler hizalarında yazılı muvakkat teminat 
ve kanunun tayin ettiği vesaik ve resmi gazetenin 7.5.937 tarih ve 
3.297 veya 364~ N~. lu 1.7.937 tarihli mishalarmda intişar eden ta
lımat~~e daıresınde alınmış ehliyet vesikaları ile birlikte pazar
Iı_k gunu saat 15 e kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe 
a.ı?. şartnameler Haydarpaşa gar binası dahilindeki yol başmüfettiş· 
lıgınde parasız olarak dağıtılmaktadır. (6821-3783) 

Balastın 
İhale edilecek M3 nın Muhammen 

miktar ihzar beckli bedeli 
m3 Kunış Lira 

16SOO 150 24750 

Muvakka' 
teminat 
miktarı 
Lira K. 
18S6.25 

Taş ocağının mevkii 
Haydarpaşa - Eskişehir 
kilometre 186-194 
Eskişehir - Ankara 
kilometre 217-226 

18000 13S 24300 1822.SO 
3-S589 

1 
İstanbul Üniversitesi Artırma, Eksiltme ve 1 

pazarlık komisyonu ilanları 

---------------------- ----------------------
İLAN 

1 - 46367 lira 83 kuruş keşif bedelli İstanbulda Gureba haaıa. 
hanesi haricii hastalrklar anfisi inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler şunlardır 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık genel şartnamesi, 
D - İnşaata dair fenni şartname, 
E - Keşif hülasa cetveli ve ilişikJerı1 
F - Projeler, 
İstiyenler bu tartname ve projeleri 250 kuruş bedel ile Unlveral• 

te rektörlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 18.10.937 pazartesi günü saat ıs de İstanbul üni· 

versitesi rektörlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3477 lira 6 kurut 

muvakkat teminat vermesi ve bayındırlık bakanlığından alınmıı 
1937 senesine aid bina müteahhid vesikasiyle bir defada 4000 Ji. 
ralık inşaat teahhüd ve ikmal etmiş olması lazımdır. 

S - Teklif mektubları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar üniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde veril· 
miş olmalıdır. 

6 - Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 3 üncü madde
?e. yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
ıyıce kaptılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul e· 
dilmez. (3647/6S7S) 3-5382 

Hans Albers 
1 

SAVOY OTEL 

-----
EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN · 

Pazarlıkla satılıl~ apartıman 
Bankamıza aid, Ankarada Işıklar cadedsinde kain on dört da.. 

ireyi havi "Banka apartımanı,, namiyle maruf (Eski Turhan apar
tımanı) pazarlıkla (peşin veya taksitli) satılıktır. İhalesi 20. T. ev
vel. 937 çarşamba günü saat on beşte Ankarada umum müdürlük 
binasında toplanacak idare meclisi huzurunda yapılacaktır. 

Pazarlığa İstanbulda iştirak etmek istiyenlerin, mezkur tarihte 
nihayet saat on bire kadar İstanbul şubemiz direktörlüğüne müra
caat etmeleri lazımdır. 

AP ARTIM AN: ıs7,50 M2. murabba, arsa üzerine bina edilmiş 
en alt depo katından maada bodrum ve zemin katları üzerinde beş 
kattan ibaret olup senede 8000 lira irad .teminine müsaid mükem
mel bir akardır: 

DEPO KA Ti: Apartıman dairelerinin odun ve könı ür depola
riyle motörlü su mahzeni mevcuddur. 

BODRUM KATTA: biri dört oda, bir mutfak bir hela ve bir 
koridoru, diğeri beş oda, bir mutfak, bir helfı ve bir koridoru havi 
olmak üzere karşılıklı iki daire vardır. 

ZEMİN KATTA: 1 ve 2: 
BİRİNCİ KATTA: 3 ve 4, 
İKİNCİ KATTA: S ve 6, ÜÇÜNCÜ KATTA: 7 ve 8, DÖR

DÜNCÜ KATTA: 9 ve 10 No. lu daireleri muhtevi olup her bir 
dairede beş oda, bir mutbah, bir hela: bir banyo ve bir koridor bu
lunmaktadır. 

BEŞİNCİ KAT: Önünde büyük bir teraçayı ve umumi bir ça.. 
maşırhğı muhtevi 11 ve 12 No. lu dair.eterden mütesekkildir. 

11 No. lu daire dört oda, bir mutbah, bir hela, bir koridoru, 12 
No. lu daire ise üç oda, bir mutbah, bir hela, ve bir koridoru müş
temil bulunmaktadır. 

Apartımanın bütün daireleri su, elektrik, hava gazı tesisatını 
havidir ve asansör tesisatına müsaid bir menfezi mevcuttur. 

