
HER YERDE SALI 
28 
Eylfıl 

1937 

s 
KURUŞ 

A D 1 M 1 Z, 

18 inci Yal 

No. 5809 
Tel : Başmuharrir 1063 
Yazı İşleri MUd. 1062 AN D MIZDIR 

Ecnebi Profesörler An karada 

Ankara modern 
• • • • 

mımarının eşsız 

bir eseridir 
Profesörler Atatürk türkigesinden 
büyük hayranlıkla bahsediyorlar 

iç l!'er_ bakanı ve Parti genel •ekreteri B. Şükrü Kaya, Milli müdalaa bakanı general Kazım Ôzalp, GümriiJı 
ve ınlaıaarlar bakarn B. Rana T arlaan, Maliye bakanı B. f uad Airalı, D11 itler bakan veküi 8. Nrım1111 

Menemencioğlu Ankara garından çıkarlarken 

lstanbulda toplanan ikinci türk tarih kurultayrna iıtirik eden ecne
bi profesörlerden bir çoğu dün 1abah ıehrimize gelmiıler ve Ankarada 
ınuhtelif tetkikler yapmışlardır. Profeıörlerin tetkiklerine ve ıereflerİ• 
ne verilen ziyafetlere aid tafıilitı bugün ikinci sayfamızda bulacakımız. 

isfanbuldaki vekiller geldiler 
Bir müddettenberi lıtanbul'da bulunmakta olan iç Bakan ve Parti Genel 

Sekreteri B. Şükrü Kaya,, Adliye Bakam B. Şükrü Saracoğlu, Milli Müdafaa Ba
kanı B. Kazım Özalp, Finam Bakam 8. Fuad AiraJı, Gümrük ve inhisarlar Ba
kam B. Rana Tarhan, Dıı Bakan vekili ıiyaıi müıtetar 8. Numan Menemenci. 
oilu dün buıuıi bir trenle saat 10.0S ele tehrimize clönmüılerdir. Bakanlar Anka. 
ra pnncla tehrimizcleki ıiyui müıteprlar, mebuslar ve bakanlıklar ileri gelenle
ri blrafından karplanmıılarchr. 

f:cnebi prole•örler Anhrada t• 
rihi kazılar üzerinde 

tetkikler yapıyorlar -
Gündelik: 

Tarihçi 
Misafirfer 

Kemal UNAL 
. ikinci türk tarih kongreıine İf
lırik eden ecnebi ilimlerin birço
iu dün Ankaranın misafiri idiler. 
Şahıılannda ilmi otorite ile insa
ni ıneziyet, asil bir ahenk içinde 
birlqen misafirler, Ankaranın sa
llliaıi kabulünden fevkalade müte
haaaiı olmutlardır. Kaldı ki ilim
ler tehrimizde inaani duyguların 
en ııcağı ile birlikte ilmi çahtma
lann da en değerli belgelerine ka
\'Ufaıuılardır. Filhakika orijinal 
eeer
1 

lerle hayli zengin olan müze-
erimiz ve tehre yakın tarihi kazı 

Yerleri, kendilerini modem Anka
ra kadar hayran kdmııtır. 

• Mütevazi hacmine, ıon on yd 
•çinde kurulmuı olmasına rağme-n 
tarihçi misafirler dün Ankara Et
boğraf ya müzeıinde, saatlerce 
~l~ıtlardır. Çubuk yolu üzerin
d ekı Eti yokutu kazııı iıe üzerin-

e ıeniı bir alaka toplanuıtır. 
Dün ıehrimizde ve civarında ~(.r. 
dükleri eserler, ilimlere, Alaca ve 
~iazkalede çok değerli ıeyler 
uulacaldan emniyetini vermittir. 
Bulduklar1D11zın her biri tarih il
ı.ainde yeni bir sayfa açmaktadır. 
B~tann verdiği geniı hayranlık, 
::aa~irlerimizin neıeli çehrelerin
i .dun zevkle görülüyordu. Alim
l~~n. bu ihtiaaılan, bize türle genç-. 
d~~nıı_ı !arih çabımalarmda il~m 
I ıa~p~ınıne ne k~dar hürmet ettık
derını gösterir. Bundan büyük haz 
UYınak bizim hakkımızdır. 
~imler konırenin kapamt cel

b:'•nde yeni Türkiye hakkındaki 
fllaet hiılerini, mesleklerinin ve-

Snmı ' '"r ' <:" v f :t f1ıı ı 

Bütün ecnebi ilimler modern 
Ankaramıza hayran kalmıtlar, 
Türkiyede ve Ankarada gördükle
ri iyi kabulden son derece müte
husiı olduklarım bildirmitlerdir. 

Atina profesörlerinden Marinatos, in· 
tıbalarını rica eden arkadaşımıza demif-
tir ki= I 

"- Ankara'yı evvelce bana bir tek 
ağaçtan başka yeşilliği olmıyan bir nevi 
köy halinde tasvir etmittiler. Halbuki 
ben Ankarada ağaçlar ve bahçelerle ıüa-

( Sonu 5. incı sayfada ) 

B. Saffet Arıkan geliyor 
lıtanbul, 27 [Telefonla] - Kültür Bakanımız B. Saffet Ankan bugün Park 

otelde yüksek tedrriaat genel direktörü 8. Cavad'la, neıriyat direktörü 8. Faik 
Reıid'i kabul ederek bir müddet görüımüıtür. B. Saffet Arıkan alqam treniyle 
Ankara'ya hareket etmiftir. 

Tedrisat 
sisteminde 
değişiklik 

Ecnebi prole•örler Anka raJa tetkikler yaparlarken 

Utaabul, 27 (Telefonla) - Maarif 
tefkilit kanununun değiıtirilmeai etra
fında tetkikler yapıldığı haber verilmek· 
tedir. Bu tetkikler müsbet netice verdi. 
ği takdirde ilk, orta ve yüksek tedriaat 
adiyle üçe aynlan tedris taksimi deği§ti
rilecektir. Kültürü yüksek seviyede bu
lunan bazı memleketlerde olduğu cibi 
bizde de ıelıirlerde ilk tahsil 8 yıl ola -

cak ve pmdilri ilk ve orta okullar birlet
tirilecelrtir. Bu ıuretle 8 yıllık ilk okulu 
bitiren bir talebe kabiliyet ve istidadı 
tecrübeden geçirildikten sonra elde edi
lecek neticelere göre ihtisu liselerine 

Lüleburgaz asfalt 
yolu dün açlldı 

verilecektir. Şimdiki lise tefk:ilitı yerine 
tıb, fen, ziraat gibi her biri bir yilbek 
mektebe veya faldllteye talebe yeti§tirc
cek teknik ve ihtisu okullan kurulacak· 
tır. Aynca lise tahsili ile iktifa edecek
ler için de fİmdiki liselerden birkaç ta. 

ne bırakılacaktır. İhtilal ve teknik okul· 
lannda umumi malQmata pek az yer ve
rilecek, fakat buna mukabil diğer alika
h derslere fazla ehemiyet verilecektir. 
Talebe ecnebi bir dille ihtuaar içinde ~ 
lan derslerden yetiftirilecektir. Bu ıu
retle üniversite ve yüksek okullardan 
daha verimli neticeler elde edilebile-

B. Ali Çetinkaya 
izah eden mühim 

yol ı)()Iitikamızı 
bir nutuk verdi 

lıtanbul, 27 (Telefonla) - Londra • İstanbul asfalt yolunun lıtan
bul - Lüleburgaz kıımı bitmiı olduğundan bugün Bayındırlık 'bakarumız 
8. Ali Çetinkaya tarafından törenle açıldı. Törene lıtanbul~an, Edir
neden ve bütün Trakya ıehirlerinde n muhtelif heyetler gelmıtti. (Sonu S. inci sayfada) 

Lü~bu~a~ medhattnde b~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

tak kurulmuıtu. Onun üzerinde 
büyük bir Trakya hartası görü
lüyordu. Kasabanın medhalinde
ki meydanda güzel bir kürsü ku
rulmuı, hoparlör tertibatı vücuda 
getirilmişti. 

Burada Trakya genci müfettişi ge
neral Kazım Dirik, korgeneral Salih 

Onurtak, diğer ordu komutanları, bü· 
tün Trakya valileri, kaymakamları ve 

bazı Trakya aaylavlan da toplanmış 
bulunuyorlardı. 

Kürsüye evveli Bayındırlık bakan· 

lığı yollar ve şosalar reisi B. Ali Güran 
çıktı ve bir nutuk söyledi. 

Bundan sonra Kırklareli valisi Ha
sib ve müteakiben de Trakya maarif 
müfettişi Yalçın güzel birer nutuk irad 
ettiler. 

B. Ali Çetinkayanın nutlnı 

Son olarak kürsüye Bayındırlık be

(Sonu 4 iinca •ylad•) 

29 birinci teşrinde 
28 sahife çıkıyor 

29 ilk teşrin cumhuriyet bayramından 
itibaren yeni makinesinde ve büyük 
hacimde çılonak için hazırlanıyor 

U L U S ·ı~rgün 12 büyük sayfa çıkacak ve haftada bir 
gun büyük memleket meselesine dair ayrı bir 

i ic.ı 11e verecektır. Bu ilavelerde esaslı davalanmızın geniş tahlille
rini bulacaksınız ve alaka ile okuyacaksınız .. 

U L U S yeni tekli, ve kuvvetli kadroıu ile yalnız devlet 
merkezinin değil bütün Türkiyenin bü1ük ha

bt:r ve: LAir ga.zetesi olacaktır. Yeni 'tıkacak Ulusta bütün tehirle
rimizden sıraııyle ayrı ayrı röportajlar bulacaksınız. Şimdiden bir 
çok muharrirler.imiz bu büyük röportajlarrm hazırlamağa bqla
mışlardır. 

Fazla tafsilat beşinci sayfamızdadır 

Başbakan Vekili 

B. Celal Bayarın 
yaptığı tebliğ 
Başbakan vekili B. Celil Bayar, s.,_ 

bakanlık vekaletine tayin edildiğini bir 
tebliğ ile devlet tefkilatına bildirmit
tir. B. Celil Bayar, Ba,bakanlık veki
letine tayinine ait cumhur reisimiz A
tatürkün tezkeresini de bu tebliğ ile 
birlikte göndermiştir. 

Başbakan vekili B. Celal Bayar, düa 
öğleden evvel ve sonra başbakanlığa 

gelmiş ve türlü işle rle mefgul ohnut
tur. B. Celal Bayar bu arada milli miL 
dafaa bakanı Kazım Özalp, gümrük ve 
inhisarlar bakanı B. Ali Rana Tarhan. 
dış bakan vekili siyasi müetepr B Me
nemencioğlu, cumhuriyet merkez ban
kası genel direktöril B. Salabaddia 
Çam ve ziraat bankası genel direlrtCSrl 
B. Kemal Zaim Sunelin ziyaretlerini 
kabul etmiştir. 

Fıkra 

Alaturka 
Alaturka, bız ve dostum Jlaalu.r J14-

lid yqıad- olanlar j~ia bir baıual• 
davasıdır: Sarayburnu nutku ve me• 
tebleria alaturkadan tasfiyesıade• 

sonra, ':ürkiyede musiki me~lesi za.. 
ren kalmamıştır. 

Radyo gazel söylemeğe başladığı v .. 
ltit, yelli neslin hoparlör önüadea u
sd ka~tığını göriiyorsunuz. Hıç niyet 
ederek, alaturıranın neden bu bale sel
diğini düşünmeyiniz: Bu bal• K•l~"
ti. Onu ahir ömründe müslümaa etme. 
ğe de kalkışmayınız: !Jaima içti masa
sıaın başında idi. Bıralc.aız, Mey ve 
bey bey bqbap zevk «tdegitsinl«tr! 

Yesari yazısından aalıyanlarıa zn
ki için lirin narllerini leda edebilir 
miydik? Yallud, Fuzuli gaulJerial 
tadanlar baı,rı için «tdebiyat ve dil , .. 
kilablarını alıkoyabilirmiydil:/ oaı .. 
rın kendilerine mahsus bir güullil:J•ri. 

tatları, ve ç•şnileri olsa da,, bayatta 

vazifelerini bitirmişlerdir. 

Askeri lutaları bicaz peşrni ;,. 
yürütmek, yahud. izci gençliği beste

nigarla coşturmak, sfizidilden camburlo 

yet marşı veya :.uzinaktan sahne mu

sikisi yapmak, bütün bunlar illb et

rneğe mahkum hayallerdır: Bir tiirlu re 
sim, bir türlü mimari, bır tlJrlli beyl:el. 

ve bir türlü ... mı siki vard11. Oaan ft"

veli kendisi, bir olan ilmi ve r.1:aii4 

ondan sonra da millisı gelir I milll r•si• 

miayatür ihya edilerek, milli miımd 

eski türbeler taklid edilerek ricfMI 

bulmayacağı gibi, milli musil:i de .,. 

laturka ıslah edilere·· oımıyacslct11. 

Ve esasen ilk osmanlı uy•lllf hatl!

ketinı muvaffak kılmayan şey, bu, gul 

ile şark arasında muvazaalı bu uyıqına 

imkanları aramak gayretı olmqturı 

Kemalızm, davayı kökünden IMllettL 

Yem tiırlr cemıyetının musikısını de k 

rakalım, kendisı arasın. bulsun! nıre

kim aramış , bıılmu stur aa . -Fata1 



K.irtık ve otokritik 

Mussolini. Hitler 
ı - e- llili • 1ı 'D Wnrı 

.. tia ........ pmitiYiat, rasyonel ... 
liMral ~ ;..mnez1 ••• 

2 - Her ilDai ..., millet idarainia • 
........ ,..._., ...... tapbm ..,.__ 

le t-- ........ • F h. -
-bhil, , ......... lj ......... 
....... lıiır ...... .a.cirl ıi• - -..... 

3 - Her ilıW tle A'ft'llllll • aı -. 
,.._ .._ • n •. • 1w.:... .. 1w. 
......... ,...... - 'i•l 1 h: 
•)~ ........ - _.H ..... 

.... ... (&der). 
lt)lpN. .... wu_.._ ... 

-. .. pıı&s.t eh'ilgn twfiı& 
4-Herla.i~~ ... .... 

, ....... , ......... h ..... -..-~. 
1 - Her ikiai de .aba " döYis ...._ 

.. ile Wi;rük piyasalar .... kredi -
lll'i ile .. bailarmm lropnw11 ,..__ 

.... hir "Kooomie forcW' dairesinin içi

- ................ " itana bir "mild.faa ......... •ııı..•ai" cin ...,. ... --
,... ilçi.Uae pbnmia .....,_ bl-........... 

• - ..... -- ..... wwi,.U. rr-. 
tıldı' -- --=-ı -ı:..:ıı.. a...-..:ıL. _.. -• I* ~ ..... ...-~ -7-, ... -
eömıiil•ıhr 1mp....-" kmdileriee JU ,.... .. _ ........ -"-
~ ...... --- ...... ,.. ........... • bMllr ..... 

.. aokmlar, .. iki dnleti ....... 
nıle.ılr.lıa.mWriWrüMlea.
a 1• 1 apliaoeı 
1-~fili ...... iı••·· 

Weolojilı Amchlw'1I ,.. k welij .. 

.-ka • ....ıııi Avra; ....... wk

_. ..,... ···~ Ticmnt pati•• .. ,..., ıllkt,. ......... 
Nli veri' Is•. 

2-Flllılıl .. ...., ..... , .... ...._ 

Manisada büyük bir 
hastahane yapıldı 

llaniu, (Hmaal) - Şehrimisde ya. 
pı' Ota olan modern memleket '-ta
neainbt bıfnı bitmiftir. Hastane 150 
bin liraya mal olmuıtur. Hastane Bae
nin en modem w en büyük baateuli 
olmUftur. içinde btttün fen vasıtaları 
ve tertibatı Yardır. 

Eli bıç_akh talebe 
Kooya, (Hususi) - Bölce -.t 

mektebinde çok mlellif bir hidi8e oL 
llWf; bir talebe mn•11imine ı.çak çek
mittir. Me1ele ıudur : 

• ldlise icleolojİIİnİ hahmkbıda-. 
3 - H• ikiai de lqiltere ile (ve ka

... t.em t..p1e1e .._ Fıwa ile) .._ 

n..-Jı 11n11S11Ddadlr. Şa var ki, Alman. 
,.. lıll iP I ı ihdla ÖDce ltaip'nm l..ı. 
J9 da, A' .,_._ pp I ı lımlı-

'dMır. 

~ID..__ ___ .. i,W.. 

elojik • 1 , - ..... ....... .. 
· .. 1-.tik 1 1 f o • ah• ıt.,. &a)'ııftw. 
.... jk •• ,ettımlD - 1 da ain' 
• .. ftapMalaiıtiile •.at 
................. , diploaı•• ~ 

....... ......... ... komp;ouWe p-

... , ... • ...., ...... dörtler" ................. ~ .............. . 

............ in ........... demek, çiia.. 

Y, laemansi Wr diplamatik müzaken 
-•una oturmadan önce daha, ideo'o. 
jik ......... ,, ...___,, ,.m SoY79t 

a..,.•71 ,. ................... --"'·•br-................. 
iki ct..letiaıı tefi. bu aefeıti brı•lat-

-" ~bu plinbınm ve ... ..,.. nmdlklamu ac:.ı. De ni*t-
te tadil edemlderdir? 

Çm.lııii, eLhlrkn netice, fimdiye b
dmr müt.et delildir. lndtere ile Fnn
-. ideolojik heh-=alıırin diplomatik 
....ı.etıere blbn o!cwıım bbul etm. 
mitler " "rejimler mıiitarekeR' ni, ısrar 
ile öne sünnütlerclir. Ve bunda, muvm • 
hık da obnutlarcbr. Çünkü Nyon'u Sov, 
yet Rusya ile 1lirlh iıımralayarak, ltal
ya'yı, ispanya m11eleaini kati bir suret
.. WJetmek bere wi ... .,.. dnet .,...... ....... . 

Bitler .... lııri nrii'ibb ..-.. 

.-., ..... "rePmler mütarekesi" lehi-
- 1ıiır 1w ... t &'il uk -,.1 Avnp11 
p gılltjLpeem imh, f ki ~ ..P ·h 
...,_. .. ..._..,._dnıkliır. 

BURHAN BELGE 

Vahab 1zmire antrenör 
mü oluyor? 

lsmir, (Bmual) - Mmtab futbol 
heyeti, Fran•dan danen Vababın İz· 
mir IDIDtaka llfttRn8ril yapdmMı için 
bir tqebblitte bulwmntf1Ur. Bu teşeb
bl8 tahakkuk edene, Vahab, lzmirin 
yapacafı temaill ~!arda da oynıya. 
bilecektir. 

Balılc.Vcle ka:r ebe mektebi 
Bahkair, ('Huaml) - Şehrimizde L 

çıJacak olan kay ebe okulunun buırhk
Ian bltlrilmlftir. Şimdiye kadar 30 tale
be bydedllmiftlr. 