Pazarlığa girmek istiyenlerin ihale saatinden evci 8.400. Sekiz 
bin dört • ii zlira depozito yatırmaları veya o günkü borsa kıymeti 
üzerinden bankamızca kabulü caiz sekiz bin dört yüz lira değerin
de esham ve tahvilat veya memleket dahilinde çalışan muteber bir 
bankanın kefalet mektubunu vermeleri lazımdır. 

Apartımanı görmek istiyenlerin, kapıcıya ve fazla mallımat al. 
mak arzusunda bulunanlar da ihale gününe kadar Ankarada genel 
direktörlük emlak servisine veya İstanbulda şubemiz direktörlü
ğüne müracaatları ve pazarlığa iştirak edeceklerin beraberlerinde 
birer fotoğraf ile nüfus tezkereleri getirmeleri de itan olunur. 

3-5S91 

Adliye Vekaletinden: . 
Hukuk işleri umum müdürlüğünde bir katiplik açiktır. 
Memurin kanununun 4 üncü maddesinde yazılı vasıf ve şartları 

haiz olanların 11.10.937 tarihine müsadi{ pazartesi günü saat 14 de 
yapılacak olan imtihana iştirak için evrakı müsbitelerile birlikte mü-
racatları ilan olunur. (37Sı) 3-SS43 
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Mektebliler !.. Bütün Kitablarınız Halil Naci Mıl1çıoğlund8 
Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

Türk yüksek mühen -
disleri birliğinden: 

Yenişehirde Atatürk uranmdaki. birlik bin~sının gazino, 
lokanta ve 2 inci, 3 üncü katlardan ıbaret pansıyon kısımlan 
üç sene müddetle kiraya verilecektir: • 

Kiralamak istiyenler bu hususa aıd ~~n~~ ~e kıra m~
kavelesi örneğini her gün saat 17.S da bırlık katıbınden alabı
lirler. 

İsteklilerin senelik icar bedelini bildirir teklif mektubla
rını prtnamesinde yazılı vesaik ve 200 liralık teminat ile .bi!
likte 20 birinci teşrin 937 çarşamba günü saat 18 e kadar Bırlık 
binasında toplanacak komisyona vermeleri lazımdır. (3698) 

3-5439 

Ankara melitepler mühayaat 
l{omisyonu reisliğinden: 

Siyasal bilgiler okulu talebesi için satın a~macak 300 - 350 çift 
iskarpinin açık eksiltmesi 11.10.937 pazartesı saat 16 da Ankara 
mektebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

Azami mikdara göre tahmin edilen bcd:l 1732 lira 50 .kuruşt':':r. 
İlk teminat 130 liradır, İskarpin nümunesı ve şartnamesı her gun 
mektebte görülebilir. (3536) 3-5221 

Anl{ara mek:tepler 
komisyonu 

mühayaat 
reisliğinden : 

Siyasal bilgiler okulu talebesi için satın alınacak 220 - 260 met: 
re paltoluk kumaşın açık eksiltmesi 11 teşrinievel 937 pazartesı 
günü saat 15 de Ankara mektebler muhasebeciliğinde yapılacaktır. 

Azami mikdar üzerinden tahmin edilen bedel 1950 lıradır. İlk 
teminat 146 lira 25 kuruştur. Kumaş nümuneleri ve şartname her 
gün mektebte görülebilir. (3537) 3-5222 

l(ızılcahamam Malmüdürlüğün. 
den: 

Kızılcaharnamda Eldelek ormanı içinde bulunan ve (2032) iki 
bin otuz iki lira muhammen kıymet takdir edilen kereste .fabrikası 
binası ve müştemilatının enkazı ile makine ve malzemesı artırma 
ve eksiltme kanunu mucibince 23.9.937 tarihinden itibaren 14.10. 
1937 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere müzayedeye çıkarılmış
tır. 

Daha fazla malUmat almak istiyen taliplerin Kızılcahamam ma-
liyesine müracaat etmeleri ilan olunur. (3744) 3-5531 

Y euişehir belediye riyasetinden: 
1 - Musaddak projeler mucibince 19143 lira bedel keşifli Ye

nişehir ka abasında elektrik tesisatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Ek ıJtme günü 10.11.937 çarşamba günü saat 16 da Yenişe
Jıir beledı e i encümeninde yapılacaktır. 

3 - 1 u tesisata aid keşif evrakı ve projelerin birer kopyala
rı İstanbulda Galatada Selanik bankası beşinci katta mühendis 
Hasan H l ttedir. 

Kopyaları görmek ve almak istiyenler 225 kuruş bedel mukabi
linde mumaileyh mühendis Hasan Haletten alabileceklerdir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler % de yedi buçuk teminatla
rı tutarı olan 1435 lira 72 kuruşluk teminatlarını teklif varakala
riyle birlikte göndermelidirler. Eksiltmeye girecekler tekJif mek
tublarını ihale saatından bir saat evel belediye reisliğine gönder
meleri. 