U L U S ~~-=---_...-"'!!9 ______ mım=_lllll!!lm_.~-- 28-9-tDT 

Ecnebi profesörler Ankarada Doğu vilayetlerinde 

Bayındırlık 
işleri 

Eliziz, (Hususi) - Yurdun doğu 
kıamı baymdırlığa ve &üzelli~ doğ. 
ru dev aclımlariyle ilerliyor. Buralar
da eeyabat edenler, çalıpmnm humı, 
bapnlan iflerin büyüklüğünü ve pr
kııı yeni çehresini ilk bakıJta g6riiyor. 
lar. Dopnun herhangi bir kuaama, 
kasabama geli.ııis; muntazam yolların 
yapıld.lmı. hastalık JU'IUI pialiklerin 
kaJdınldığmı, ,ehrin su ve kanalisas
yon iflerinin balleclildiğiııi. en çorak 
yerlerin ağaçlandığmı, yeni tarzda bi • 
naların yükseldiğini görecebinis. A. 
çılan yeni meydanlarda yükselen hey
keller, yeni bükümet konakları, asri 
mektebler, bütün bunlara her yerde sık 
ıık tesadüf edeceksiniz. Doğunun eski 
kaaabaları adeta Y kılıp yeniden yapıL 
maktadır. Meselp pis, harab bakımsız 
bir köyden ibaret olan Besninin yanı
batında bugün yepyeni, tertemiz bir 
yurd kötesi yükseliyor. Dünün sevim
siz bir köyü olan Cizrede bugün bir 
plaj dahi yapılmı' bulunmaktadır. Muf, 
Bitlis, Erzurum yeniliğe doğru büyük 
bir hızla Jrotmalrtadrr. 

lzmirde sıcaklar 
Mektebler tatil edildi 
hmir, (Hususi) - Şehrimiz ilk okul

ları ı 5 eyUUde açılmııtı. Son günlerde 
sıcaklar fiddetle devam ettiğinden mek
teblerin 1 tetıine kadar tatil edilmesine 
karar verilmiıtir. 

Bolu - düzce maçı 
Bolu, 27 (A,A,) - Bolu - Yqilon 

spor diin Dibce S&unes 8por takımı 
ile bir maç yapmıftır. Bolu sporcuları 
bire lrartı iki •yı ile D6aceyi Yenmit
lerdir. ilaç, Bolu ve Dlb:ce gençleri. 
oha bynır-ma Yaile olmuftar. lli
uflr sporculara halkninde siyafet ve.. 
rilmif, milli oyunlar oynamDlfbr. 

Kocaeli fudlol hirineiliklett 
lsmit, 27 (A.A..) - Bug&n Kocaeli 

futbol birinciliklerinin llOD ......... 

Si t.ait lr.lmeei pllb1 Akyefil ÇOl"la 
Adapesan klmesi birincW Admapor 
anamda yapılmqtır. v.u, ldlklmet 
memarlan w kalabalık bir hlJk kitlesi 
mcçı aWm ile takib etmiftir. Netice
de Akyefil takımı 1/2 sayı ile plib re
lerek Kocaeli 1937 f111DPiyonlalanu b-

1 zanmıttır. 

Kıymetli i'imler dün 
bazı tetkikler yaptılar 
ikinci türk tarih kurultayına iftirik eden avrupalı 24 profaör düa 

sabahki ekiapresle ı.tanbuldan tehrimize ıeJmitlerdir. Profetirlel' • 
tuyonda Ankara vali ve belediye reisi adına vali muavini B. Sali· 
haddin, Türk tarih kurumu adına Kültür bakanlıiı müzeler ve abideler 
direktörü Prof. Himid Zübeyr Kopr ile, dil doktora Şükrü Ye birçok 
ilim müntesibleri tarafmclan lrarplanmqlvdır. 

Hükümet merkezimizin aaym 
misafirleri kısa bir İstirahatten 
sonra hazırlanmıt olan programa 
göre gezinti ve tetkiklerine bqla
mak arzusunu göatenniıler ve ilk 
olarak Ankara Etnojrafya müze
sini ziyaret etmitlerdir. 

Müzede kendilerine BB. Himid Zü
beyir ve Doktor Şükrü izahat vermiı • 
lerdir. Profesörler müzenin bütün kısım.. 
lariyle çok yakından a.llkadar olmuflar, 
notlar almı11ardrr. Dünya ilim Aleminde 
sayılı otoriteleri temsil eden ilimler mü
zede bilhaau eski tirk medeniyetinin 
çok canlı ve orijinal eserleri önünde da
kikalarca durarak tetkiklerde bulWllDUf• 
lar ve bunlar hakkında isahat iatemiı -
lerdir. Öğleden evvelki gezinti progra
mında daha bir çok yerler bulunduğu 
için müzede fazla ka1amıyan profesörler 
buraya tekrar dönmek karariyle saat 

10,30 da kendı1erine tahsis edilen husu
si otobüslerle Ogiist mabedine hareket 
etmişlerdir. 

Ögüst mabedi ziyareti de profesörle
ri bir ilim heyecanı içinde uzun müddet 
meşgul etmittir. Kendilerine burada da 
eserler hakkında tarih ve sanat bakımın
dan izahat veıilmiıtir. 

Buradan, Baraj yolu üzerinde yeni 
keıfotunan hafriyat yerine hareket ech1-
mittir. Eti yokup adını tapyan ve Pro
fesör Şevket Aziz tarafından meydana 
çıkarıbmt olan bu hafriyat yeri profeııör
leri çok canb bir wette aWaadar etmit 
ve buradaki tetkikler bir Aatten fazla 
aiirmilftür. 

Bu hafriyatta biribirine IDl1YUİ gra
viyelerin altında paleolitik isler, gra'riyes 
terin &tünde de baim devrinden kaldığı 
Umen •bit olan bir 1dSy g6riilm6t ve 
tetkilr edilrni§tit'. Bu kmmn karp tarafm
da w bir tepenin llaerinde de 800 saman.. 
1arda meydana çıkanlan Romen devrine 
aid bir m1ıli1rtne sezilmittir. Profesikler 
bu hafriyat yerlerinde topraklar arum. 
da birçok laflar' 'ft kemik pnecalan bul
lllllflar. bunlan Derideld tetlr:ilderine e
... olmak 6aere ycnlarma almlf1ardır. 

Bundan moma miuflrler buaja gi
derek cumhuriyet devri baymdırlıfmm 
bu phaerini yclmıdan g8rmOP:r, bir 
müddet orada istirahat etmitlerdir. D~ 

nii§te de Çanlankapıda B. Remzi Oğus 
Arık tarahndan yapılan sondaj siyaret 
edilmittir. 

Ölle yemeği Orman Çiftlipnde yen· 
mittir. Çiftlik direktörlüğünün misafir· 
lere verdiği ziyafet çok samimi bir hava 
içinde geçmit ve profesörleri çok müte
ı.u.ia etmiJtir. 

Öğleden sonra Atatürk'ün kötkü zi
yaret edilmittir. Profesörler, Ankaranın 
bu en (iizel kötesini gördüklerinden dos 
layı cidden memnun olduldanru ve insa
ıun tabiatı mağlfıb edipnin en (iizel ör· 
neğini burada görmek mümkün olduğu
nu aöylemitlerdir. 

Saat 17 de de Hariciye köfkünde te
refleriııe verilen çay ziyafetinde hazır 
bulunan profesörler gece Ankara Palasa 
dönmüşlerdir. 

Ankara vali ve belediye reisi Bay 
Nevsad Tandoğan misafirler terefine 
Ankara Palasta bir a.kfam'yemeii ver -
mittir . 

Ziyafette misafir profemlirlenlen bat
b villyet ve 1rilltür bakanhğı ileri ce -
lenleri, dil ve tarih cemiyetleri adlan 
profaörler ve mebuslar hasır buhmmut
lardır. 

Ziyafet anasında vaJimia Bay Tan
cloğaD misafirlere hitaben ima bir nutuk 
.&yliyerek demittir ki: 

.. - Yeni bir tarih lralllepmi7oau
nan miilıı11ir ve ahibi olan Btlylk Ata· 
t&rk'in yOce hima7esindeld ı&a.le mi
llfirJerini Aüarada ........,_lr benim 
için qııia bir Wıtiyarlık oldu, Bmunı
aada ... fel"ef verdinis. .bdnc:i Tlrk 
Tarih Kunaltaymda1d mı= inisin bayra· 
m olca anlraralılarm lise sayp w te
pJddlderini sunarken lradehimi ehetirıL 
se ff mıil1etimıiııia refah ft 1 F 1111 tpn 
kaldırırım." 

Bay Naauhi Baydar tarafından fran
-.zcaya tercüme edilen bu hitabeye mi
mafir profn6rler namına inciJis profe • 
aörlerinden Bay Mayen cevab vererek 
btltiin arkadaflan namına teıekkür et· 
IDİf ve Ankara'da görınüt oldulduı bU.
nü kabulden llOll derece mütehaaaia ol 0 . . 
duklanru ıfade ederek demiftir ki: 

14 yqlannda Paıa Ali isimli bir ço
cuk bölge unat mektebi talebelerinden
dir. Kendisi imtihanlar 10nunda franu. 
cadan ikmale kalmıt son imtihanda da 
iyi numara al•mamııtır. 

Pqa Ali bu vaziyete kımat ve u mı
mara verdi diye fnnusca muallimi Nu
ri ~in üzerine bıçakla ytlrlhnGftOr. 

V ~\,; N K 1 L A R 

"Her labada büyük baprılar elde 
etmiı olan Türkiyenin hükümet mer
kezi tarihi ve modern Aııkarada gördil
ğümü.z eşab imar hareketlerine kartı 
hayranlığımızı ifade ederken hükümet 
merkezinin de genç Türkiye gibi bü· 
yük tıerakkilere namzed olduğunu ifade 
etmek ieterim ve kadehimi Türldyenin 
Blyiik Reiai Atatürk milletinin refah 
ve saadetine bldmnrı.. 

Pqa Ali mllddei umumilife ve~ 
tir. 

TM encliUtri tecim anonim firketi 
t., Ziraat ft Sümer bankaJuiyle 

Ttlrlriye ,eker fabriblan moaim fir
ketfnin iftiraldyle 200.000 lira eenna
,eH yeni bir prket kuruhnaftur. ller: 
mm Ankara w ilmi Türk endUmi te. 
cim anonim prlreti ola bu firket her 
Deri sirat, ticari •e ımar muamelelerle 
meflUl olacaktır. 

Matlada maç 
llaila, 27 (A.A.) - Buraya gelen 

Aydın - Nailli apor muhteliti ile llai
la Yayla 8Pon1 dOn ıpor alaıımcla bir 
-.ç ycpmqludır. Neticede 0/1 muh. 
telit tlatttn ıelmittir. Maç çok heye. 
emlı olmuf 'ft her l-l taraf iyi ft e
Mrjlk oynamqludır. 

[~~~~~~~~: ........................ il 111 .. , 

... ~ .... ~ ... ! .... ~ ........... : 
Hava ·yağııh geçti 

D&I tehrimisde han bulutlu, A

- - YEilfb ft riU&Arh aeçmif, 
- ı6lcede 25, ı&nettıe .,. açıkta 54 de-
NOefe bdar fitmlltttlr. DUıı yurdun 
her tarafmda haq kapalı, bulutlu ve 
79iıflı ıeçmlftir. En çok yalıt Zon.. 
pldakta olmut w bremetreye ıı ld-

lopam - bırakmlfbr. 
DOn en dtifik 111 Ka,..ride S. en 

yübek nı da lslabiye w Diya'l'belrir
de 34 derece olarak kaydedilmittit 

Yaşamn kom§Ullun 
tdyosu 

,.Jlıuıikl iğretmen ohılu,, nun, 
7U/ 111114an memlelıetimiz11 muslld. 
7i yayacak olanları ~tifflren mll11• -
•anin bulunduğu Ankarada, dev· 
l11t merk11zi Anhrada, TfJrlci~nia 
en y11ni flllırl Aa.brada, ml11111vv11r. 
leri ber yerden bol olan Ankarada, 
elblltte dikkat tnmipinizdir Jd, - b11r 
giin lcuJlandığunı.s tabirleri lıullana
yım • ne alaturka v11 ne alafranga 
musiki dinl11mek imlıfm yolıtıır. Bir 
babsed• plan su t.dmu • bani şıı, 
muganniyeleri elp11nçe divan durup 
KfJ!te ,.,, bnt11si lcimin o/dulu IWf
bul buin tiirlıiller çağıran sas ta
bınlarılldan biri • ile yi1111 bir iki 
babÇllCfe gıcırdıyaıı bir keman, üord· 
auz bir piyua, çatlak se&li bir bill· 
lld11a m8relıhp orkestralar • bani 
p, daima lalsplu bir icra il11 tlJrk~, 
/itin amerikuı tangoları çalan or • 
1t.e•tnlar - bariç, yasın Anhrada 
-.ısild ibtiyacımısı kompıaun, •• 
hadde iratlar açarak btttlla maballe
ye ikram ettili radyo komerleri a
yesiade tatmin ediyoruz. 

Yap.tın Jıompnun radyosul-N.B. 

Kan,alı 7"' mfcDI atlam • 

ı......w., 8alıkpaaumcla, yat
ahk yapaa 'bir adam SiilflJlllUÜyecle
ki nilade U,ruk, au... " ....... 
,.,....... ...... ......tıınrak _, 
,..ı tliye •tblı içia -lak~ w
rihaiftir. Onc:e ır .. lriımi .. ve......, 

o 70lclan, micl..__ze ınuaallat elan 
'bu sibi aclamlnnn .,... pnıa 1 iDi ... 
pimiz Uteriz. Ancak ba siltihır ara. 
illada bnpk yallan kullannlan da 
... ..,.. ......... __ laabl'l ..... li. 
aandar. Kaç lokantada emaiyetle ,.. 

--~~1 

Gaeıecilerin hiilyaaı : 

c..Jawi;ret arkadapmd. it Hin. 
IİDİll, auetecils için de bir talimat
name lııamrWıjmclaa ._.,..___ 

Bu talimatname~ söre. .... t.ecile.. 
rin it 1aatleri tahdid edilecek- fasla 
meaai İçİa it bauDUDUD koycluia fu
la i.-.tler a,._ ..... ıecek '" pee 

1 • 

mu ıniai de .,....ca taviz edih"ze. ••• 
Ba ........ bize "yalan ela olsa lııo.. 

tama ıitti,, laikiyeaini hatırlatb. 
Halbuki sazetecn-, Nfkalarmm 

guip ejlemnel.-i mutad olduia b. 
nana tatil sünlerinde dahi okurları.. 
na guete ~tittirmekle kendilerini 
mükellef bilen feragatkar insanlardı. 

Ba alan, rabm yanlqı ile büyük 

lmuniye kazanmak gibi bir 181' ol
maam 1 

Müurüle son mtulup : 

Amerib'dalri Misurİ dnletinde 
,.. b'bal edilen 'bir k••-· idam 
JaükGmlerinin ı.-d- böyle aulma 
awetiyle deiiJ, ha"Yaga:ıa ile lcramu 
--.ttiii sırada em kaa- gire Mi
k&ıııa IİJllÜI olan 'bir katil E ... lf ... 
.. ...de ........... _ ....... .......... 

Ol.... ..... Mr l9Y oWul•• 

bilmiyoruz. Fakat vukuu tekline ba. 
lıarak - aallld ..__Uf gibi • iyi •• 
ködi vasıflarım -. ..riyoruz. 

HaftiUIDID aJabrak J.oian tesiri ya. 
..... İpİa .............. boim tesiri
ni brfılattmnca Miswİ'Bİa IOD mu
IU-11 nuıl talim Wr ..._ ayma
malı? 

Amerika4a otomobilla 

Bir Ekonmwp. dersiai Amerika 
Birietik devletl..mcleki otomobil ea
düatıüi bekkmda bazı haberler ve.. 
riyar: c1932-33 buhranından sonra 
1934 ve 1935 ele teknu- kalkmmıı o
lan otomobil enclüalriai 1936 da ela 
bu •:rri takib etmiftir. 1929 ela 
1.358.000 otomobil imal etmitken 
1932 de ancak 1.370.000 otomobil 
çıkarabilmit olan bu emtiiatri 1936 
da 4.454.000 otmnobili pi;raaaya dök
miiftür. 811 otıamolrillerle ,.dek par
çalannm kqmeti 275 milyoa dolar
dır. Ana.ika, iatihaal ettiii otomoa.il
lerdea 4.108.000 tanwini keneli İç pi
Yaauma •• 346.067 tanesiai cbt JtiJ-· 
Mlara aalmlfbr. 

Baaün Amerikada 28.221.291 o.. 
tomobil itl-.kteclir. Yani timdi A
merikada 4,15 kifiye bir otomobil 
iaa'bet etmektedir.> 

Amen1cadaki otomobil fabrikala
nnm meMla ica'bmcla harb malzemeü 
yapmata batl•clıinu cliifününilz? Çi
nin .... ---- -Usleri rica
- awtiıawie •si.,... lraranm Tm'le mit---· kııımetW tlüa bi aa. .............. 

Ziyafetten eonra profelörler ~ 
vakte kadar Ankara Palas salonlarmcla 
lııelm•ılaırcbr. 

Prolaörler AICICCI laö7iife 
ııüfqorlar 

Türık Tarih Kurumwıun davetlisi 
olarak iklnci türk tarih kur 4'tayma 
iftirak eden ecnebi ilimler gene kuru
mun tertib ettiği seyahat proırazııma 
te•filran bugün saat 9,35 de Aııkaredall 
Yerköye hareket edeceklenilr. 

Profesörler Yerköye 15,15 de mu· 
vualat edecek ve oradan otomobillerle 
Alacah8yilk'e gidecekler, geceyi Ala
cahöyiikte geçireceklerdir. 

29 eylCil çaqamlla alnü Alacah&
yiik .e Puark Wriyat yerleri guile
cektir. Bugünla akpın• tekrar Alaca
hayük'e döll'81ecelrtir. 

30 eylCil per,embe günii otomobil
lerle Alacahöytlkteıı BoiuköJe gidile
cek, ve gece Yo.zgad'da geçirilecektir· 

MlteMilt günde öğleye 1ıadar Yos-
pd guilccektir. Öğleden 10ma Yer• 
kayde treae binilecek ve ~ya cll
aülecektir. Profesörler Ankarada biç 
kalmadan aynı giin tstanbula .. rnet 
~deceklerdir. 

Profesör Pittard'lıa metis• roaıd 
muharrirlerinden eti Noel Roeer dö
aUfte Yerk6yden Malatyaya w oradan 
da Adıyamana geçerek Pre"Jılstorle'a 
aid mühim bir tetkik yap.,.k1aıdır. 

lılüey. .tön6"l profee&r 'Pittard'ın 
ADkanda ıw6biaa bir lrıonfenu verece
li hal)eı aJimmftır. 
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ol ş 1CMAL 1 , __ _ 
Avrupa medeniyetinin 

koruyucuları 

•ı talya ile Almanya arasındaki an-
laşmadan sonra Avrupa medeni

fetinden ve bu medeniyetin korunması 
l~unıundan sık sık bahsediliyor. ltalya• 
nın Almanya ile bu medeniyeti korumak 
İçin birleştiği ikide bir ileri sürülüyor. 
ispanya işlerine yapılan müdahalenin, 
Avrupa medeniyetini korumak gibi bir 
gaye istihdaf ettiği bildiriliyor. ispanya
da ölen İtalya askerlerinin mezarları üs
tüne "Avrupa medeniyetini korumak 
için'' can verdikleri yazılmış. Şimdi de 
Mussolini, Almanya'ya yapbğı seyahat 
tnünasebetiyle Hitler'e Avrupa medeni. 
Yetinin koruyucusu sıfatiyle, faşist mec
lisinin fahri kaporallik unvanını vermiş. 
Bu sözlere bakılacak olursa, bugün, Av. 
l:'Upa medeniyetinin iki, belki de Üç ko
ruyucusu vardır: Mussolini, Hitler ve 
iapon imparatoru. Koruyucular meydan
da; fakat korunacak olan medeniyetin 
tnahiyeti iyice anlaşılmıyor. Almanya, 
ltalya ve Japonya komünizmaya karşı 
cephe birliği yaparken medeniyetin düş• 
ltıaniyle mücadele ebnek için birleştik· 
lel'ini ilan etmişlerdi. Anlaşılıyor ki ko

tnünizma Avrupa medeniyetinin düşma.. 
nı olan bir Asya ve yahud Afrika mede
niyetidir. Fakat Almanya ve ltalya, 111-
Panya' daki halk cephesi hükümetini, ya
ni sol cenah kovalisyonunu da medeni· 
Yet düşmanı telakki ediyorlar. Fransa'· 

daki halk cephesi de nazarlarında avru
Pai değildir. Belçikada halk cephes.i ile 
faşist zümreler arasındaki mübarezeyi 
tnedeniyet ile vahşet arasında bir müca
dele addediyorlar. Hatta İngiltere ve la-
kandinavya' daki rejimler bile tam ma ~ 
nada avrupalı değildir. Dört başı ma. 
ntur avrupalı medeniyet ancak ltalya'da, 
Almanya'da ve Japonya'da vardır. Eğer 
ınedeniyet koruyuculuğu vazifesini Üzer
lerine alanlar, medeni olmıyanlar gibi, 
başka memleket rejimlerine karşı müsa
mahakar olsalardı, medeniyetin yokluğu 

tarzına karşı kimsenin bir diyeceği ola -
tnazdı. Fakat Almanya ve İtalya, kendi 
tejiınlerini başka memleketlere empoze 
etmek istermiş gibi bir siyaset takib edi
l'orlar ki böyle bir siyaset, milletler ara
'•nda normal münasebetlerin teessüsüne 
eng~\dir. Her devlet kendi rejiminin baş. 
k'l!arı tarafından da kabul edilmesini is

ter. Çünkü 0 rejimin başka memleketler 
tarafından kabulü, dolayısiyle o memle. 
kette sağlamlaşması gibi bir netice verir. 
Dış politikanın en esaslı hedeflerinden 
hil'i, iç rejimi takviye etmektir. Bunun 
İçindir ki dış politikaya, iç politikanın 
dışarıya doğru uzanması demişlerdir. 

Fakat bir devletin kendi rejimini baş· 
ka memleketlere empoze etmeğe çahştı
i'ı devir arkada kalmıştır. Geçen asrın 
başlangıçlarında toplanan Viyana kon -

Rresinden sonra Avrupa bir batmlrk za
ltıan, böyle bir müdahale sisteminin ki.
husu altında yaşadı. O zamanki devlet 

adamları, gene Avrupa medeniyetinin 
kol'Uyucusu rolünde harekete geçerek 
l'nernleketlere rejim dikte etmeğe teşeb
hüs ettiler. Bu müdahale sistemi niha -
Yet İflas etti. Ve her milletin kendi mu. 

kadderatma sahih olacağı, kendine uy
l'un olan rejimi kabul ve tatbik edebile-
c -· egı prensibi galebe çalmış ve devletler 
hukukunun esaslı umdesi halini almıştır. 
lVıilletlerarası münasebetler bu temele 
~aYannıaktadır. Başka türlü bir telakki 
u münasebetleri alt üst eder. 

k.atolik, protestan boğuşması, fran
ıa• da ihtilal fikirlerini boğmak için ya
Pılan teşebbüsün açtığı uzun ve kanlı rn·· So Ucadele ve nihayet kendi zamanımızda 

Vyetlerin iç işlerine yapılan neticesiz 

=~·dahale, yakın zaman tarihinin öğret
lVJRı del'sler meydanda iken, Hitler ve 
ta Uasolini'nin bu rejimler meselesinde 

kib ettiklel'i siyaset, harb için bahane 
llı-arn b . rya enzıyor. 

A. Ş. ESMER 

~~==============~= 
\' ahudiler enternasyonal 

söylerken bir patlama 
ı b\rarşova, 27 (A.A.) - Şehrin en ka
ta alık bir yerinde ve yahudi gençlik 
CŞkiJatı l 1· .. li mensup an enternasyona ı soy. 
Ycrek g · ~ · d b" · f"l~k 1 ıtı. eçtıgı sıra a, ır ın ı a o -

t 
Uştur. Bu infilak maddesini kimin at-x· ot henüz tesbit edilememiştir. Hasıl 
an ka 

\>e • rışıkhk esnasında ve bir kah-
ra;ın kzrılan camlariyle yirmi kişi ya-

anrrııştxr. 

U LU S 
,., . . . , . 

E) ·ı Ş H A B E · R L E .R . 
İtalya ve Akdeniz anlaşması 

Deniz mütehassısları dün 
konuşmalara başladılar 

Paris, 27 ( A.A.) - lngüiz bahriyeııi büyük kurmay ri, ltalyanın Nyon itilôfına iştirakinin teknik §eraitini 
başkanı muavini Visamiral Sir Philip Jamea ile Yüzbaşı kararlaştırmak üzere bahriye nazırı Campinchi'nin 1-i-
Philips bu sabah bahriye nezaretinde lransız bahriye. yasetinde saat 15.30 da toplanacak olan konferansın 
si büyük kurmay ikinci reisi amiral Godelroy ve çalışma mesaisi hakkında Fikir teatisinde bulunmuşlardır. 
arkadaşlariyle temasa geçmişlerdir. Bahriye nazırı söylediği nutukta bu konferansın 

Mülakat esna&ında İngiliz ve fran&P deniz eksperle- münhasıran teknik mahiyette olduğunu tasrih eylemi§tir. 

B. Musolini Berlinde 
gösterilerle karşllandı 
B. Hitler ve B. Musolini alman - italyan işbirli
ğinin sarsılmaz bir kudrette olduğunu söyliyorlar 

Berlin, 27 (A.A.) - Dün öğleden sonra Rostok'a 40 kilometre me-
safede bulunan Lalendorf ismindeki küçük İstasyon civarında B. Mu
solini ile B. Hitler manevraların son eafhasma iştirak etmişler ve "Ma
vi" lerle "kırmızı" larm mevzilerini ziyaret ettikten sonra üç kolordu
nun manevra ettikleri harb sahasına hakim hulu·nan Schmocksberg 
tepesine gitmişlerdir. 

·Bulgaristanda 
manevralar 

Sofya, 27 (A.A.) - Bulgar aiansı 
bildiriyor: Aralarında bükü.met azası, 
eski başvekiller, eski harbiye nazırları, 
askeri kumandanlar, yabancı memleket
ler ataşemiliterleri ~e matbuat erkanı 
olduğu halde, 200 kadar davetli hususi 
trenle dün Popovo civarında manevra 
kumandanlığı karargahının bulunduğu 
Şabantzaya gelmişlerdir. Harbiye na.. 
zırı general Lukov, davetlileri karşıla
mış ve yabancı memleketler ataşemili
terlerini kabul eylemiştir. 

Yüzlerce bombardıman tayya .. 
resinin ve mitralyöz ateşlerinin hi
mayesinde ilerliyen "mavi" tara
fa mensub kuvvetli bir taarruz 
dalgası "kırmızı,, larm hattını yar· 
mağa ve piyadelere bir gedik aç
mağa muvaffak olmuştur. 

Manevra sahasından ayrılmadan e· 
vel B. Musolini ile Hitler tepede İngi
liz ve macar askeri heyetlerile görüş
müşlerdir. Geçtikleri yol üzerinde B. 
Hitler ile B. Mus()lini şiddetle alkış

lanmışlardır. 

B. Musolini Berlinde 

Milletler cemiyetinde 
ispanya delegesi Delvayo 

Italya ve Almanyaya 
şiddetle hücum etti 

Berlin, 27 (A.A.) - B. Musolini bu 
akşam saat 17.40 da buraya gelmiştir. 
B. Hitler, kendisinden bit" müddet evel 
gelmiş bulunuyordu. 

B. Hitler ve B. Musolinin 
nutukları 

Berlin, 27 (A.A.) - Başvekil B. 
Hitler, bu akşam italyan hükümet reisi 
şerefine büyük bir ziyafet vermiştir. 

B. Hitler bu münasebetle söylediği 
nutukta, B. Musoliniyi faşizmin ve im
paratorluğun banisi olarak selamladık
tan sonra, dünyanın endişe verici karı
şıklıklar geçirdiği sırada vuku bula.n 
bu ziyaretin istisnai mahiyetini ehemı· 
yetle kaydetmiş ve iki memleket ara
sındaki sarsılmaz siyasi görüş birliğini, 
son müzakerelerle de teeyyüd eden çö
zülmez italyan • alman iş birliğinin 

sulhçu mahiyetini tebarüz ettirerek, bu 
işbirliğinin diğer devletler aleyhine as
la bir blok olmadığını beyan etmiştir. 

B. Musolini verdiği cevabda, B. Hit
led italyan milletine fikir ve mesai ile 
birleşmiş bulunan bir milletin mümes
sili olarak selamlamış, italyan • alman 
işbirliğinin sarsılmaz bir kuvvette ol
duğunu ve bu teşriki mesainin kendisi
ne karşı tevcih olunabilecek her türlü 
parçalama teşebbüslerine göğüs gerebi
leceğini söylemiş ve gene bu işbirliğinin 
iyi niyet sahibi bütün milletlere açık 
bulunduğunu ilave ettikten sonra de
mistir ki-

."- Bilhassa beraberimde kar~ılıklı 
kuvvetli dostluğumuzun imanını götü-
rüyorum . ., 

ltalyada heyecan 
Roma, 27 (A.A.) - Bütün İtalya, 

B. Musolininin Berlindeki kabulü res
mine uzaktan olsun iştirak etmek iste· 
miş ve halk sokaklara konulan hopar
lörün etrafını doldurmuş.tur. Aynı he
yecanın Musoliniyi Almanyada olduğu 
gibi İtalyada da takib ettiği göze çar· 
pıyordu. 

Almanya, ltalya ve Japonya 
Tokyo, 27 (A.A. ) - Nişinişi gaze

tesinin Berlinden istihbarına göre, B. 
Musolini Almanya ile Japonya arasın
da komünistliğe karşı mücadele ıçın 

akdedilen anlaşmaya iştirak: etmek fik
rindedir. 

Diğer taraftan, Asabi gazetesinin de 
Romadan aldığı bir habere nazaran, B. 
Musolini ve Hitler Japonyaya Uzakşark 
anlaşmazlığında manevi yardnnda bu
lunmayı kararlaştırmışlardır 

Cenevre, 27 (A.A.) - İspanya meselesi hakkındaki müzakereler bu 
sabah asamblenin siyasi komisyonunda heyetler reislerinin huzuriyle 
başlamıtbr. 

B. Alvarez del Vayo, müzakereyi açmıştır. 

Mumaileyh, birçok defalar, is
panya hükümetinin İtalya ve Al
manya tarafından yapılan taar
ruzları haber vererek misakın tat
bikini istemiş olduğunu hatırlat-
mıştır. 

Hatib, son zamanlarda Akdenizde 
vukua gelmiş olan hücumlardan bahs 
etmiştir. 

Mumaileyh İtalya'nrn İspanya'ya 
yeni kıtaat gönderıniye hazırlanmakta 
olduğunu bildirmiş ve şöyle demiştir 

"-Konsey, ne yapacaktır? vukua ge
lecek hadiselere teessüf etmekle iktifa 
mı edecektir? Konseyin İspanya'daki 
ecnebi muhariblerin geri çekilmeleri 
lehinde bir karar vermesi, fena bir şey 
değildir. Fakat alakadar devletlerin ta.. 
vikten ibaret olan usulleri bunu hüküm_ 
süz bırakıyor.,, 

B. Abvarez del Vayo, Londra ko
tnitesini yavaşhğından dolayı tnuahaze 
etmiştir. Mumaileyh, İsp:nya'da ken
disini temsil etmekte oldugu hükümet
ten başka bir bükümet mevcud olma.. 
dığrnı beyan etmiştir. 

Hatib demiştir ki: 
"- Mütemadiyen Valansiyadan veya 

Salamanka'dan bahsedecek yerde İtal. 
ya ve Almanya'dan bahsedilmiş olsa 
daha iyi ve daha kolaylıkla anlaşmak 

mümkün olurdu.,, 
Hatib, bundan sonra Almanya ile 

İtalya'mn İspanya'daki faaliyetlerinin 
evvelden tasmim edilmiş olduğunu ha
diselerle, şehadetlerle isbat .etnıiye ça.. 
hşmrştır. Mumail~h, ~· Hı:ler ile B. 
Musolini'nin asiler lehındekı nutukla
rını İtalya'nın Malaga'nın Santander. 
in zaptına iştirak etmesini, ve saireyi 

zikretmiştir. 
Hatib, sözüne devamla demiştir ki: 
''- Serbest milletler diktatörlerin de

mokrat devletlerin zaaf ve aczinin se. 
bebiyet vermiş olduğu tedhiş hareketi. 
nin sona ereceği zamanı beklemekte

dirler.,, 
Del Vayo nutkuna devam ederek 

Fransa ve İngiltere hükümetlerine bu 
sarih suali sormu~tur: 
"-Karışmazlık itilafının mütemadiyen 

bozulması ve İspanya'nm ecnebi kıtala.. 
nnm istilasından kurtarılamaması karşı.. 

.. o. o o ••••• o o o s ac 

ispanya için 
i talyaya yapılacak 

fransız - ingiliz teklifi 
Londra, 27 (A.A.) - Hariciye nazı

rı Eden bugün öğleden sonra gene baş
vekil Çemberlayn ile uzun bir mülakat· 
ta bulunmuştur. Bu mülakatta Fransa, 
ile İngilterenin yakında İtalyaya Ispa~ 
ya meselesi hakkında yapacakları nıüş. 
terek teklifin görüşüldüğü sanılmakta -
dır. 

İngiliz politik mahfilleri ingiliz • fran
sız notasının Musolini döner dönmez Ro
ma'ya verileceğini teyid etme~tedirler •• 
Bu notada üç taraflı konferans hakkında 
Londra ve Paris'in tasavvurları tasrih 
edilmektedir. 

• İspanyaya ecnebi karışması mesele. 
sinin bu konferansta tetkik edilmesi iste. 
nildiği malumdur. 

Zannedildiğine göre notada bu mese
le hakkında iki devletin fikirleri şiddetli 
bir lisanla ifade edilecek, bu devletlerin 
keyfiyeti realist bir şekilde derpiş ettik
leri ve işin süratle halledilmesini dile -
dikleri bildirilecektir, 

sında İngiltere ile Fransa bu itilafı ha.la 
İspanya haklanda tatbiki kabil enternas
yonal bir kanun mahiyetinde mi telakki 
ediyorlar?'' 

Hatib şu sözleri ilave etmiştir: 

"- Ya asamble mütecavizlerle müşte
reken hareket ediyor veya itilafın bir 
hayalden ibaret olduğunu tanımak mec· 
buriyetindedir. Bu takdirde ise enterna~ 
yonal kanunun İspanya lehinde tatbiki
ne karar vermelidir. 

İspanya hükümeti asamblenin kara -
rxnı emniyetle bekliyordu. Bu karar MiL 
letler Cemiyetinin vaziyetini ve mevcu
diyetini ve sulhun istikbalini ciddi şekil
de sarsabilir." 

B. Alvarez del Vayo'nun nutkun
dan sonra İspanya meselesi hakkındaki 
m üzakerelerin sonu yarına bırakılmıştır. 
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Propaganda tehlikesi 
TAN'da Ahmed Emin Yalman, ec:.. 

nebi kaynaklarından gelen pro.,....._ 
daların dünyada aldığı vüaat T; • 
hemiyeti mevzuubahş ederek dbor 
kit 

«Ecnebi propagandası, rolleriaf 
muhite ve zamana göre seçer. Mata. 
assıp bir muhitte koyu mutıaauıp b. 
silir. Milliyetperver bir .muhitte ifrat 
cereyanları uyandırmaya ç.&lıfll'. 

Kuvvetli ve tam inkişafa aaWb 
saydığı memleketlerde hedefi, o memo 
lektin siyasetine kendi emellerine 1Q'.. 

gun istikametler vermektir. Geri •J'" 
dığı muhitleri de kendi tarafmdaa 
ıu veya bu ıekilde doldurulacak bir 
boıluk sayar ve kaleyi içinden feth
ebneye, vaziyeti kendi hedeflerine 
göre adını adım olgunlaştmnaya ai
raşır. Bunun için de fikirleri zehirle
meye, ortalığı bulandırmaya, milli 
birliği ve ahengi çözmeye çalıpr. 

Başvekilimizin bir buçuk aylık 

bir mezuniyet alınası haberinin de
lalet ettiği değişiklik, ecnebi propa.. 
gandasma geniş bir faaliyet hna.tı 

vermiştir. Mezuniyetin tarzı, alıpl

mış şekillere uygun değildi. Zihinler
de meraklı sualler dolaştı. Propagaıı.. 
da mekanizması, bu vaziyeti kendi 
hesabına müsaid bir saha sandı. Der
hal işin içinde işler var gibi göstere
cek ve meseleyi büyütecek bir propa.. 
gandaya girişti. Her köşeden akla, 
hayale gelmez rivayetler fışkırdı." 

Bu şayialarla dünyanın en sağlam 
paarsı olan türk lirasının kıymet
ten düşürülmesine çalışılmış olduju
nu anlatan muharrir ilave ediyor: 

«Bu saniyede şunu biliyoruz ki 
memlekette ecnebi propagandaların 
gizli teşkilatı vardır. Bunlar çok lan
vetlidir. Herhalde bir takım vasıta
ları vardır. Bilmeden kendilerine alet 
olan gafiller ve sivri akıllılar da ek
sik değildir. 

Gizli teşkilat bize aid bir aile iti
ni birkaç saat içinde bir yalan ve fe
&ad havasına boğmaya, ortalığı bu
landırmaya ve aldatmaya cüret ede
cek kadar kendine güvenmiştir.> 

Muharrir bu derece geniş teıld
latlr ve cüretli olan bir propaganda 
şebekesinin bir harb ihtimalinde ne 
kadar müessir surette çalışabileceği 
tehlikesine işaret ederek bu kaynak
lann kökünden kurutulması lüzwmmu 
belirtiyor.'' 

T ARIH KONGRESi 
AKŞAM' da Hasan Ali Yücel, ta -

rih kongresirun sona ermesi dolayı
siyle yazdığı güzel bir yazıyı fÖyle 
bitiriyor: 

Türk kültürünün türk devletine 
her veçhile temel olduğu belir tilen 
bu anda, türk irfanının en naçiz bir 
hizmetkarı olarak duyduğum beye. 
canı, bu satırlarda, bugün için ol
maktan daha çok yarınki evladlan
mız için ifade etmeyi vazife sayıyo.. 
rum. Bir saat Önce biten tarih kon
gresi, bende, o hamleyi, o kudreti ya· 
rattı ki kendimi bundan yüz, belki iki 
yüz sene sonra gelecek karakterli. 
bilgili, vatan ve millet duygulariyle 
kalbi dolu çocuklarmuzın arasında 
yatıyor hissetmekteyim. Bugünün Ü.. 

mid bahtiyarlığı beni yarınlara götü
rüyor, eminim ki yarmm bahtiyar 
türk evladları da bizim duyduğlB:nuz 
saadeti yaşıyabilmek için bize döne
cek. bizi arıyacak ve bizi bulacak. 
lardrr.~ 

Fll/STJNDE 

Komiser 
katledildi 
Kudüs, 27 (A. A.) - Galilee mın.. 

takası ingiliz komiseri Velland And.. 
rews ile ingiliz polisi Mac Ewan dün 
Nasra'da itlaf edilmiştir. Bunun üzerine 
hükümetirr ittihaz etmesi muhtemel o
lan tedbi_rlerden dolayı Nasra arablan 
arasında büyük bir korku hüküm sür
mektedir. 

Şimdiye kadar aralarında birçok a.. 
rab eşrafı bulunan 108 kişi tevkif e
dilmiştir. 

Gergin vaziyet sebebiyle Na,sradaki 
dükkanların ekserisi kapalıdır. 