S - Eksiltmeye talih olanlar Türkiyenin bir kaç mahallerinde 
yapmış oldukları tesiatlarda muvaffak olduklarını mübeyyin ve
sikaları ibraz edeceklerdir. 

6 - Fazla izahat almak istiyenler belediyemize müracaat ede-
bilırler. (6576 3646) 3-5383 

Anli.ara yiilcsek 
re {ı··rlüğünden: 

ziraat enstitüsü 
= 

1 - Kurumumuzun önümüzdeki kış mevsiminde kalöriferli bi
naların kalöriferle, kalörifer olmıyan binaların ve kok kömürü so
basiyle ve 165 gün müddetle ısıtılması işi kaplar zarfla eksiltmeye 
konulmu~tur. 

2 - Muhammen bedel 32000 otuz iki bin lira olup muvakkat te
minat 2400 liradır. 

3 - İhale yüksek enstitil rektörlük binasında toplanan komis
yon tarafından 14.10.937 tarihine rastlıya n perşembe günü saat 16 

da yapılacktır. 
4 - Teklif mcktublarmın ihaleden bir saat eveline kadar mak

buz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri ve ihale saatında 
komsiyonda hazır bulunmaları. 

5 - Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin 
enstitü daire müdürlüğüne müracatları ilan olunur. (3561) 

3-5277 

Cümhuriyet Halk: Partisi Genel 
Sekreterliğinden: 

Cumhuriyet halk
0 

partisine aid kapalı Buik marka ve 933 modeli 
beş kişilik bir otomobil kapalı zarf suretiyle satılacaktır. Otomobili 
görmek istiyenler her gün parti garajında görebilirler. Satın alma
ya talih olanların teklif mektublarını 15 birinci teşrin 937 günü ak
famına kadar Ankarada C. H. P. merkezi binasında Başsekreterliğe 
tevdi etmiş olamaları p.rttır. Neticesi ertesi gün taliblere bildiri-
lecektir. 3--5355 

tLAN TASHtHi 
Kars valiliğinden: 
16, 21, 25, 30, eylül 1937 tarihli Ulus ve 15, 20, 25, 30, eylül 1937 ta

rihli Cumhuriyet gazetelerinde neı;.rolunan Sarıkamış ve Iğdır ka
sabalarında yapılacak elektrik tesiatı eksiltmesine aid ilanın bL 
rinci ınadesi aşağıdaki şekilde tashih edilmiştir. 

''Sarıkam•§ kasabasında yapılacak 8001 ı, lira 71 kuruş bedeli 
keşifli ve Iğdır kasabasında yapılacak 84692 lira 63 kuruş bedeli ke
şifli ceınan 164 704 lira 34 kuruşluk elektrik tesiatı işi kapalı zarf 
U$uliylc eksiltme) e konulmuştur. (6806) 3-5584 

Kiralık Ev 
Beş genit oda; hava gazı fı. 

rını ve banyosu, geniş teras, kö
mürlük ve çamaşırlık ve her tür
lü konforu havi b::ıhçeli evin üst 
katı kiarlıktır. 

Yenişehir, Selanik caddesi No. 
51 Telefon: 1347 veya 2953 

3-5571 

Satılık Arsa 
Yenişehir yakınında Seyran 

mevkiinde 960 metre murabbaı 
arsa satılıktır. İcabında taksitle 
verilir. 

Anafartalar caddesi 9 S No. 
tuhafiyeci Tevfik 3-5587 

En hoş meyva tuzudur. İnki 
bazı defeder. Mide, bağırsak, ka. 
raciğerden mütevellit rahatsızlık
ları önler. Hazmı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

MUJDE 
Ankaranın ESKİ Fcvaisi can. 

landı. Karaoğlan civarında Ku
yulu Kahve yanında Temiz ve 
Nefis Iskaralar envai balıklar 
her türlü zeytin yağları ve tatlı
lar yapmakta ve sayın dostları 
beklemektedir. Bir defa teşrif 
kafidir. 

Meşhur Fevai Caylak 

Doktor 
Ali Vahit Yaşat 

Avrupa seyahatinden avdet 
etmiş ve hastalarını kabule baş-
lamıştır. 3--5487 

Kiralık Daire 
Anafartalar caddesi Güzeller 

sokak numara 9 apartımanda i
kinci kat kiralıktır. İstiyenler 
Türk maarif cemiyetinde Hamdi 
Önala müracaat edebilirler. 