Nasraya bir müfreze ingiliz askeri 
gelmiştir. 
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Lüleburgaz asfalt 
yolu dUn açlldı 

ilk Hatay 
postası 

1 
X Beden terbiyesi talebelerini tak

dir - Almanya h~ Berlin ofun. 

BİBLiYOGRAFYA 

Çığır 

KOÇ0K lÇ HABERLER 1 1 f 
piyadlannda bulunan Gazi Terbiye Ens- Ankarada ayda bir neşredilen bu 
titüsü beden terbiyesi şubesi talebesinin fikir gazetesinin Eyltıl tarihli 54 üncü 

(Başı ı. inci sayfada) 

ibnnnız B. Ali Çetinkaya geldi ve şu 
aözleri söyledi: 

"-Sayın arkadaşlar, 

Bugün İstanbuldan başhyarak yapıt. 
mış ve gelip geçmeye hazırlanmış olan 
asfalt yolun Lüleburgaza kadar olan 
kısmını yüksek huzurunuzla işletmeye 
açıyorum. Bu kısmın lstanbuldan bura
ya kadar uzunluğu 155 kilometredir. 
Buradan hududumuza kadar 96 kilo
metre tulündeki ikinci krsmı da gene 
asfalt olarak yakında bitirilecektir. 
Trakyamızın ortasından geçen bu ana 
yol beynelmilel bir ehemiyeti haiz ol
duğu gibi aynı zamanda milli esaslı bir 
münakalenin bel kemiğini teşkil etm.ek
tedir. Tekirdağı - Kırklareli - Edirne 
vilayetleri şehirlerini biribirine ve bun
ların hepsini İstanbula ve dolayısiyle 
sahillerimize ve hükümet merkezi An
ka.raya bağlamış bulunmaktadır. Bu ~e
bekenin en mühim aksamından olan 
Tekirdağı - Muradlı arasında eskiden 
kalına 24 kilom~trelik bir şosa vardı ki 
bu şosa yeniden tamir ve Muradlıdan 
Büyük karıştırana kadar olan 14 kilo
metrelik kısım dahi yeniden ve maka
dam şosa olarak inşa edilmiştir. Bu şo
sayı kawden Ergene nehri üzerine be
tonarme ve 73 metre uzunluğunda dört 
gözlü büyük ve m<>dem bir köprü ya
pıldı. Bu suretle Tekirdağ[ mmtakas1 
da bugün açılma törenini yapmakta ol
duğumuz ana yola sağlam bir surette 
bağlanmış olmaktadır. Ana yol Edirne
ye 10 kilometre mesafede bulunan Saz
lıdere köprüsü ile Edime - Kırklareli 
yolu üzerindeki Poyralı dere köprüsü 
ile Gelibolu - Keşan yolu üzerindeki 
Kaval köprüsü de inşa halindedir. 

A•lalt iltiuık yolu 
lstanbuldan hududa doğru en düz

gün bir şerid intizamı ile uzayıp giden 
bu asfalt yoldan İstanbul civarındaki 
Florya plajı ve eğlence mahallerinin e
hemiyeti de dikkate alınmış ve vekale
timi.zce buraya gene asfalt bir iltisak 
yolu inı,asına başlanmış ve halen ikmal 
edilmek üzere bulunmuştur. Bu yolun 
müstesna ehemiyeti Trakya asfalt yo

lunun aynı zamanda Londra - İstanbul 
milletlerarası Purevin yolunun şarka 

doğru son merhalesini tasvir etmesin
den ileri gelmektedir. Bu büyük Purc
vin yol Londradan başlıyarak Belçika, 
Almanya, Avusturya, Macariı;tan, Yu
goslavya ve Bulgaristandan geçerek 
Türkiyeye dahil olmakta ve bütün bu 
devletlerin üzerinde devamlı bir suret· 
te meşgul oldukları mühim bir mev:eu 
halini almaktadır. 

Şose yollarımız 

Yurddaşlar ! Bu güzel fırsattan 

bilistifade biraz da umumi olarak yol 
mevzuu hakkında birkaç söz söyleuıcyi 
mi.masib buluyorum. Malilm olduğu ü -

zere yol kara nakliyatında en lüzumlu 
vasıtalardan biridir. Demiryollara ihti
yacımız olduğu kadar şose yollarına da 
ihtiyacımız vardır. Demiryollan uzak 
nakliyat için zaruri olmakla beraber baş
lı başma bir memleketin nakliye servisi
ni temin edememektedir. Bu hususta şo. 
S'!ler demiryollannı besler. Demiryolla. 
nmı:nn verimli bir surette işlemesi ve 
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aynı zamanda bilvasıta memleketin umu
mi hayatında matlub olan inkişafa, te
rakki ve refahın husule gelebilmesi 
istasyonlara müntebi muntazam şosele
r;n yapılmasına etraftaki bütün meskiin 
mahaUerden demiryollarına yaz, kı:ş ko
layca gidip gelme imkanına mütevakkıf
tır. 

Otomobil sanayünin tekemmülü neti· 
cesi olarak kara yolları başlı başına ica
bında her nevi eşya ve insan nakliyatı ~ 
nın süratle ifasına elverişli bir şebeke 
mevkiine gelmiştir. Hulasa demiryolu 
ile yolun her birinin kendine göre ras • 
yonel tarafı vardır. 

Bu evsaftaki yollara ve yahud çi
mento betondan yapılmış yollara mü· 
kemmel ve modern yol denebilir. Ve
kaletimiz elindeki madde ve vasıtalar 
nisbetinde bu evsafta yol yıapıcrlığına 
kermi verecektir. Son senelerde vekale
timizce Hopa - Borçka, Balya, Çanak
kale, Trabzon • Erzurum, Erzurum _ 
Karaköse ve Ankara civan asfalt yol
ları ile İstanbul - Lüleburgaz asfalt 
yolu muhtelif yerlerde nisbeten kısa 

tullerde müteaddid iltisak yolları yap
tırıldı. İkmal edilen büyük köprüler de 
78 .kadardır. Bu işte takriben 15 milyon 
lira kadar para sarfedildi. 

Yukarıki izahatımızdan anlaşılıyor 
ki bugün iyi ve mükemmel yollar in
şası yalnız kol kuvvetine değil, bir
çok alat ve edevat, malzemeye ve bu 
nisbette de paraya ihtiyaç hissediyo
ruz. Yol tahsisatının azhğı ve topla
nan yol paras.ndan vilayetlerin diğer 
ihtiyaçlarına büyük nisbette tahsisat a
yırmağa mecbur kalmaları yol iılerimi
zi i~kal ve tazyik etmektedir. Ancak 
yol işlerimizin daha faızla inkişafını te· 
min için cumhuriyet hükümetimizin 
tedbirler alacağı şüphesiz olmakla be
raber yol işlerimiz de bugün bile elde 
edilmiş olan neticeler eski devirlerle 
kıyas kabul etmiyecek derecede büyük 
ve parlaktır. Herkes bilir ki bugün ü
zerinden geçmekte oldukları yollarm, 
köprülerin kısınr azamı Atatürk dev
rinde yapılmıştır. Cumhuriyet idaresi 
ana vatanda 14 bin kilometre kadar 
enkaz halinde şose ile 4000 kilometre 
toprak yol tevarüs etmiş bu şoselerin 
kısmı mühimmi tamir edilmek ve yeni
den şose ve toprak yollar inşa edilmek 
suretiyle yol şebekemiz 38 bin kilomet
reye baliğ olmuştur. 

Arkadaşlar 1 bu toplantımızda son 
söz olaraık ~ucu derhal ilave edeyim ki 
her faydalı işte olduğu gibi inşa ve 
imar işlerinde de bize dalına en iyi ve 
en doğru yolu işaret eden Ulu Önde_ 
rimiz Atatürk'e bu vesile ile de derin 
tazim ve bağlılığımızı sunar ve bu ese
rin vatanımız için bilhassa Trakyahlar 
için hayırlı ve mutlu olmasını dilerim. 

Nutuktan sonra 
Hay Ali Çetinkayanm bu söylevin

den sonra hep birlikte Lüleburgaz bele~ 
diye binasına gidildi. Burada nafıa i
daresi davetliler şerefine büyük mü
kellef bir zitfet verdi. Ziyafeti mütea
kib Halkevinde istirahat edildi ve son
ra Lüleburgazdan hareketle Çorluya 
varıldı. Burada heyet gene askeri me
rasimle karşılandı. Korgeneral Salih 
davet1ilere orduevinde bir çay ziyafeti 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Deniz· 
yolları idaresinin ilk Hatay postası ya
rın sabah saat 10 da kalkacaktrr. İlk 
postayı Konya vapuru yapacaktır. BWl
dan sonra her hafta salı günleri Mer
sine kalkan vapurlar ilave olarak ta
kenderuna da uğrıyacaklardır. Konya 
vapuru İskenderunda törenle karşıla
nacaktır. 

İskenderuna yolcu fiatları birinci 
mevki 20.95, ikinci mevki 11.83, üçün· 
cü mevki 7.35 kuruştur. 

Yugoslavya 
manevralarından 

sonra dönüş 
Belgrad, 27 (A.A.) - Yuguslavya 

manevralarına iştirak etnıiş olan ecne_ 
bi askeri heyetleri, bugün hükümetin 
emirlerine verdiği iki hususi trenle 
Belgrada gelmişlerdir, 

Birinci trende türk genelkurmay 
başkanı mareşal Çakmak ile yunan, rcr 
men genelkurmaY başkanlariyle mu.. 
rahhasları ve maiyetleri, ikinci trende 
de çek millli müdafaa hakanı ile Iran.. 
sız ve çek kunnaybafkanları bulunu
yordu. 

Heyetler, istasyonda Yugoslavya 
hariciye nazırı, kurmay başkanı, Bel. 
grad mevki kumandanı, ve diğer birçok 
askeri ve sivil erkan tarafından ve as· 
ked törenle istikbal olunmuştur. He
yetler saraya giderek deftere isimleri
ni kaydettikten sonra otomobillerle 
Oplenas'a hareket etmişler ve orada 
kıral Aleksandr'ın kabrine çelenkler 
koyduktan sonra tekrar Belgrada dön
müşler ve zabitan mahfelinde harbiye 
nazırının verdiği resmi ziyafette hazır 
bulunmuşlardır. Ziyafeti parlak bir ka
bul resmi takib etmiştir. 

Harbiye bakamnın nutku 
Belgrad, 27 (A.A.) - Meçnikada 

manevralardan sonra yapılan geçid res
mini müteakib harbiye nazın general 
Mariç, gazetecileri kabul ederek de
miştir ki: 

- Yugoslavya kırallığı, ordusu ile 
bihakkin iftihar edebilir. Yugoslavya, 
istikbale tam bir emniyetle bakmakta. 
dır. Müsellah kuvvetleri ona terakki 
ve refah içinde layık olduğu huzuru 
temin etmiye hazırdır ve teuıin edecek 
bir vaziyette bulunuyor. Ordusu, bu 
gün hükümetin takib etmekte olduğu 
siyasetin ve alelumum sulhun emin ve 
mühim bir vasıtasldır. 

verdi. Heyetler saat 16.30 da yerlerine 
döndüler. 

Memleketlerine dÖ'nen 
ecnebi profesörler 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Tarih 
kurultayına iştirak eden Pr. Pitard'ın 
assistanı Bn. Bellenbach bu akşam İs~ 
viçreye dönmüştür. Alman profesörle
rinden Sar yarın, macar profesörü Şe. 
her ile avusturyalı Koppr da bir iki 
güne kadar memleketlerine dönecek_ 
lerdir. 

Tarih muallimlerinden bir kısrmı bu 
gün müzeleri gezmişler, diğer bir kıs
mı yerlerine dönmüşlerdir. 

gösterdiği muvaffakiyet ve intizamı tak- sayısında şu yazılar vardır: Hıfzı Oğuz 
dir ederek Kültür Bakanlığına bir teşek.. Bekata : inkilab gençliği, ve spor, Sa-
kür mektubu ile beraber bir madalya ve bahaddin Rahmi : fransada ictimai ro-
bir albüm göndermiştir. man, Moravcsik Gyla : bizans kaynak-

X Belediyeler Bankası Genel Direk- ları, Leopold von Wiese : alman içti-
törlüğü - Anafartalar caddesinde eski maiyatçıları, doktor Şeref Nuri : mu-
Bayındırlık Bakanlığl binasında bulun • hafaza ormanı, Şükrü Pamirtan: ilmin 
makta olan Belediyeler Bankası Genel yeni yolu, Ciovani Papini : bir havuzda 
Direktörlüğü, Bankalar caddesinde in- iki hayal (Cezmi, Tahir) Bekata: BaL 
şaatı bitmek üzere bulunan binasına ta- kanlarda musiki, Rıza Apak: sular (şiir) 
şmmağa başlamıştır. 

X Kayseri - Sivas telefonu - P. T. 
T. Genel Direktrlüğü Kayseri • Sivas 
telefonunun inşasına yakında başlana • 
caktrr. Genel Direktörlük bu husustaki 
hazır lık1arına başla.rmştır. 

İki işçi dinamitten 
ağır sırrette yaralandı 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Bu sa

bah Kartal civarında bir kaza olmuş, 
dinamit patlaması neticesinde iki ame
le ağır surette yaralanmıştır. Hadise
nin tafsilatı şudur: 

Kartal civarındaki taş ocaklarında 

çalışan ameleler bu sabah ocaklara gi· 
derek çalışırlarken bir aralık büyük bir 
kayayı parçalamak: icab etmiş ve hazır
lanan oyuğa dinamit yerleştirilmiştir. 
Fakat henüz anlaşılamıyan bir sebebten 
dinamit vaktinden ev~l patlamıştır. 
Kaçmağa muvaffak olamıyan Hfu;im ve 
Zeynel isminde iki amele muhtelif yer
lerinden çok ağır surette yarafanmış.
lardır. Yaralılar hastahaneye kaldırıl

mışlardır. 

Kara borsacılar 
hakkında tahkikat 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Kara 

borsacılar hakkında mali cepheden ya
pılan tahkikat neticelenmiş ve hazır

lanan rapor maliye v~kaletine gönde
riJmi§tİr. Borsa acentalarınm defterle
ri üzerinde yapılan tetlciıklerde her bi· 
rinin üç dört günlük muameleleri göz
den geçirilmiş, bunların normal oldu
ğu görülmüştür. Ayrıca acentaların 

kimlerin hesabına alım satım yaptık
ları araştırılmıştır. Fakat bu muamele
lerde hiç bir usulsüzlük görülmemiştir. 

Borsa dışında yapılan tahkikat doğ· 
rudan doğruya vilayet ve emniyet mü
dürlüğü tarafından yapılmaktadır. 

· Altın fiatlarının yükselmesi veya 
düşmesi borsanın dışında geçen mua
melelerin neticesi olduğu için işin bu 
cephelerden tetkiki devam etmektedir. 

Maliye Vekaleti siyasi müsteşarı B. 
Faik Baysal bugün borsa komiserliği
ne gelerek, borsa komiseri B. İhsan
dan tahkikat hakkında izahat almıştır. 

Arif Oruç ağır cezaya 
sevkedildi 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Dördün
cü sorgu hakimliği Arif Orucun ilk 
tahkikaını bitirmiştir. Arif Oruç, Tür
kiye cumhuriyeti ana yasasını ta.gyir 
ve ilgaya ifsadkarane neşriyatta bulun
mak suretiyle teşebbüs suçundan ve ce
za kanununun 146 ıncı maddesine da
yanarak son tahkikatın açılması ıçın 
ağır ceza mahkemesine sevketıniştir. 

Fikir hareketleri 
25 Eylw tarihli 205 nci sayısında 

şu yazıları görüyoruz: Francesco Nitti: 
demokrasiler ve inkilib, Amire Siegfri
ed : awupanın ektiği tohum, Hüseyin 
Cahid Yalçın: meşrutiyet hatıraları, Will 
Durant'ın Din ve ahlak, Felicien Cbal
laye: edebiyat: şiir ve nes.ir, G. Mosca 
siyasi mezheb1er tarihinde mühim sima· 
lar: Charles Fournier, Alexandre Dumaa 

fils : matbuat hayatı : La dame aux 
Camalias, Will Durant: filozoflar ha.. 
yat ve mezhepleri, Claviyö : timurun 
sarayında bir İspanyol sefiri. Kitaplar 
arasında. küçük notlar, vecizeler. 

Fikirler 
İzmir Halkevi ta.rafından ayda bir 

neşredilen bu fikir ve sanat mecmua
sının son çıkan 15 Eylfil tarihli sayıııu
run yazıları fUDlardır: Rahmi BalabaJM 
9 EylUl ve fuvar, Vedide Karadayı: oto
rite ve htiriyet, V. Kemal : ahlak mes
lesi, CeW Uzel : yeni sanat harek.etleri, 
devletçilik, V. K. Aziz bir ölünün gü
lümsiyen ruhu karşJ.Sinda, Forster: okd 
ve karekter, Hamdi Akman : Genel 
pedagoji. 

Ayın Tarihi 
Basın genel direktörlüğü tarafından 

ayda bir neşredilen "Ayın tarihi,, isimli 
mecmuanın mart tarihli 39 uncu aayıaı 
çıkmıştır. Her zamanki muntazam me.. 
todun ve tasnifin mahsulü olan bu nüe.
ha büyük kıtada 560 sayfalık bir cild 
teşki1 etmektedir ki, ilZ'erindeki 50 ku
ruş fiat yalnız kiğıd parasını bile k.al'f1'

hyamaz. 

Enformasyon bfilteni 
Türkofis tarafından çıkarılan bu 

bültenin 14 eylUl tarihli sayısında şu 

yazılar vardır: Temmuz 1937 dış tica. 
,retimiz. Genel idhalat rejiminde yapı· 
lan tadilat, Tiir'kiye • Almanya ticaret 
anlaşması hülasası. Sermayesi tenkis e• 
dilen limitet şirketleri hakkında şura
yi devlet karan. Ekonomik haberler: 
başlıca mensucat fabrikalarımız. M uhte
lif memleketlere aid iktisadiyat11m21 ya 

kından al~kıadar eden haberler. 

Yeni Adam 
23 eyliıl tarihli 145 inci sayısı mün

derecatı : İsmail Hakkr Baltacıoğlu: 
''Bir tiyatro ihtilali istiyorum.,,. YeP
yeni bir okul istiyonnn, ''hayatun" Hü
sameddin Bozok: Abidin Dino, Hüseyiı 

Avni! Korsanlrğrn ekonomik zararları, 
müntazaın: politika, Esad Kamilertür: 
Öldüren adam, Sadettin Vedad Koç: Ne 
viler değişir mi - iç sosyete, dış sos

yete, kültür, kitabJar? haftanın düşün

celeri, hütıis.alar, küçük fıkralar 

yapamryacaktı ve onun mevcudiyeti böyle 
bir tasavvura daima engel olacaktı. 

Ş~kspirden~·- Hikaveıer 
I - . .,. 

duğunu göstermek maksadiyle kızcağtza 
ters yüz gösterıneğe başlamıştı. Fakat iyi 
ruhlu bir kız olan bu Ofelia, delikanlının bü
tün bu hareketleri sırf hastalık yüzünden yap
tığını anlıyarak ona eskisinden daha ya
kın bulunuyor, daha şefkatli davranıyordu .. 
Of elia, bir zamanlar en nazik kelimelerle 
konuşan bu adamın şimdiki patavatsız Ja. 
kırdılannı,iyi çalındığı zaman en tatlı bir 
musiki çıkardığı halde acemi bir el tarafın
dan sallandığı vakit kulakları tırmalıyan 
gürültüye benzetiyordu. 

bir an bile şüphelenemiyeceğini bildiriyordu. 
Mektubda buna benzer birçok mübalegalı 
cümleler vardı. Ofelia, bu mektubu babasına 
göstenneyi bir vazife saymış, ihtiyar adam 
da bunu, Hamlet'in bir sevda yüzünden de
lirdiğine kani olan kıra! ile kıraliçeye bil
dirmek mecburiyetini duymuştu. Krraliçe 
bu mektubdan haberdar olunca Ofelia'nm 
güzelliği yüzünden oğlunun çıldırdığına 
hükmederek onun fazileti sayesinde Ham
let'in akıl ve şuuruna sahib olacağı ümidine 
düşmüştü. 

Annesinin kocası olan bu katili öldürmek, 
ne kadar doğru ve haklı bir iş olursa olsun, 
gene acaba, kalbini pişmanlık duygulariyle 
doldurnuyacak mıydı? Bir adamı öldürmek .. 
Bu çetin iş, Hamlet gibi nazik ruhlu, ince ya
radılışlı bir insanın hemencecik başarabile
ceği bir iş de sayılamazdı. İşte bütün bu duy
guların, içinde çarpışması idi ki genç prensi 
kararsızlık ve huzursuzluk içinde bırakıyor, 
rahatsız ediyordu. Sonra acaba, gördüğü ha
yalet, bahasının, gerçekten, ruhumu idi? 
Yoksa, istediği şekle ve kalıba girebileceğini 
duymuş olduğu şeytan mıydı da onun me
lankolisinden ve zafından istifade ederek o
nu böyle bir cinayet işlemeğe sevketmek is
te111işti? Bu düşünce ile, işi, yalnız bir haya
letin söylediklerine brrakmıyarak daha müs
bet bir sahada yürüyerek incelemeğe ve ha
kikati öğrenmeğe karar verdi. 

Yazanlar: Mary ve Charles Lamb 
Çeviren: Nurettin ART AM 

HAMLET 
Ondan sonra ..Hamlet, giyinişinde, otu

rup kalkmasında, konuşmasında tam bir de
li tavrı takındı. Amcasiyle annesi, çocuğun 
babasının ölümünden bu kadar müteessir 
olacağına ihtimal vermedikleri, babasının 
hayaletini görüp onunla konuştuğunu da 
bilmedikleri için, Hamlet'in bir gönül mese
lesinden dolayı çıldırdığına hükmettiler ve 
bu deliliğin sebebini de anladıklarını san
dılar. 

Yukarıdan aşağı anlattığımız bu me
lankoliye düşmeden önce genç hamlet, ger
çekten, babasının müşavirlerinden birisi o
lan Polonuis'un güzel kızı Of elia'yı sevmiş· 
ti. Ona mektublar yazarak sevgisini açmış, 
yüzükler göndermişti. F .kat son hadiseler 
üzerine onu ihmale, hattf sahiden deli ol-

Babasının katilinden öc almak gibi çetin 
bir tasavvuru kafasında saklayan ve bu yüz
den kendini deli gibi gösteren bir adamın 
şimdi bu asil ve nazik kıza ince sözlerle aş
kını ifade etmesi doğru değildi. Fakat Ham
let, ona bu kadar da haşin davranmayı doğru 
bulmuyordu. Bu sebeble, içinde deli olduğu 
vehmini verecek taşkınlıklar bulunan, fakat 
Ofeliaya karşı beslediği aşkı kalbinin ta 
derinliklerinde sakladığını da belirten uzun 
bir mektub yazıp gönderdi. Bunda yıldızla· 
nn ateş olduğundan, güneşin hareket etti
ğinden, hakikatin yalancılığından şüphe e
debileceğini, fakat kendisinin sevgisinden 

Fakat Hamle~'in hastalığı onun umdu
ğundan daha derın ve tedavisi akla gelen bu 
çare ile başanlamıyacak kadar güçtü. Ba
basının hayaleti, hala, gözünün önünden 
gitmiyor ve onun katilinden intikam alma
dıkça rahat etmesi mümkün görünmüyordu. 

Bu işi bir saat bile geciktirmek ona bir 
günah işlemek ve babasının emirlerine isyan 
etmek imiş gibi geliyordu. Bununla beraber, 
daima muhafızlarının muhafazası altında 
yaşayan bir kıralı öldürmek... Bu da kolay 
bir iş değildi hani. Buna, haydi bir çare bul
sun diyelim, ya annesi? Ya kıralla daima be· 
raber bulunan kıraliçe? Hamlet ona bir şey 

Prens tam bu karars:ı:zlrk ve mücadele i
çinde iken saraya bir tiyatro kumpanyası 
geldi. Hamlet. evelce bunlardan ve bilhassa 

-Sonu Var-
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Çin şehirleri durmadan 1 T"""';ı.,h . 
bombardıman ediliyor Ma~5

1 
çf.

1 

1 ı a ır er 
Japonlar 300 tane çinli balıkçıya 
ateş açtılar hepsini öldürdüler 

t ~ndra, 27 (Hususi) -Çin ve japon kaynaklarından gelen haberle
~ore, dün Na.ııkin ve Kanton japon bava kuvTetleri ta.rafından tekrar 
""' balanmqhr. Kanton bombardımanında Jfenlerin sayısı yüze yaklaş
<1.1ltltr. 
h Japon tayyareleri Nankine taarruz etmeden evel şehrin civanndaki 
t:~ noktaları bombalamışlardır. Ölü ve yaralı mikdarı henüz teshil 
in 

111UletniJ.tir. Çin harb gemileri de bu bombardımandan müteessir ol-
~lardır. 

. Şimal cebhesinde 
t !ırençin' den bildirildiğine g~ rf' ~Ponlar Şimal cebhesinde ile
d' l teketlerine devam etmktel'ih er. Çinliler Paotingfu'nwı ta.k
b.:.İ1 40 kilometre cenub ~kında 

Unın.aktadırlar. 
Çinlilerin miitlalaa hazırlığı 

ı. 'l'okyodan bildirildiğine göre, Şima- · 
l ç· 

il lnde Şansi eyaletinde Çin ordusu 
hic l{~ Çin ordusundan mürek.keb 80 

it n ~iş_illk. muhtelit bir kuvvet Yenmen
ta'fan da ınüdafaa nxvzileri hazırJamak
~trla.r. Burası, Çin seddinin geçid 

h. hallinde sıra dağların tepesinde mü-
1ltl b' 

ır stratejik noktadır. 
taı. latungu İfgal etmiş olan )apon kı-
t 

rr Ycnmenkvan'a dog~ru ilerlemek
tdj 

ltıı rler. Buraya 40 kilometre yakla~-
~ Şlardır. Çin ve japon krtalarmın pek 
d~da temasa geçecekleri tahmin e-

1 lllektedir. 

Japon tebliği 
h Japon tebliğine göre, 24 eylül saba
p ında Çetin bir muharebeden sonra ja
tionıar Paotingfu şehrini işgal etmiş
b r. Çinliler 10.000 maktul ve mecruh 
lt:ı.l._ la 

ltti -mrş r ve cenuba doğru ricat et· 
Şlerdir. 

. Şanghayda 
ç· l'ıyençin'den bildirildiğine göre; 
ın kıtaları Kiyang Vang Şen'de ja
~n tacrruzlanna şiddetle mukavemet 
ltneittedirler. Şanghaym şimalinde ja
~01llar, Liuşiahang'ı muhasara etrnek
tdirler. 

~ovyet Rusyanın protestosu 
Jl1>tı. as ajansı; Sovyetler Birliğinin Ja
Pro~a. elçisi, Nankin bombardımanını 
kin ~Sto etmiştir. Sovyet elçisi, Nan
ritıd 0~bardımanmın bütün neticele
ğ1ll.ı en_ Japon hükümetini mesul tutaca-

J htldirmistir. 
q • 
f>nların Sovyet aleyhdarlığı 

1ı~ as aansına göre, japon kumandan
t gı ~ankinde yeni bir sovyet al~hta-
tı? tahrik hareketi hazır1amıstrr. Buna 
az ' 
~ aran, Sovyet protestosu karşrsında 
Çin~~ha~daki japon ba~konsolos vekili 
anı lerın, Sovyet Rusyayı Çin _ Japon 
ta aşınazlığına sokabilmek için kendi 
~Yarelerini japon tayyaresi rengine 
ili Yayarak Nankindeki sovyet elçiliği
!'.' hornbalryacaklarmı ileri sürmüstür. 
~Ov ' 
it Yetıer, bu §ayiaların mesuliyetten 

r~n:ak için japonlar tarafından çıka
ja 1 eın1 aöylemişleıdir. Sovyet Rusya 
h P?n başkonsolosluğu nezdinde şu ci
İg~ı teyid etmiştir: .. lster taammüden 

ter '- I B. ı· J;· "'aza eseri olarak Sovyet er ır ı-
,.ı b'• .. 
Ilı uyuk elçiliği bombalanacak olursa 
... 'suliyet tam olarak japon hükümetL 
.. , a·d . 1 olacaktır. 

'R "1iithiı bir Jeni:z katlimm 
te 0Yter ajansmm verdiği habere gö
~ Şarnhorst adındaki alman gemisinin 
hi Ptanı, Rongkong açrklarmda büyük 

r de · 
llıU . nız faciasiyle karşılaşmıştır. Bu 

t~~ş katliam hadisesi şudur: 
da ~r japon denizaltısı bu ayın 22 sin
ltk Yan Şelongkan yakınında 12 ba
~d.~1 genıisine taarruz etmiş ve 300 ki
gttni: ~nc:ak hayatta kalan 10 kişi alman 
ı..: _ •. 1 tarafından kurtarılmıştır. Bu on 
"'tlııın bi • 
ll\tnı n _kadın ve dokuzu erkektir. 
dır, ~:d~n. uçü de ağn surette yarah
~\llc tnının kaptanı 100 ü kadın ve ço
l:rı.iiş lllll'lak Ü.Zere 300 ç.inlinin öldürül-

Oldu ı7u .. 1 . . Sa. ., nu soy emıştır. 
b;ıJııc g kalanların söyJedjklerine göre, 
illJ~ genıiJeri kendi hallerinde balık 
~\ine kla meşgul iken denizaltı su yü
~1, Çıkarak ınedıametsizce ateş aç
ltıış •e hu gemileri birer birer batır
htıı11 "e dalgalar arasında ölmek üzere 
tir. nanlarla yaralıları bırakıp gitmiş· 

t._ nahkı-1 g ·ı . b. . 1 11ttn :ı: emı erınden ır tanesı., ye -
a~~ 

Iturıllltna _ga ve bu katliamdan kaçıp 
~it ~~ nıuvaffak olmuştur. 

hir ı, ~rıs1 Ydrah obr.ık sağ kalanlar, 
tn"S~tıhaneyc n:ıkledilmiştir. 

gı}iz z b . a ıtası, tahkı kata başla-

ssssrns sa 01•~~ · 

CENEVREDE 
Japonların tayyare 

bombardmıanı 

takbih ediliyor 
Cenevre, 27 (A.A.) - Uzak şark 

ihtilafını tedkika memur 23 lu komL 
tesi bugün toplanmıştır. 

Çin delegesi Vellington ku Japon
yaya şiddetle hücum ederek lıu mem
leketin çin ve çin toprakJannd.a 350 bin 
asker bulundurduğunu.. hedefinin çine 
hakim olmak Pasifik denizini ve müm
kün olursa hötün dünyayı ele geçir. 
mek bulunduğunu söylemiş ve Millet
ler cemiyetinden eğer vazifesini yapa. 
mıyacaksa hiç değilse yapmaya mukte
dir olduğunu yapmasını istemiştir. Çin 
delegesi, sivil halkın katliam edilme
sini medeniyet için utanılacak bir ha. 
rcket teşkil ettiğini ilave etmiştir. 

Bundan sonra söz alan ingiliz dele
gesi Lord Kranborn açık şehirlerin 

bombardımanını takbih etmiş ve İn
gilterenin esasen keyfiydi Japonya 
nezdinde protesto etmi~ olduğunu ve 
fakat bir çok devletlerin alakadar bu
lunduğu bir meselenin mevzuu bahis 
olduğunu kaydettikten sonra esas me
selenin çok karışık balunduğu hakkın
da ileride izahat vereciğini söylemiştir. 

Fransız delegesi Delbos, susulacak 
olursa bunun bir cürüm ortaklığı teş
kil edeceğini beyan etmiştir. 

Diğer hatibler de, bilhassa Sandler 
ve Litvinof Kranbon ve Delbosun söz_ 
lerine iştirak etmişlerdir. 

Bunun üzerine komite ittihaz etti
ği karar suretinde japon tayyareleri 
tarafından açık çin şehirlerinin bom
hard .manmı takbih eylemiştir. Bu ka. 
rar sureti Milletler cemiyeti assam
blesinin tasvibine arzedilecektir. 

Japonlar 450 tayyare kaybetmişler 
Şanghay, 27 (A.A.) - Çin hava 

idaresi tarafından bildirildiğine göre, 
japon bava kuvvetleri ağustos ayı için
de 450 tayyareci kaybetmiştir. 

- --- - 7- .... aJ!l[P'a'lt>t us awazsıLYsc s a~s a 

ispanyada 

Cumhuriyetçiler büyük 
taarruzlarına başladılar 

Saragosa, 27 (A.A.) - Cumhuri
yetçilerin Aragon cephesinde beJdeni
len büyük taarruzlan büyük mevcud· 
larla başlamıştır. Taarruz üç noktadan 

yapılmaktadır. 

1 - Jaka önünde, 
2 - Saragosa karşısında, 
3 - Teruel önünde 

Taarruz bundan bir evvelkinin he
men hemen aynıdır. Ve aynı mevkide 
yapılmaktadır. Ancak bu tarrnz bir 
baskın şeklinde vuku bulmamıştır. Ta. 
arruzun ilk günü topçu ateşjyle ve tay
yare ve tank bücumlariyle geçmiştir. 

MaJriJde iayan haberi 
doğru değil 

Londra 27 (Husmi) - Salamanka
dan bildiriliyor: Radyo ile neşredilen 
bir haberde Toledo cephesinde general 
Franko krtaatmrn Jina1acio'de Sisla"yı 
işgal etmiş oldukları bildirilmektedir. 

Salamankadan bildirildiğine göre 
Madridde hücum kıtaatı ile sivil mu
hafızlar isyan etmişlerdir. Fakat Mad
rid bu haberi yalanlamıştır. 

mxşttr. Zira batırılmış balıkçı gemile
rinden birka~ tanesinin Hongkong'da 
müseccel olduğu zannedilmektedir. 

(Başı 1. inci sayfada) 

kar ve samimiyeti içinde ifade et
tiler. Hepsi de modern Türkiyeyi, 
büyük yarahcısı huzurunda, vecd 
ile selimladı. Hatiblerin üzerinde 
birleştikleri bir nokta daha vardı~ 
hepsi de söylemek istiyordu ki 
türk tarih tezi ihni kıymetteki ve
sikalarla İnsanJık tarihini aydın
latmakla kalınıyor, muasır beşeri
yette geni~ bir kardeşlik ve da
yanç hisleri de yaratıyor. Dünya
nın 1937 yılmda hu hislere ne ka
dar muhtaç olduğunu ise fa21aca 
izahtan müstağni buluyorlardı. 

Tarih davimızm milletlerarası 
ilim muhitinde bu kadar geniş ve 
oldukça tam anlaşılması, sahihle
rini ancak ileriki vazifelerini kcr 
laylaştırmış olduğundan müsterih 
edebilir. Yoksa Atatürk nesli da.
vasının asliyet ve samimiyetinden 
hiçbir zaman §iiphe etmemiıtir ve 
dost alimleri bu hisler içinde hür
metlerin en sıcağı ile selimlaı'I2. 

KemalONAL 

Ecnebi 
Pıof esörler 
Ani< arada 

( Başı 1. inci sayfada ) 
1ü Avrupa'nın en mooern şehirlerinden 
birini buldum. 

Hükümet merkezini stratejik ve eko
nomik Türkiyenin ortasında inşa etmek 
gibi Şefinizin dahiyane bir fikrinin ese
ri olan Ankara, modern mimarinin eş· 
siz bir eseri olarak büyük bir intizam 
ve mükemmeliyetle parlak istikbaline 
doğru dev adunlariyle ilerlemektedir. 

Büyük bir şehir için en mühim me
sele su işidir. Güzel barajmızla bu esas
lr davayı hallettikten sonra büyük bir 
şehir için lüzumlu her şey, bahçeleri ve 
parklariyle, kendiliğinden husule gele
cektir. 

Ankara'da, teşekkül etmiş şehirler
de mevcud olnuyan bir imkana mali.kti
niz: Şehri bir planla yeni baştan inşa 

etmek. Bu suretle tarih şehri 1oıan İstan
bul'un yanında modem bir hükümet 
merkezi kazandınız. Atina'nm da hükü
met merkezi değil bir tarih şehri olarak 
kalması ne kadar arzuya değerdi. Çün. 
kü burada yeniden yapmak için her şeyi 
yılmıa.k gibi büyük bir miişkil karşısın. 
da bulunuyoruz. 

Ankarayı İstanbul ve İzmire bağh
yan otostradlarını da tamam olunca hü.. 
kümet merkezinin Türkiyenin turistik: 
merkezi olacağında hi~ ;fıphe yoktur. 

Ankaranın n seınboJii olduğu Tür -
kiyenin bu dev adımlariyle ilerleyişi her
kesten ziyade biz yunanıııan mütehassis 
etmektedir. Bilhassa şurasını tcbariiz. et. 
tiriniz ki yunan miJleti, Balkanlarda tür]L 

ler ve yunanlıların dostluğu en sarsıl -
maz ve kuvvetli iki milleti olduğuna 
iman etmiştirler. . 

Kongreye gelince, bu ilıni te2ahüriin 
yübei Jt.ymeti balonda fazla olarak ne 
söyliyebilirim. Burada her şey mükeJD
mel ve ümidin fevkinde olmuştur. 

Avruparun en maruf alim:1erinin işti
rak etmiş olduğu bu kongrenın dünya il
mine yeni şeyler öğretmiş olduğu mu -
hakkaktır. Her halde türk alimlerinin 
Avrupa alimleriyle temasından birçok 
faydalar temin edilmiştir. Ba temastan 
sizin alimleriniz kadar Türkiyenin kıy_ 
metli ilim muhitiyle temas etmiş oian 

bizler de istifade ettik. 
Türkiyede görmiiş olduğumuz büyü;. 

misafirperverliğe karşx şükranlarımrzı 
ne kadar ifade etsek azdır.,, 

Tarih kongresinde bulunmuş olan 
yugoslav alimlerinden B. Fehmi Bayrak_ 

taroviç de demiştir ki: 
"-Ankarayı çok sevdik ve bükü.met 

merkezinize hayranhğımız onu bu kadar 
çabuk terketmiş olmaktan doğan teessü. 
rümüz kadar büyüktür. Bu derece güzel 
ve yeni şeyler görmekten cidden hah~ 
yarız. 

İstanbulda toplanmış olan tarih ko..,.. 
gresi, blıçok benzerlerine nümune ola
bilecek kadar mökemıneldi. Ve progra _ 
mı büyük blı intizamla tatbik edildi. BL 
ze Jrarşı gerek lstanbul ve gel'ekse An -
Jtarada göstenlmiş olan lutufkar neza
kete teşekkür için kelime bulamıyoruz. 
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U L U S hergün size en yakından alakadar olduğunuz 
mevzuJan anlatacaktır. Bahçeniz mi var? Çi

çek mi yetiştiriyorsunuz? Bağınızda hastalık mı çıktı~ Güllerinizi 
ne zaman aşılamalısınız? Yeni Ulus'taki Bahçe ve Çiçek sütunun
da bmılan bulacaksmız. Çocuğunuz mu var?. Çocuğa nasıl bakı
lır? Hangi aylarda ne gıda verilir? Çocuk hastalrklarr ve tedavile
ri. Bütün bunları gocuk Bakımı sütununda bulacaksınız! .. Çok 
kıymetli ya.zılariyle tanınmış bir doktor size hergün srhi öğütler 
verecektir. Günün en mühim meselelerine dair tanınmış mı:har
rirler tahliller yapacaktır. 