Telefon. (2182) 
3-5539 

Kiralık Daire 
Aranıyor 

Şehirde 2 ila 3 odalı kiralık 
bir daire aranmaktadır. Taliple
rın A.A. işaretiyle Ulus'a yazma.. 
Iarı 3-5573 

~" 

Kiralık Daire 
Orduevi karşısında Akasya a. 

partımanında daire: 2 
4 geniş oda, bir hol, banyo ve 

bütün konforu havidir. 
3 numarada oturanlardan so-

rulması. 3-5555 

Mürebbiye aranıyor 
Yedi sekiz yaşında bir kız ço

cuğu için. fransızca bilen ve taş
raya gidebilecek, bir mürebbiye 
aranmaktadır. İsteklilerin, sabah 
saat 9 dan 10 a kadar belediyeler 
bankas nda İbrahim Atanan'a mü-
racaatları rica olunur. 3-5486 

Dr. EMİR NECiB 
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 -

1 
İmtiyaz sahibi ve Başmu.. 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Başmuharrir Muavini Na

suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 1 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK 

Ulus Basımevi: ANKARA 

EN GÜZEL 
n.lHAR 
'2SRESMOR 

.. 

~;ı. 

Urfa Gümrük Muhafaza T. 2 Satınalma Komisvonundan; 
Muhammen Muvakkat 

Cinci Miktarı bedeli teminatı İhalenin 
Kı'lo Lir.a K. Lira K. Tarihi Günü Saati Şekli f 

b 10 Kapalı ar Un 250407 34580 88 2580 00 13.10.937 çarşam a kapalı zarf 
Odun 915588 25178 67 1890 00 13-10-937 .. çarşamba 15 f 

14 10 937 Perşembe 10 kapalı zar · Arpa 553596 28399 50 2130 00 · . · ~ k 
1 - Urfada gümrük muhafaza ikinci tabur ve. talım.gahl·a· r erat ve hayvanatı ihtiyacı için mu a

ve saatleri ve şekilleri yukarıda yazıh veleye baglanacak olan cins ve miktarlariyle eksıltmenın gun 
üç kalem madde eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 _ Şartname ve evsafları komisyondadır. Görülebilir. • .k 
1 

le 
3 - İsteklilerin ilk teminata aid vezne n;ıakbuzu veya. banka mektubları ve ~an.~nı vesı a? "u:n. 

birlikte eksiltme saatlerinden bir saat evvehne kadar teklıf mektublarmı Urfad.a kopru başınd g 
rük muhafaza ikinci tabur karargahında tabuı satınalma komisyonuna ver~elerı. . A 

•• 4 _ Posta ile gönderilecek t eklif mektublarının 2490 sayılı ka nuna gore olması ılan olunur. 
( 6356) . . 3-5239 

SEFALiN 
BAŞ VE oiş AGRJLARJ GRİP 

• 
VE NEZLEYi 

._._ .. ~, DERHAL GEÇİRİ~ 

Nafia vekaletinden: 
Bina İşleri İlanı : 

ı. İstekli ç kınamış olan Ankara Yüksek ziraat enstitüleri st~j
yer talebelrine mahsus Orman çiftliğinde yapılacak yemekhane ın
şaatı aynı şartl~rla pazarlığa çıkarılmıştır. 

Keşif bedelı: 37031 lira 95 kurştur. A • 

2. - Eksiltme 15.10.937 cuma günü saat 15 de nafıa vekaletı ya· 
pı işleri eksi}tme komisyonu odasında ya~ılacak~ır. 

3. - Eksıltme şartnamesi ve buna muteferrı evrak 185 ~~ıruş 
bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden. alınabılır. 

4. - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2777 lıra 40 kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmış yapı 
müteahhidliği vesikası ibraz etmesi lazımdır. (3710) 3-5496 

YENi SiNEl\1ALAR 

Kiralık Daire 
Çocuk sarayı caddesi Kurşun• 

lu cami karşısında 84 No. B. A;· 
!im apartımanınm ikinci katı k!
ralıktır. Banyo, hava gazı, saır 
konfor tamam görmek için kapı
cıya müracaat. 3-559~ 

ZAYİ 
Mengen pazar ilk okulundan 

aldığım şehadetnamemi kaybe~
tim. Yenisini alacağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

44 Eyüp Eren 
3-5588 

HALK 
Bu gün bu gece 

Beyaz perdenin en çok tanınmış 
üç büyük yıldızı 

William Powel - Mirna Loy 
Jean Harlow 

BU GUN BU GECE 
Türkçele§tirilmesinde ~imdiye kadar 
en çok muvaffak olunan sergüzeşt filml 

tarafından eşsiz bir surette yaratılan 

İKİ KARILI KOCA 
AYRICA: 

Tarzan Kaçıyor 
Dünya yüzme şantpiyonu 
]OHNY WElSM ULLER 
ve daimi partöne. i dilber 

MAUREEN O'S['LLIVAN 
D'ONY A HABERLERİ Ayrıca: Dünya 

ŞEHİR BAHÇESİNDE · 

1 iaberleri 

BU GECE SAAT TAM 21.30 DA: 
PATRONUM KOCAM 