U L U S hergün bir magazin sayfuı neıredecektir. Bir-
kaçmı sayalım: Kadın ve moda, Sinema, Ço

cuK, Gehçtik, Havacılık ve Askerlik, Deniicilik, Edebiyat ve San
at .... Bütün bunlardan maada, Halkevleri, ve Köycülük için sütun
lar ayrılmıştır. 

memleket sporu ve dünya sporu ile en yakın
U L U S dan alakadar olacaktır. Bütün spor hareketle

ruıı u 1UıS 'un hergün ayrı sütunlarında ve haftada bir gün Spor 
Sayfası'nda günü gününe takib edeceksiniz. 

UıL U S küçük ilanlar için ayrı bir sütun açmakta.dır. 
Kiralık eviniz mi var? Kiralık ev mi arıyorsu

nuz 1 Bir iıçiye1 bir katibe, daktiloya, muhasebeciye ihtiyacınız mı 
var?. Bir eıya Dll sa.tmak veya satın almak istiyorsunuz? .. Ulus'un 
Küçük IIinlar•mda bunları alaka ile okuyacaksınız .. 

U L U S İstanbul ve büyük şehirler hayatını en yakın-
dan takib ederken Ankaraya geniş bir yer ayır

mı~tır. Guzcı ııaşşehrimiz için hergün muhtelif yazılar ve resim
ler göreceksiniz. Ulus Kamutay hayatını en yakından tak.ib eden 
ve en mühim kanım meselelerini günü gününe izah eden bir gaze
t e olacaktır. 

Yakında daha fazla tafsilat vereceğiz ... 
29 ilkteşrinde yeni makinasında yeni kadro 

ile çıkacak ULUS'u bekleyiniz 

1 ürkkuşu filosu r 1 edrisat 
Digarbekirde SisteTninde 

Tayyareler Hava Kurumu 
beyannamesini ve Ulusun 

vecizelerini attılar 
Diyarbekir, (Türkkuşu filosu ile gi

den arkadaşımız bildiriyor) - Dün ge
ceyi Adana'da geçirerek bu sabah 7.40 da 
bu güzel ~ehirden aynldık ve çok rahat 
geçen bir yolculuktan sonra saat onda 
Urfa'ya geldik Senub smırlammzm bu 
tarihi şehri, bize hepimizi cidden müte
hassis eden bir alaka gösterdi. Şehirden 
on kilometre uzaklıkta olan hava mey
daruna indiğimiz zaman bir suvari alayı 
ile beraber fırka kumandam, vali, bele
diye reisi ve bütün urfalılan bizi bekler 
bulduk. Şehre girinciye Jı:adar bütün yol
lar, iki taraflı halk ile dolu idi. Öğle ye
meğini, tarihi bir efsaneyi yaşatan Ay
mzeliha bahçesinde yedik. Sularında, 

mukadde& sayılarak ycnmiycn balıkla -
rm oynaştığı, asırlık aiaçlarla çevrili 
Aynızeliha'da öğleye kadar kaldık. BU
radan vilayet ve fırka kumandanlığıma
kamlarını ziyaret ettik. Saat 14 de urla
lılann candan tezahürleri arasında ay -

rıldtk. 

Gılıel Urlaya , fiikran barcu111uzu 

anlatmak için Hava Kunımunun be

yannameleriyle; onlara inluliıbın 
kalbi Ankaranrn, enrrji dola harıa.sı
nı getİı:ecelı olan, ~ Ulwlun dö
vizlerini atlıA. Yardda Ankara hcu
reti ve sevgis o kadar kuvvetli ki, 
Tiirkiye ölçasünde değeri olan bir ga
~te hazırlığını anlalan bu dövi~ler 
her yerde biribirincleıı hiç a~ağı kal
mıyan genİf fJe eşsiz bir alaka ile eL 
den ele dolaşmaktadu. 

Gene çok güzel geçen bir uçuştan 

sonra S.25 de Diyarbekire indik. Birinci 
umum müfettişliğin merkezi; bize, an -
latrlma:st güç 'oir karşılama töreni yaptı. 
Hava meydanında alay, bir çay hazırla
mıştı. Burada biraz dinlenerek ~ehre 
girdik. 

Bayan Gökçen1e Naciye Toros ve 
Yıldız vali konağında, diğer tayyarecL 
lerimiz Orduevinde misafir edildiler. Bü
yük harb sırasında Atztiirk.ün oturduk
ları köşklerini ziyaret ettik. Akşam ye
meğini vali konağı bahçesinde belediye 
verdi. Yarın öğleye kadar şehri gezece
ği:>: ve öğleden sonra, şehir üzerind do.
laşıp, kıymetli hediyelerimiz olan beyan
namelerimide diyarbekirliJeri selamla
dıktan sonra Elazizc gideceğiz. 

Değişiklik 
(Başı 1. inci sayfada) 

cektir. 
Bundan başka mevcud orta okul ve 

lise öğretmenlerini bu bakrmdan yetiş-· 
tirmek için ayrrca bir proje hazırlana -
caktır. Öğretmenler kurslara alınacak -
tır. Köy okulları beşer veya altışar sı

nıflı olacaktır. 

Bu yeni teşkilata aid projepin tetki
ki ve hazırlanması bu ders yılı içinde bi
tirilecektir. Yeni ilk okullardan ihtısas 
okullarına alınacak talebelerin kabiliyet 
ve seviyeleri pedagoji enstitüsü tarafın
dan ölçülecektir. 

İranda yeni bakanlıklar 
Tahran, 27 (A.A.) __ Şimdiyekadar 

müdüriyeti umumiye halinde idare e
dilmekte olan ticaret ve endüstri işleri 
birer bakanlığa tahvil edilmiş ve bun
ların direktörleri Ala ve Fahrek bakan 
tayin edilıni!jolerdir. 

Diğer taraftan dahiliye ve maliye 
bakanlıklarını vckfileten idare etmekte 
olan Faruhar ve Bader asaleten bu ba
kanlığa tayin edilmişlerdir. 

Bir İspanyol vapuru 
Napoli'ye getirildi 

Napoli, 27 (A.A.) - ·Gabosakrato 
İspanyol vapuru buraya gelerek bir 
Sovyet limanmdan alıp Barselonaya gö
türmekte olduğu hububat hamulesini 
çwrmışur. Bu hususta sarih malumat 
alınamamışsa da bu geminin buraya bir 
barb gemisinin refakatinde geldiği an.. 
1aşılmaktadır. 

Pariste bir evde bomba 
Pari~ 27 (A.A.) - Askeri şura aza

sından General Pretolatın evinde bir 
bomba lnılunmU§tur• Bomba infilak et. 
meden görülmüş ve derhal kaldırılmış. 

tır. Bomba belediye laboratuvar heyeti
nin nezareti altında muayene edilıııek ft.. 
zere götürülmüştür. 

Hapishanede hıruzlık 
İstanbul, 27 (Telefonla) - N iyasi 

admda biri hırsızlık suçu ile hapisha
nede yatmakta iken, burada yeniden 
bir hırsızlık suçu işlemiş ve bir arka· 
daşrnrn yorganını çalmıştır. Suçlu bi
rinci suJh cezada 3 aya mahkiım ol

muştur. 



ZAYİ 

Ankara Erkek liseli doku
zuncu ımıf ından aldığım tasdik
namemi kaytM:t~~ Y~.ni ala
cağımdan eskiainın h il yok· 
tur. Mebmed Necati 

3-5315 

ANKARA BİRİNCİ 
iCRASINDAN: 

EN GÜZEL 
C= 

Mahcuz müteaddid taban ve 
ıedir ve dıvar halılarile iki bü
yük saat ve ayna ve komodin ve 
sandalya ve salon gramofonu 30. 
9.937 perşembe günü saat on iki 
birinci ve 1.10.1937 cuma günü 
aynı saatte belediye .-tıf salo
nunda ikinoi artırmaya çıkarda
caktır. Taliplerin salonda bu
lunmaları ilin olunur. 3-5312 

Kiralık Daire 
Çocuk sarayı No. 84 B. Alim 

apartnnanının bir daireai 7 tefrl
nievelde botalacaktır. Banyo tet
kilitı, havagazı ve bütün 1'onfo
ru haizdir. Kapıcıya müracaatla 
görülebilir. 5-5300 

Dr. M. Şerif Korkutl 
Nümune hutahaneıi 

cerrahi tefi 
Her gün saat üçten sonra 

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

Nazmi Apart. No. 9 D. 5 

Mobilyalı ev 
3 oda, tamamen mustakil. 

bahçeli, konforlu. Yenifehir Tu
na cad. aıfalta bitifik. Düzenli 
ıokak No. 5 

3-5259 

Zayi 
9 207 sayılı ve 4.12.1933 tari

hinde aldığım pe9een sertifikamı 
kaybettim. Eakisinin hükmü yok
tur. 

1079 Sami Mehmed 

Arapkir belediye reisliğinden : 
1 - Kasabaya altı kilometre mesafeden getirilecek içme suyu· 

na aid keşif ve projenin. yapılmuı 13.9.937 gününden itibaren ara
daki tatil günleri sayılmamak üzere yirmi gün müddetle eksiltme
ye konul~ttur. 

2 - Yapılacak proje ve keşif içme suları projelerinin ne suret
le hazırlanacağına dair olan talimatnamenin 6 mcı maddesinin bO
tiln fıkralarına söre Uuıar ve ikmal edilecektir. 

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

4 - Bu iş.i yapmak istiyenler tekliflerini birinci tetrin ayııun 
altıncı çarpmba günü saat 16 ya kadar Arapkir belediyesine bildi· 
receklerdir. 

5 - Edilen teklif komiıyonca muvafık görüldüğü takdirde is
tekliye maH~mat verilecek, icabeden teminat alındıktan 10nra bd 
ihalesi yafulacaktır. Bu iti yapacaldarın ehliyet kiğidı ibraz et
meleri mecburidir. 

6 - Eksiltme kapalı zarf iledir. Teklif mektublarının ihale aa
atından bir saat evel yeti,meai lizımdır. 

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

SEFALIN 

Ba, ve Dit 

Romatizma 

Grip 

yaz 
nez!ea al 

derhal 

seçirir 

Eczaneler· 

den 

1Ukve12Ulı 

ambalajlan 

arayuuz. 

Baş ağr1sından çoE 
ızt1rap cel<iyordum. 

"Sefa/in. aliJık.fan -
sonra ne rahofım ! 

Ankara Yüksek Ziraat enstitüsü 
rektörlüğünden: 

• 
Kurumumuz tecrübe bayvanlarnm bir senelik yiyecekleri olan 

37000 kilo arpa ~ık e~iltmeye konulmqtur. 
2 - ihale 29-9-931 tarihine ruthyan çal'f&JDba günii saat 16 da 

Yüksek Enstitü Rekt&rUlk binauada toplanan komisyon tarafın
dan yapılacaktır. 

1 - Muhammen ~el 1572 lira 50 kurufbar. 
4 - llu•kbt teiminat 117 lira 94 kurqtur. 
S - Pula babat •e paruız prtaame almak iatiyenlerln enati

tü d ~ ire müdllr1U~ne mUncaattan itin olunur. (3295) 3-4947 

111bıı. 

Kumbarat biri 
~ 

UWS'un iLAN ŞARTLARJ 

Beher Beher 
Santimi Santimi 

Sayfa Kuruı Sayfa Kurut 

2 300 s 200 
4 150 5 100 
6 80 7••8 30 
1 - Hayır •erine ve yeni 

çıkan kitaplara aid illnlardao 
% 15 tenzillt yapılır. 

2 - Zayi ilin bedelleri 
maktu 130 kuruttur. 

S - Tebrik. teteldrilr. ev
lenme. vefat ve kati allb 
illnlarmdan maktuan bet lira 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 
Mtlddet Dahilde Hariçte 

Senelili 
& AylıfJ 
S Aylıfl 

TelefoDı 

17 Lira 30 Lira 
g • 1& • 
5 • • • 

Abone •e ilin: 10&4 

Saçlan 
dökülenler 

KOMOJEN KANZU& 

Saç eksiri 
laçlann c181dlbnestne 99 tı. 

peldemneahıe mini olur. ~ 
fen .açlarm kaklerlnl kunetıea
dfrlr n beller. Kolaojen 11çla
nn pdaaıdır. Tablt renklerini 
bozma. Hafif bir raJihuı Yardır 
KomoJea kamuk 1aÇ ebirl ..... 
nada bulunur. 

- l 

ANKARA İCRA DAiRESi GAYRI MENKUL 
SATIŞ MEMURLUôUNDAN: 

An.karanın yukarı ayvalık mevkiinde tapunun 136 c it 5 
61 sahife numarasında 13.8.937 tarihinde kayıdlı ,arkan ince 
oğlu Abdullah, garben mumca hacı Salih ağa, şimalen hacı ._._.. ... 
cenuben kürt oğlu bağlacı ile mahdut 4596.SOmetro murabbaı 
la evinin altı hissei itibarile iki hissesi qağıda yazılı şartlar 
iı~sinde satılmak üzere açık artırmaya çıkarılmıttu. 

EVSAF VE MUŞTEMILATI : 
Bağ evi - bir kat olup temel kısmı taf yukarısı hDDlf " 

remitlidir. Bir höl bir matbah •e tavanlı tabanlı bir oda helt 
ıibarettir. Bir kuyu•u ve bağda 20 kadar CfCUı müamire ve bet ~ 
kadar üzüm kütüğü olup bakımsız bir vuiyettedir. 

( Satı§ Şartları ) 
1 - Satış petin para ile olmak üzere 1.11.1937 ye müıaadif pdlil" 

teai günü saat 14-16 ya kadar Ankara icra dairesi gayri menkul,.. 
tış memurluğunda yapılacaktır. Talipler gayri meikule takdir ~;a 
len kıymetin yüzde 7,5 niabetinde pey akçası veya miltt bir _., 
kanın teminat mektubunu veya teminat olarak kabulü lb~ 
tahvil vereceklerdir. Dellaliye ve vergileri ihale bedelinden ~ 
nir. 

2 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin ~ 
75 ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezldlr ... 
nün 16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale obınacaktır. 

3 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel mubamalea ~ 
metin% 75 ini bulmadığı takdkde 26.11.1937 tarihine müaadif ~ 
saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok artırana ibr 
le edilecektir. 

4 - Birinci ve ikinci artınnada ihale bedeli ihaleyi müte_.,. 
verilmediği takdirde ihale edilenin talebi ilzrine ihale tarihi~ 
itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi veme eylemesi için 7 .ı1111J\1!=~~ 
kadar m~hil verilecektir. İşbu müddet zarfında i.hale bedeli yatİİ'd"' 
madığı takdird ihale bozulacak ve bu tarihden evel en yübek ıd
lifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup olmadığı ~ 
duktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale farkı birinci tali,. 
den tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. Teklifi veçbile 
alınağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on beş günlük ikinci _. 
tırmaya çıkarılacak en çok artıran talnibine ihale edilecektir. 

5 - Borçlu ve alacaklılarla diger alakadarların bu gayri ~ 
üzerindeki haklarını ve husuı~le faiz ile masrafa dair idld.ia" Llal'l9'ı'~ 
evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemiez bildirmeleri lazımdJt-. 
Aksi takdirde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satı' bede~ 
paylaşmasından hariç tutulacaktır. 

6 - Artırmaya iştirak edenlerin 20.11.1937 tarihinde 37/'J8 ..... 
dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan ,a.rtnamemizi olllt'. 
yabilirler. Talipler daha evet gayri menkulün imaf' vaziyetini ve tW' 
ireyi ve prtnameyi satış şartlarmı görmlif, okumuf ve bunları ,.. 
mamen kabul etmit ad elunacağı ilan olunur. 3-5314 ,,,,,,,,., 

Zonguldak Valiliğinden : 
Zonguldak vilayeti içinde Safranbolu - Araç yolunun o+~ 

7 + 804 kilometreleri arasında yapılacak 16280 lira 02 kurut 
bedelli şose inşaatı. _.;ı. 

işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu,tur. EbiltllllP.: 
13-10-937 çartamba günü saat 15 de Zonguldak viliyeti daimi " 
cümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 82 ku,.ıf 
mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 1221 liradır. Eksiltmeye girmek istiyeole 
resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye ~ 
kan Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet vesikuiY 
Ticaret odasından 937 yılında alınmıf vesika ve muvakkat 
natları ile birlikte teklif mektuplarını yukardaki günde ihale 
tinder. biı saat evveline kadar daimi encümen reisliğine vermel 
ilan olunur. (6310) 3-5195 jli.: 
Zonguldak Valiliğinden : 

Zonguldak vilayeti içinde Beycuma • Çaycu~ yolunma O~ 
13+ 732 kilometreleri arasında yapılacak 52296 tıra OS kuruş keş f 
bedelli fOSe inşaatı. ip kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuf° 
tur. Eksiltmesi 13-10-937 çal'fUDba günü saat 15 de Zonguldak ri
layeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 262 kurut 
mukabilinde Zonguldak nafıa müdürlügünden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 3923 liradır. Eksiltmeye girmek istiye'!J~~ 
resmi gazetenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye ~-
kan nafıa vekaletinden ahnmıt müteahhitlik ehliyet vesikal•f~ 
Ticaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat ~ 
natları ile birlikte teklif mektuplarını yukardaki günde ihale.::! 
tinden bir saat evveline kadar vilayet daimi encümen reiıbg-.. 
vermeleri ilan olunur. (6311) 3-5194 ~ 

Ankara yüksek ziraat enştitüs' 
rektörlüğünden : · 

1 - Kurumumuzun önümüzdeki kış mevsiminde kalöriferli .,..
naların kalöriferle, kalörifer olmıyan binaların ve kok kömö~;~ 
buiyle ve 165 gün müddetle ısıtılması iti kaplar zarfla ebit 
konulmuftur. 

2 - Muhammen bedel 32000 otuz iki bin lira olup muYBlrkat tr 
minat 2400 liradır. 

3 - İhale yüksek enstitü rektörlük binasında toplanan 1rgdlif!' 
yon tarafından 14.10.937 tarihine rasthya n perşembe günü uat ıt 

da yapılacktır. ,..:.~ 
4 - Teklif mektublarının ihaleden bir saat evetin~ kadar~ 

buz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri ve ihale uaııoM 
komaiyonda hazır bulunmaları. 

5 - Daha fula izahat ve parasız şartname almak iatiyenlcritl 
enstitü daire mUdUrlUAAne müracatları ilin olunur. (§561) 

Siyasal bilgiler okulu 

l'ICYI 

direktörlüğünde 
Mikdarı Beher me~ 

muhammen fi 
Patiska 2500 - 2750 70 kurut 

Yatak çartaflıiı yerli keten bez 1500 - 150 • 
Siyasal bilgiler için yukarıda yazılı patiska ve keten beı 

eksiltme ile satın alınacaktır. 
Ebiltme 4.10.937 pazartesi aaat 15 de Ankara mektebler 

sebeciliğinde yapılacaktır. İlk teminat 314 liradır. Şartaame ile 
muneler her gUn okulda girllleblfir. (3430) ~ 

Kütahya C. müddei umumiliğinCle 
3846 lira 40 kurut bedeU Wflir. Kiltahya cezaevinde yap 

tamirat ve tadillt 14.9.937 dilnden itibaren 30~.937 gllntl: 
olunmak üzere l 5 giln m~ ~k ebiltmeye llonulmuftll'• 
liblerin tafsillt almak tlz.,e lmtahya C. müddei umumilik - 1 

..... 

na müracaatları ilan olunuı. (3466) 3-5129 

Maliye etinden: 
Maliye veklletinde mlllihal bulunan memuriyetlere 1111_.ıa..! 

kanunundaki evsaf ve weralti haiz olanlann intihabı için~
tarihinde saat oa dartte mUPbeka imtihanı yapılacaktır. -• ..-. 
lanların fotoirafir niifus tezkereleri ve mektelr ,ebadetnmae 
le 30 eyUll peqembe gilnline bdar zat itleri mldlrlqBDe 
bal ile müracaatları Ye evelce mlracaat etmit olanlarm da ".nd'IP~ 
zikrolunan vesikalarını ifbu müddet zarfında ibru etmel .. 
olunur. (3480) s--51~ 
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. . ı - Diyarbekirde tayyare alanında Ahpınar garnizanunun su 
ihtiyacım temin için su tesisatı kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 23444 lira 80 kuruş olup muvakkat teminat 
Yüzde yedi buçuk hesabı ile 1659 liradır. 

3 - 21-1.ci Tş.-937 pertcmbc günü saat 11 de kati ihalesi ya-
Pıl&caktır. • 

4 - Şartname ve kq.i.f raporunu gönn ek iatiycnler D. Bekir tay
yare alayı inşaat ayniyat muhasibliğinden alabilirler. 

5 - İstekliler mezkiır gün ve saatten evveline kadar teklif mek
tublariyle teminat makbuzunu ve veaaikleriyle birlikte Diyarbe
kirde kor satın alma komisyonuna müracaatları( 3580) 3-5298 

t L A N 
Malatya birliklerinin ihtiyacı için 380200 kilo arpa aatm alına

caktır. Tahmin edilen bedeli 23762 lira 50 kuruştur. 
Eksiltme 13-1.inci teşrin-937 çarşamba günü saat l1 de cJariz 

tüm satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1782 lira 19 kuruştur. 
Teklif mutubları ihale günü saat 10 kadar satınalma komisyo-

nuna veritmiş olacaktır. Bundan sonrakiler alınmaz. . 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarrnıı muvakkat temınatı-

nr, koyduğu auf içerisine koymuş ola<:aklardır. (3596) 3-5301 
1 L A N 

Elazız kıtaatmın ihtiyacı için 270017 kilo kuru ot satın alına
caktır. Tahmin edilen fiatı 13500 lira 85 kuruştur. 

Eksiltme. 13-I.inci tş.-937 çarşamba günü saat 14.30 da Elaziz 
tüm satın alma komisyonunda yapılacaktır. • 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakakt teminatı 1012 lira 56 kuruştur . 
Teklif mektublan ihale günü saat 13.30 a k~.dar satın alma ko

nıisyonuna verilmiş olacaktır. Bundan ~nra verilen mektublar a
lınmaz. 

Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina-
tını koyduğu zarf içersine koymuş olacaklar. (3598) 3-S303 

t L A N 
Hozat birliklerinin ihtiyacı için 270982 kilo arpa satın alı.na

cakttr. Tahmini bedeli 16936 lira 37·kuruştur. 
Eksiltme 13-1.inci tetrin-937 çarşamba günü saat 10.30 da Ela-

ziz tüm satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olaaktır. 
Muvakkat teminatı 1270 lira 23 kuruştur. · , 
Teklif mektublan ihale günü saat 9.30 kadar satın alına Jro.. 

nıisyonuna verilmiş olacaktır. Bundan sonrakiler alınmıyacaktır. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina

tını koyduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. {3600) 3-5305 
1 L A .l'T 

Malatyada bulunan birliklerin ihtiyacı için 380200 kilo kuru ot 
satın alınacaktır. tahmin edilen fiatı 17109 liradır 

Eksiltme 13-1.ci ~1-937 çarşamba günü saat ıs de Elaziz tüm 
ııatınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Eksilbne kapalı zarf usuliyle olacaktu. 
Muvakkat teminatı 1283 lira 17 kuruştur. 
Teklif mcktublan ihale günü saat 14 kadar aatın alma komisyo

nuna verilmiş olacaktır. Bundan sonra verilen mektublar alllllDı
Yacaktır. 

Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarım muvakkat temina
tını koymuş olduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. (3599} 3-5304 

t L A N 
EJazjz birliklerinin ihtiyacı için 270 bin kilo arpa aatm alına

caktır. Tahmin edilen bedeli 14850 liradır. 
Eksiltme 13-1.ci tş.-937 çarşamba günü saat 10 Eli.zu tüm aa-

tınalma komisyonunda yapılacaktır • 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1113 75 kuruştur. 
Teklif mektupları ihale günü saat 9 kadar aatın alma komis

)onuna verilmiş olacaktır. Bundan sonrakiler alınmaz. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvalclıtat temi

llatın konduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. 
(3601) 3--5306 

1LAN 
1 - Ankara yollama memurluğunca 937 mali yılı içinde muh

t~lif istikametlere yaptırılacak 1174 ton eşya, malzem~ ve e!zak 
nakliyatının 14.10.937 perşembe günü saat 15 de açık eksıltmesı ya
pılacaktır. 

2 - Nakliyatın tutan 19S6 lira 60 kuruş olup muvakkat temi
natı 146 lira 75 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda parauz 
görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2,3 nci maddelerindeki vesika ve te
tninat makbuzlariyle yazılı gün ve saatta levazım amirliği &atm al-
nıa komisyonuna gelmeleri. (3475) 3-520S 

t LAN 
l - Afyon merkez kıtalan için 225 bin kilo un kapalı .zarfla sa

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

•atın alma KO. da görülebilir. 
3 - Eksiltme ı8. 10. l937 günü aaa.t 16 da Afyon kor satın alma 

kornisyonunda yapılacaktır. Ttkelif mektubları ihaleden bir saat e
"el komisyona verilmiş olmalıdu. 

4 - Muvakkat teminat 1814 lira 6 kur~r. 
S - İsteklilerin ihale günü muayyen saatte teklif melctublarmı 

kor satın alma komisyonuna vermeleri. (3438) ~ 
İLAN 

Askeri okullar için 5-4980 çift pamuk çorap 30-9-937 perşembe 
tünü saat ıs de Tophanede İstanbul Levazım amirliği Satm alma 
ltonıisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
18143 lira 40 kuruştur. İlk teminatı 1360 lira 76 kuruftu.r. Şartname 
"c nümunesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni belgelerle 
teklif mektublarını ihale saatinden bir sa.at evvel komisyona ver-
lneleri. {3353) 3-4987 

1 L A N 
"h .»ozatta bulunan birliklerin Teklif mektupları ihale günü 
1 tıyacı için 270982 kilo kuru ot saat 15 kadar satın alına komia
~tın alınacaktır. Tahmin edilen yonuna verilecektir ve bu saat-

deli 14904 lira ı kuruştur. ten sonra verilen mektuplar ka-
Ek'Siltme 13. 1. inci Tş. 937 bul edilmiyecektir. 

~a~ba günü saat 16 da Elaziz- • 
e turn binası içerisinde satın al- Eksiltmeye girecekler isteni-
~ komisyonunda yapılacak, ek- len vesikaları · muvakkat temi
••ltme kapalı zarf usuliyle ola- natın koymuş olduğu zarf içeri-
~rr. sine koymuf bulunacaktır. 
8() )(u"akkat teminatı U17 lira (3597) 3-5302 

kuruştur. 

.... 

t L A N 
1 - Her bir metresine tahmin edilen fiatı (575) bet yüz yetmit 

bef kunıt olan (5600) bef bin altı yüz metre kurşuni kaputluk ku-
maş .kapalı .zarfla alınacaktır. . 

2 _İhalesi 18.10.937 pazartesi günü saat 14 dedır. . 
3 - İlk teminatı (2+15) liradır. tki bin dört yüz onbeş lıradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi (161) kuruş mukabilinde M.M.V. sa-

tın alına komisyonundan alınır. 
s _ Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad

delerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektub1ariyle bir
likte ihale saatinden en az bir saat evvel M.M.V. satın alma ko
misyonuna vermeleri. (356()) 3-5299 

BtLİT 
1) Beher ~etresine _biçilen ederi 36.S ku~uş olan 900~ metre 

minder kılıfhgı beze tahb çıkmadığından yenıden açık eksıltmeye 
konmuştur. 

2) İlk teminat parası: 246 lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi S birinci teşrin 931 salı günü saat 10 dadır. 
4) Eksiltmeye igreceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatında M. 
M. V. satm alma komisoynunda hazır bulunmaları. {3446) 

3-5097 

Katiblik ve Mukayyitlik 
Müsabaka Imtihanı : 

Divanı Muhasebat Riyasetinden: 
1 _ 17,5 lira asli maaşlı k.atib ve mukayyitlikler için müsabak_a 

ile memur alınacaktır. Yaşı otuz beşten yukarı olmamak. orta tahsı
}j bulunmak, veya resmf ve rnaaşlı memuriyetlerde bulu_nmuş olmak, 
açılacak imtihanda kazanmak faJ'ttır. Askerliğini bitirmıyenler nam
zet olarak alınırlar. 

2 _ İmtihan mevzuu: hesa.b, verilecek bir mevzuu tevsi e~me~. 
güzel ve süratli yazı, müsavi şeraitte yazı makinesile yazmagı bı
lenler tercih edilir. 

3 _ Namzed olarak alınacakların yazı makinesinde rüsuh elde 
edinceye kadar kati olarak memuriyete alınmaları tehir edilir. 

4 _ Ali tahsile devam etmek istiyenlerin vazifeleri m~ktebe .de
vamlarına müaaid buJunmadığmdan bu hususta kendilerıne daıre. 
mizce izin verilemiyecektir. Bu maksat ve vaziyette bulunanların 
memuriyet talebile müracaat etmemeleri lizımdır. _ 

s _ 30.9.937 perşemb~ günü akşamına kadar nüfus, sagla~lık, 
tahsil memuriyet, askerlık vesikalarile birlikte bir arzuhalle Dıvanı , . .. 
muhasebat riyasetıne muracaat edilmelidir. . 

6 _ İmtihan S.10.937 salı günü Ankarada Divanı muhasebat bı-
nasmda yapılacaktır. (3431) 3-5082 

1 LAN 
İstanbul levazım amirliği için 67 ton sade yağı 11.10.937 pa

zartesi günü saat 15.30 da Tophanede levazım amirliği satın alma 
komisyonunda kapalı nrfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be. 
deli 58290 liradır. ltk teminatı 4371 lira 75 kuruştur. Şartnamesi 
291 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. İsteklilerin kanuni 
belgeli teklif mektublarını ihale aaatmdan bir saat eveline kadar 
komisyona vermeleri. (3507) 3-5206 

iLAN 
Çerkes köyünde gösterile<:ek mahalde bir pavyon kapalı zarfla 

ihalesi 8 birinci teşrin 937 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. Mu
hammen ke~f bedcli30424 lira 64 kuruıtur. Şartnamesi her gün öğ
leden evel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2282 liralık ilk te
minat makbuzu veya melrtubları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazdı veaikalariyle beraber ihale ııaatınden en az bir 
saat evetine kadar teklif mektublarmı Fmdıkhda komutanlık satın 
alma komisyonuna vermeleri. (3420) 3-5093 

t L A N 
Tahmin 

Erzakın KiJo muvakkat ihale günü Saat Münakaaa bedeli 
İsmi Teminat 

lira Llra 
Sığır eti 68000 1020 29-9-937 16 Kapalı 13600 
Un 254000 2381 1-1~937 ıo 31750 

Amaayadaki piyade alayının senelik ihtiyacı i;n satın alınına· 
aı icabedcn euakın cins miktar muvakkat teminatJariyle tahmin
bedelleri ve ihale gün ve saatJarı yuk~ıya yazılmıştır. İsteklilerin 
ihale gün ve saatinden bir saat evvelın~ kadar teklif mektublarını 
Amasyada piyade alayı satın atına komasyonuna vermeleri. 

(3367) 3---5000 

t ı, A N 
Askeri okullar için 14610 adet yün .fa~!~e 30.9.937 perşembe gü· 

nü saat 15.30 da Tophanede ıcvazım aımrlıgı satın alma komisyanun
da kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Thrnin bedeli 32872 lira SO 
kuruftur. İlk teminatı2465 lira 44 kura~tur, Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarla teklif mek
tublarmı ihale saatinden bir saat evvel komisyona yermeleri. 

(33Sl) 3- -4986 

t L A N 
Askeri okullar için 27 bin 640 çift-~~. Çorap 30-9-937 perşembe 

günü saat 16 da Tophanede tst. Lv. amırlıgı satın aJma komisyonun
da bpalr zarfla eksiltmesi yapılac.aktır. Tahmini bedeli ıs .bin 202 
liradır .. İlk teminatı 1000 yüz 40 lıra beş. kuruştur. Şartnamesi ve 
nümunesi komisyonda görülebilir. İs~khlerin kanuni belgelerle 
teklif mektublannı ihale saatinden bır saat evvel komisyona ver-
meleri. '3350) 3-4985 

1 L A N 

Trabzon garnizonu için 256 .ton u~~- ~.a~tı zarfla ihale günü 
olan 16 eylül 937 günü verilen fıat gafı gor:utduğünden yeniden ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. '.J'.ahmın edilen bedel 30720 Ji. 
radır. llk teminat 2304 liradır. fhalesı 11.10.937 pazartesi günü sa
a~ ıs de Kaledeki komisyonda yapılacaktır. Ş~rtnamesini görmek is
tıyenler 153 kuruş mukabilinde merkez komısyonundan aldrrabilir
ler. İsteklilerin ihale günü ticaret ?dasına kayıdlı olduklarını ve 
ikametgah vesikası ibraz edeceklerdır. Kan~un 32, 33, 34 nci mad
delerine uygun olarak teklif mektublarıru ıhale saatından bir saat 
evetine Trabzon kalesindeki satın alma komisyonuna vcrmis ola-
caklardır. (3510) 3-5Z08 

Kiralık 
s:: C'O •• ~ " 

:: c: ·a ~ ~ .s ti =' 
Beş oda, gaz fırını, büyük 

teras ve her türlü konforu havi 
evin üst katı kiralıktır ~~ ~ o i ~ ~ l ~ C'O ~ -~ 1! ';; ~] = ] 3 ::3 :ğ 

...., ~ ] ~ ~ .i :İ! E J ::S ~ ;:3 w JS ·~ fi) ~ ~ ~ ~o 
~rpa 540,000 4 2ı600 1620 1S/1. Teşrin/937 ıs Kapalı zarf 12 
~laf 540,000 4 21600 1620 lS/ 1. TeŞTin/937 16 Kapalı zarf 12 

) - Ad.anadaki tüm merke.z kıtaat ve müene158tmm senelik ihtiyacı için yukanda cins ve mikdarı 
a~ıı "k· 
2 ı ı ı kalem yem alınacaktır. . . . 

3 - Şartname satın alma komisyonundan bedelsız almabılır. 

4 - :Eksiltme tfun binasında tüm satın alma komisy<>nunda yapılel(:aktır. 
5 :. Tek~if mektubları ihale saatıı:ıda~ bir saat evel satın alma komisyonuna ~erilmi' ?la~aktır. _ 

lerd· Elaııltmeye iştirak edeceklerın tıcaret odasında mukayyet olduklarına daJr vesaıkı gosterecek 
ır · ( 35 ıı ) 3-S207 

YenişehiT, SeJanik caddesi .... 
No. 51 Tel. 1347 Saat 10-12.30 

3--5311 

KAYIP 
. ı?35 - 36 ders yılında Gazi 
haeaınd~ aldığını tasdiknameyi 
kay~~am. :yenisini alacağımdan 
eskısırun hukmü yoktur. 

-t-A No. 50 Nejat Sönmez 
3-5309 

7 

Devlet Demiryollan Ye Limanları Umum 
Müdürlüğü Satınalma Komisyonu ilanları 

Devlet Demiryolları 9 ncu İşletme 
Direktörlüğünden: 

9 ncu işletme Sirkeci deposuna 31.V.939 t:ıri~ne ~a~a.: geleceıc 
olan 38.000 ton kömürün vagondan yere tahlıyesıyle ıstıfı ve aynı 
mikdar kömürün yerden makinelere tahmili ifi lS.200 lira muh~· 
men bedelle 12.X.937 salı günü saat 15.30 da kapalı zarf usulıyle 
Sirkecide 9 ncu işletme binasında eksiltme komisyonunca ihale e
dilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1140 lira muvakkat teminatla kanu· 
nun tayin ettiği vesikaları, nafıa işlerine aid eksiltmele~e gi;mek 
istiyenlerden aranacak müteahhidlik vesikası hakkmdakı tahmat
name dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 
a kadar işletme binasındaki komisyon reisliğine vermeleri lazımoır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daresinden ve 
Sirkecide işletme komisyonundan dağıtılmaktadır. (6470) 3-5276 

lLAN 
ı - Ankarada yeniden inp edilen istasyon binası yolcu holün

de yapılacak yağlı boya tablolar için açılan müsabakaya iştirak e
den eserlerden aıağıda sıra numarasiyle rumuzu yazılan altı eserin 
müsabakaya kabulüne jüri heyetince karar verilmiştir. 

2 - Müsabakaya kabul edilen eserler : 
Sıra Numarası Rumuzu 

3 E' ~dj. 11 

4 

8 

11 Yeşi 
13 Ernu 
14 fiız 

3 - Bu altı eser arasında 15.10.937 tarihinde derece tayini ya
pılacaktır. 

4 - Olbabtaki şartnamesi mucibince, müsabakaya girmeyece
ğine karar verilen diğer eserlerin sahibleri tarafından on beş gün 
zarfmda geri alınmaları. (3575) 3-5293 

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

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

Bu işe girmek istiyenlerin 1860 liralık muvakkat temi~at ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik. v~~kası ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 za kadar komisyon reısJıgıne ver
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden; 
Haydarpas.ada tesellüm ve sevk ıefliğinden dağıtılmaktadır. 

~ (3577) 3-5294 
t LAN 

Irmak Ereğli hlttının Çata1ağzından sonra Kilimli ve Zonguı
dak istasyonları 1-10-937 gününden itibaren açılacağı ve her iki is
tasyonla diğer bilumum istasyonlar arasında yolcu ve her türlü eş-
ya nakliyatına başlanacağı ilan olunur. (3574) 3-5295 

İLAN 
Devlet demiryolları birinci işletme mıntakasmda aşağıda mevki

leri ve mikdarlan ve muhammen bedelleri yazılı balast her taş oca
ğı için ayn ayrı kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

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

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat mektu
bu, evrak ve vesaikle teklif mektuplarmı eksiltme gümi nihayet saat 
15 fC kadar komisyon reisliğine vermif olmaları yazımdır. Şartna· 
me ve mukavele projeleri ücretsiz olarak Haydarpaşada yol başmü
fettişliğinden alınabilir. (6242) 

Balastın 
met~ mikabınm 

İhale edilecek ihzar Muhammen Muvakkat 
Taş ocağının 

mevkii 
mikdar bedeli bedeli teminat 

M.3 kuruş lira lira kuru' 
ı. Haydarpaşa - Es

kişehir kilometre 
ı86-194 arasında 

2- Kilometre 217-
226 arasında 

3· Eskişehir - An
kara kilometre 
479,000 arasında 

16500 

18000 

10000 

150 

135 

J45 

24750 

24300 

1856, 25 

1822, 50 

14500 1087, 50 
3-S086 

Mardin nafia müdürl~Oünden : 
Kapalı Zarf Usuliyle Eksiltme İlanı: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Mardinde Cumhuriyet meydanı ya
nındaki arsa üzerinde yapılacak 30 yataklı hastane inşaatL 

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

3 - Bu işe aid şartname ve evrak fWllardır: 
A - Eksiltme prtnamesi. 
B - Mukavelename. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Keşif, tahlil ve silsilei fiat cetvelleri. 
E - Proje. 
İstiyenler bu şartnameleri Mardin nafıa aairesiyle vilayet dai

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

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

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

6 - Evarkı keşfiyede dahil ve bu evrak için vaktiyle alınını~ O· 

lan ve hali hazırda mevcud bulunan 6000 liralık intaat malzemesın
de müteahhitten aynen nakid mukabilinde kabul eylemesi mecbur
dur. 

7 - Bu iş hakkında daha fazla malfunat almak istiyenlerin Mar. 
din vilayet enc.ümeniyle Mardin nafıa dairesine müracaatları ilan 
olunur. (3513) 3-4999 

Türk Hava Kurumu Başkanlı
ğından: 

Etimesud, motörlü tayyare mektebi hangarlarını Ankara - İs
tanbul yoluna bağlıyacak yol için 855 M-3 blokaj laf! ile 855 M-3 
kırma tapu ihraç, nakil ve fer~i açık pazarlıkla ihale edilecekti_r. 
isteklilerin 28 eylUl sah günü saat tam bc~e muhammen bedelın 
%7.5 u olan 360 lira teminatları ile birlikte kurum merkezine mü
racaatları. Şartnamesi her gün merkez satınalma komisyonunda 
görülebmr. 3-.-5262 



Mektepliler! .. Bütün Kitaplarınız 
28-9- 1937 

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

Aıkeri fabrilmlar Umum Müdürlüiü Satmalma 
Komisyonu llinlan 

._______________ __ ____________ __. 

Kınkkalede yaptırılacak inşaat 
Ke~f bedeli \5139) lira (56) kuruş olan yukarda yazılı inşaat 

askeri fabrikalar umum müdürlüğü s..ıtınalına komisyonunca 
14-10-937 perşembe ıünü saat ıs de açık eksiltme ile ih~~ edil~ek
tir. Şartname (26) kunış mukabilinde komisyondan venhr. Talıp
lerin muvakkat teminat olan (385) lira (47) kuruş ve 2490 numara
!r kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaikle muayyen gün ve 
saatte komisyona müracaatları. (3593) 3--5307 

709 ÇiFT YÜN ÇORAB 
475 ÇİFT ELDİVEN . 

Tahmin edilen bedeli (687) lira (35) kuruş olan yukarıda mıkda
rı ve cinsi yazılı melbuaat askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın 
alma komisyonunca 14.10.937 perşembe günü saat 14.30 da_ açık ek
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komısyondan 
verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (51) lira (56) kuru' ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatta komisyona müracaatları. (3570) 3-5269 

125 adet boyun bağı 
672. çift ço~~p 
200 adet gömlek, 
12S takım pijama 
125 adet kısa don 
125 adet iç fanilası 
125 adet yün fanila 
800 adet mendil 
125 adet yatak çarşafı 
125 adet yastık yüzü, 
ıo36 adet havlu 

Tahmin edilen bedeli (2337) lira (ıO) kuru, olan yukarıda cina 
mikdarları yazılı on bir kalem meJbusat askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü satın alma komisyonunca ı4.10.937 perşembe günü sa
at 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname paruız ola
rak komisyondan verilir. Tali.blerin rıJuvakkat teminat olan (17S) 
lira (29) kurut ve 2490' sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veaa
ikle mezkür gün ve autta komisyona müracaatları. (3569) 3-5268 

1000 TON HURDA 
Tahmin edilen bedeli (20.000) lira olan yukarda miktan yazılı 

hurda askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyonun
ca ı8-10-937 pazartesi günü saat ıs de kapalı zarf usuliyle ihale edi· 
lecektir. 

Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin mu
vakkat teminat olan (ı500) lirayı havi teklif mektublarını mezkilr 
günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 
2 90 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün 

:!._e saatte komisyona müracaatları. (3571) « 3-S297 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden : 

Kapah zarfla enıltmeye konulmuş olan Pqabaçhe fabrilı:uın
da inta edilecek ot, lı:ıhf anbarı in§Uı işi için talip zuhur etmedi
ğinden pazarlıkla ,aptmlmaaı kararlaştırılmıştır. 

2 - Pazarlık 30-9-937 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 
on dörtte Kabatafda' İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesinde 
alım komisyonunda ,.,ııacaktır. 

3 - Ketif bedell 25094,80 lira muvakkat teminat 1883 liradır. 
4 - Şartnameler ı216 kuru, mukabilinde her gün inhisarlar in

şaat şubesinden alınabilir. 

5 - istekliler pazarlık için tayin olunan gün ve saatte yüzde 
yedibuçuk güvenme parası ile birlikte adı geçen komisyona gel-
meleri ilan olrnur. (6ı68) 3-5046 

f >ıyarbekir iskan müdürlüğünden: 
Kazası 
Merkez 
Merkez 
Ergani 
Osmaniye 
Osmaniye 
Bismil 
Silvan 
Silnn 
Merkez 
Merkez 

Köy 
Kara-, 
Satı 

Merkut 
Harbete 
An bar 
Merkes 
Aslo 
Kibi 
Yenlkct, 

Tipi Adedi 
Bir evia 

Bedeli 
476.14 
465.10 

Yektnu 
23807.00 
23255.00 

3 $0 
s 50 

2 
3 
3 
2 
3 
3 
3 

15 630.21 9528.15 
35 520.21 18207.35 
80 583.21 46656.80 
15 590.90 8863-50 
JS 491.63 17207.05 
12 456.52 5478.24 

6 456.52 2739.12 -298 155742.21 
1 - 3. 8. 12. 16 .,.sat tarihli Ulua gazetesinde intipr eden enel

ki illnımızm biriııcıt" ımddeainia pazarlık müddeti 16 eyllll 1937 
de bittili halde talilt 9kmadığmdan dolayı heyeti nkilenin 19-12-935 
tarih ve 2-3711 ayılı ltaranıameaine tevfikan on bet cUn mücldetle 
yeniden pazarlıkla milnalruaya çıkradan yukarda yuıb dokuz mer· 
kezdeki 298 göçmen erinin birinci tqrlnin d6rd6ne milladif pu&r• 
teıi günü saat on ikide ihale olunacaktır. 

2 - Talihlerin llu a61det içinde her merkezdeki evlere köybe
köy veya dokuz mene. için birden peyleri kabul olunur. 

3 - Müteahitliı. talib olanlann fimdiye kadar en a.ı 10000 li· 
ralık it yaptıldama ülr veuiki •e koyacakları peylere ve alacak
ları evlerin bedeli lletiflerinin miktarına care ihale ,unune kadar 
kanuni teminatlanm tM•uındılına yatırmıt olmaları elscmdir. 

4 - PuarlıiJn •• karan D. Bekir ilkin müdüriyetinde yapı· 
lacağındıan teraiti llrtnmek ye uaul6 dairesinde ıuretlerini almak 
lstiyenler D. Beklrdt laktn mUdiirlUğilne ve kazalarda Bismil, Er· 
gani. Osmaniye, Silnn. kaymakamlıklarına mUracaat edebilecekler
dir. (3ı82) 3-5163 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden : 

l - Şartnamesi .e numunesine tevfikan on iki bin paket 12, ve 
dokua bin paket de 16 çapında olmak üzere ceman yirmi bir bin 
paket siyah av lıcevaaı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık l 1-10.937 tarihine raatlıyan pazartesi günü saat 
14 de Kabatq'da IAYaam ve Milbayaat tubeaindeki alım komiıyo-
nwıda yapılacaktır. .. 

~ - Muhammen bedeli on ıekiz bin üç yüz lira ve muvakkat 
temınatı 1!fn Uç yi1s ,etmit iki lira elli kuru,tur. 

4 - Ş&rtnalneles panaız olarak her gün IÖri geçen ıubeden alı· 
nabilir. 

5 - lateklileria ,azarblıc için tayin edilen gün ve saatte yüzde 
yedi buçuk güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gel-
meleri ilin olunur. (6812) 3-5190 

P. T. T. müdürlüğünden: 
1 - Posta, Telgraf tevzi i•lerinde istihdam edilmek üzere ida-

remize üç memur alınacaktır. • 
2 - Bu üç memur orta mekteb mezunu ve motosiklete binme 

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

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

Çocuk esirgeme kurumu genel 
merkezinden : 

Yüksek tahsil görmüş, lisan bilir ve neşriyat ifleriyle meşgul 
otmu, bir memura ihtiyaç vardıır. Maq dolgundur. Talip olanların 
(Ankarada Çocuk esirgeme kurumu genel merkezi başkanlığına) ve-
sikalarile birlikte müracaatlarL 3-53ıO 

Zonguldak Valiliğinden : 
Zonguldak vilayeti içinde Bartın • Safranbolu yolunun o+ooo. -

18+000 kilometreleri arasında yapılacak 42799 lira 08 kurut ke,ıf 
bedelli şose esaslı tamiri i•i kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muftur. Eksiltme 13-10-937 çarşamba günü saat ıs de Zonguldak 
vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 2ı4 kuruf 
mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden alınacaktır. Muvak
kat teminat 3210 liradır. Eksiltmeye girmek istiyenlerin resmi ga
zetenin 3297 sayılı nüahaamda çıkan talimatnameye tevfikan Nafıa 
Vekaletinden alınmıt müteahhitlik ehliyet vesikasiyle Ticaret o~a
smdan 937 yılında alınmı' vesika ve muvakkat teminatları i}e bır
likte teklif mektuplarını rukardaki günde ihale saatinden 

0 

b~rA saat 
evveline kadu vilayet daımi encümen reisliğine vermelerı ılan o-
lunur. (6314) 3--S197 

PAZARI 
Beyoğlunwı Meşhur Terzisi 

Yani Holiadisi 
getirmi,tir. Ağır kumaşlardan palto, pardesü, elbiseleri yüksek 
işçilik ve uzun taksitle yapmağa ba,ıamıttır. Tel: 1977 

Ankara yüksek ziraat enstitüsü 
rektörlüğünden : 

ı - Kurumumuz okulları içicı lüzumlu olan (200) adet tulum 
ve (600) adet spor lbtik ayakkabı açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2650) iki bin altı yüz elLi ve muvakkat 
teminatı (198,90) liradu. 

3 - İhale yüksek enstitü binasında toplanan komisyon tarafın
dan 18-ı0-937 tarihine raıtlıyan pazartesi günü pat (14) de yapı
lacağından talihlerin hazır bulunmaları. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız fU1Dame almak istiyenlerin 
enatitü daire müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. (3582) 3-5296 

Zonguldak Valiliğinden : 
Zonguldak viliyeti içinde Ereğli - Devrek yolunun 1 + SOO 

- 27+000 kilometreleri aruında yapılacak 239S6 lira 48 kurut ke,if 
bedelli fOSe eaalı tamiri iti kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konul
mutıur. Eksiltmesi 13-10-937 çartamba günü saat ıs de Zonguldak 
vitayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

Eksiltme tartnamesi ve buna müteferrt diğer evrak 120 kurut 
mukabilinde Zonguldak Nafıa müdilrlüiünden alınacaktır. 

Muvakkat teminat 1797 liradır. Ebiltıneye ginnek iltiyenlerin 
resmi gazetenin 3297 sayılı nBabuında çıkan talimatnameye tev
fibn Nafıa Veklletinden almmıt müteahhitlik ehliyet vesikaaiyle 
Ticaret odamdan 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat teminat
ları lle birlikte teklif mektuplarını yu~ardaki günde ihale ıaatin
den bir saat evveline kadar viliyet daimi encümen reisliğine ver-
meleri ilin olunur. (6313) 3-5196 

Ordu Belediyesinden: 
Pazarlkla su borusu satınalnunası hakkında 

Ordu ıtehri ıu febekeli tesisatına muktazi boru ve teferruatı 
satın -almmuı bir ay mOddetle puarlığa lraımıttır. 

l - 1,in muhammen bedeli S0284 lira Si kuruttur. 
2 - istekliler bu ip aid .. rıname malzeme listesi ve aair ev. 

rakı pıruıs olarak Ankara latanbul ve Ordu belediyeıinden alabi. 
lirler. 

3 - Pazarlık ihalesi 937 yıh birin~l te•rinin 5 inci salı günü 
saat ıs de Ordu belediyeli encümenı huzurunda yapılacaktu. 

4 - Muvakkat teminat 2271 lira 32 kuru•tur. 
5 - Şartnamenin 13 üncü madesinde yazdı üç ay teslim miid· 

deti dört buçuk aya çıkarılmııtır. • 
6 - Bu i• hakkında fazla tafıilit almak ııtiyenlerin Ordu be-

lediyesine müracaat eylemeleri. (3396) 3--5061 

Kiralık oda YENi 

1 ._ ____ A_n_k_a_r_a Belediye Reisliği _ı_ıa_n_la_r_• _____ ..... r;: 

1LAN 
1 - Otobüs garajında yapılacak tesviye ve• beton ile araba clr' 

posu ve saire inşası on bef gün müddetle kapalı zarfla ebiltıae7' 
konulmuştur. 

2 - Ke,if bedeli (20955,72) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (ıS71,66) liradır. 
4- Şartname ve ke•ifnameaini görmek istiyenlerin her -

yazı işleri kalemine müracaatları ve ihale 8 teşrini evci 937 ~ 
günü saat on birde belediye encümeninde yapılacağından ~ 
lariyle birlikte teklif mektublarmı belediye encümenine yerllll-
leri. (3554) 3-5225 

1 LAN 
beher topu mikdarı cinsi 
kuruş top 
200 200 Ozalit kiğıdı 
210 SO Ose kiğıdı 
ı8o 60 Saman kiğıdı 

( 10 metre boy 1 metre eni) 
(ıO metre boy ı metre eni) 
(909. 911. ve 9ı2 No.lu saman Jrl
ğıdından beher topu 180 kur: 
tanbeherinden yirmiter top_.. 
mak üzere 60 top saman w~-
10 metre boyu 110 santim eaı) 

850 30 Muşamba (10 metre boyu ı metre eni) 
Yukarıda cins, mikdar, ebad ve fiatları yazılı harta mal•~ 

şartnamesine tevfikan açık arttırma ıuretiyle mübayaa edileceı: 
den talihlerin 4.ı0.937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 16 
% 7,5 dipozite paralariyle imar müdürlüğünde mütetekkil kO-
misyona müracaat eylemeleri. (3502) 3-5171 

1 LAN 
Su idaresine alınacak 25.000 litre benzin ve 18.000 litre gu 28 er 

Jüt 937 tarihine kadar pazarlıkl• alınacapndan isteklilerin her er 
ma ve salı günleri saat on buçukta belediye encümenine m~ 
lrı. (3316) ~~ 

Zonguldak Valiliğinden : 
Zonguldak villyetıi içinde Zonguldak - Devrek yolunun 6~ 

47+000 kilometreleri arasmda yapılacü 22673 lira 96 kurut 
bedelli ,ose esaslı tamiri. 

İşi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş.tur. 13-ı0-937 pt
şamba günü saat ıs de Zonguldak vilayeti daimi encümen.inde~ 
pılacaktır. Eksiltme şartnameıi ve buna müteferri diğer evrak Uf 
kuruş mukabilinde Zonguldak Nafıa Müdürlüğünden aıınacaktlfe 
Muvakkat teminat 1701 liradır. Eksiltmeye girmek iatiyenleriD ifll' 
mi gaeztenin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatrumıeye teri
Naf ıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ehliyet vesibli1" 
Ticaret odasından 937 yılında alınmış vesika ve muvakkat temiıl'9' 
tarı ile birlikte teklif mektuplarını yukardaki günde ihale saatlr 
den bir saat evveline kadar viliyet daimi encümen reisliğine _,. 
meleri ilan olunur. (63ı2) 3-Sı93 

İzmir belediyesinden : 
Cumhuriyet Meydanı arkamda sureti mahsusada ayrılan 

da inşa edilecek olan belediye aa~ınm projesi milnakaaya kO' 
nulmuftu. w _ ..-.. 

Görülen lüzum üzerine prtnameainde tadillt 79ıldıcı-'."": 
müsabaka müddeti ıs fubata kadar temdid edi.la:dtdr· ....... t 
iştirak edecekler tanzim edecekleri projeleri bu mlldclet •ft ft 
belediye fen heyetine imza mukabilinde teslim edecc~le~d~r. 11 
huauata maltlmat almak iıtiyenler belediye bat mühendıslığıne m.,_. 
racat etmelidirler. . 

Müddetin hitamından on bet gün sonra dereceleri tasnif edil• 
rek yalnız birinci gelene iki bin lira verilecektir. Müaaba~y• .. !': 
zanmıyan projeler sahiblerine iade olunacaktır. (3S94) ~ 

Malatya askerlik şiibesi 
reisliğinden: 

l - Eksiltmeye konulan it: Malatyada yapılacak aekiz adet ır 
kert inşaat binalan olup kqif bedeli 17534 lira 40 kul'Uftur• _

11 Eksiltme 16.9.937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle kar-
zarf usuliyle yapılacaktır. 

2 - Bu ite aid evralıı: •unlardır. 
A - Eksiltme .. rtnamesi, 
B - Fenni tutname 
C - Mukavele projesi, 
E - Resim projeai, 
S - Nafıa itleri genel prtnamesi, 

3 - lstiyenler eksiltme prtnameslyle buna bağlı evrakı 11a181' 
ya askerlik tubeıinde g6rebilir. 

4. - Eksiltme 30.9.937 tarihine 1111tlayaıı ıalr gilnU saat 16 • 
Malatya ukerlik ,ubesinde toplanacak olan komisyon husuri1" 
yapılacaktır - ---" 

5 - Eksutmeye girebilmek için taliblerin 1315 lira 08 kUl'llfl-
% 7,5 muvakkat teminat vermeleri ve 937 yılma aid nafıa ........ 
tinden muııaddak ehliyet vesikuı ve ticaret odası kayıd v~ 
rını göatermeleri tuttır. 

6 - Teklif mektublan yukarıda dördllncU maddede yudı ,,_. 
detten bir saat evellne kadar inşaat komisyon reisliğine ge~ 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile mektublar mua~ 
aaatta gelmif olmaaı ve dıt zarfın mühür mumu ile iyice kapatııiolf 
olması lazımdır. 

Postadaki gecikmeden dolayı mesullyet kabul edilmez. 
(3467) 3-5130 

SiNEMALAR HALK 
Kooperatif arkaaı Ağa oğlu 

apartımanı ikinci kat No. 3. Mo
bilyalı veya mobilyuız. Arzuya 
tibidir. 3-5313 

BU GON BU GECE 

Heıe, eğlence ve kahkaha filmi 

AZGIN SEVDAULAR 

BU GON BU GECE 
Jean Gallancl. Gitte Alpar tarafmcl8a 

temail edilen heyecanlı büyik CMUll ... 
CASUS AŞKI 

lmtiyu sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATA. Y 

Başmuharrir Muavini Na· 
ıuhl BAYDAR 

Umumi neıriyatı idare 
eden Yazı l,leri MüdürU 1 
MUmtaz Faik FENiK 
Ulıu Bu11ııevi: ANKARA 

Marie Glorie - G. Morlay • A. Lugeut 

Ayrıca: 1937 - 938 Foka Jurnal 
ve 1 kısımlık terbiyevi film 

Ayrıcı: 937-938 Paramunt Jurnal Y8 '* kısmılık terbiyevi film 
HALK MATiNESi 12,15 do 

KANUN NAMINA 
ŞEHiR BAHÇESiNDE : 

BU GECE SAAT TAM 21.30 DA: 

KARYOKA 

A K A Bütün Mekteb Kitablanmn sabş yeridir. Kırtasiye ve kitablanmzı timdiden ahod 


