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ANDIMIZDIR 

Dost lran'ın dışişler bakanı 1 

bugün şehrimize geliyor 
Muhterem misafir İsianbulda 

askeri törenle uğurlandı 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Dost 

Dış bakanı Ekselans B. Samii bugün 
yapmıştır. 

ve kardeş İran hükümetinin sayın 
şehrimizde muhtelif ziyaretler 

Muhterem misafir, öğleden önce Süleymaniyedeki evkaf müzesini 
gezdikten sonra şeh:-in muhtelif semtlerini dolaşmış ve öğle yemeğini 
hususi surette Perapalas otelinde yemiştir. 

Dost devlet Dış işler bakanı öğleden sonra Perapalas otelinde şeh
rimiz İran kolonisine mensub zatları kabul edip kendileriyle görüşmüş
tür. 

Ekselans Samii beraberinde İran Büyük elçisi, Tahran Büyük elçi
miz EnisAkaygen, lranm Bükreş elçisi, Ekselans Samii'nin oğlu ve 
maiyetindeki zatlar ve mihmandarları olduğu halde bu akşam eksprese 
bağlanan hususi bir vagonla Ankaraya hareket etmişlerdir. 

/ran Dn işler bakanı Ekıelans Samii 

Muhterem misafirimiz 1ran ve türk bayraklarile donanmış olan is
tasyonda Dış işler bakanlığı Hususi kalem müdürü B. Refik Amir Ko
camaz, İstanbul komutan vekili general Osman Tufan, Merkez komu
tam General İhsan Ilgaz ve İran konsoloshanesi erkanı tarafından uğur
lanmış ve kalabalık bir halk kütlesi kendilerini alkrşlamıştrr. 

Başbetke 

İran ve 
Türkiye 

İran Dış bakanı Ekselans Samii 
Ankaranın misafiri bulunmakta
dır. Bu ziyaret, iki komşu devlet
lerimiz arasındaki yakın dostluk 
ve millatlerimizi birleştiren sarsıl
maz kardeşlik duygularının bir 
daha teyid edilmesine fırsat vere
cektir. 

Müstakil, inkılabçı ve barışçı 
Pehlevi lraru, Asya kıtasmın en 
nazik bölgesinde yeni bir nizam 
unsuru olmuştur. Şehinşah ve Ata
türk, evvela, iki eski hanedanın 
biribirine tabii düşman kıldığı 
Türkiye ve İran arasındaki bütün 
tezadları tasfiye ettiler. Bu tasfi
yeden ve önce iki memleket, niha
yet İranla Afgan ve lranla Irak sı
nır davaları halledildikten sonra, 
Sadabad misakı vücud buldu. Bal
kan antantı ve bu misak, Adriya
tikten Hindistan hududlarına ka
dar, hemen hemen 82 milyon nü
fuslu ve 4 milyon kare kilometre
lik muazzam bir sahayı barış ve 
emniyet yurdu kılmıştır. 1914 har
bina kadar emperyalist harb ve 
rakabetlerin kanlı facialarına sah
ne olan memleketlerimiz, şimdi, 
kendi halk yığınlarının saadetini 
inşa etmekte ve cihan sulhunun 
başlıca dayançlarmdan birini teş
kil etmektedirler. 

Bu ahenk içn müstakil ve ileri 
İran, esaslı bir zaruret !di. C'nuıı 
hanisini İran tarihi kadar, sulh ta
rihi de hürmetle a•nacaktır. 

Ekselans Samii, bu fırsatla, bi
zim yalnız Iranı sevmek değil, o-
nun k"Jvvetlenmesinde ve ilerle
mesinde şark insaniyetinin hürri-
yet ve hahtiyarhğımn inancaların
dan birini bulduğumuzu, ve lra
nm refah ve durluğu haberlerini 
müjde telakki ettiğimizi görecek
tir. Hergün daha yakınlaşmak, 
münasebetlerimizi hergün daha 
samimileştirmek ve sıklaştırmak: 
İşte dış politikamızın İran kısmı 
için tek ve değişmez parolamız! 
Ekselans Samii'nin Türkiye misa
firliği kendine tatlı ve hoş olsun 
ve kendisi Büyük Şahinşah ile o· 
nun asil milletine karşı Türkiye 
halkmrn beslemekte olduğu saygı 
VP sevginin yeni bir habercisi 
o >un ! 

Askeri kıta selam resmini yapmış, mızıka İran ve İstiklal marşları
nı çalmıştır. 

G Papagos'un 
Dünkü ziyaretleri 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Ankara. 
da yaprlacak Balkan devletleri genel 
kurmay reisleri toplantısında bulunmak 
üzere memleketimize gelmiş olan yu
nan ordusu genel kurmay başkanı ge
neral Papagos bugün saat 10.30 da İs. 
tanbul Vali ve belediye reisi B. Mu-

{ 

hiddin Ü stündağı, sa_at 10.45 de İstan
bul komutan vekilini ziyaret etmiş ve 
bu ziyaretler iade olunmuştur. 

General Papagos bugün şehirde 

muhtelif gezintiler yapmış, bu arada 
Topkapı ve Ayasofya müzelerini de 

1 Bir konferass 1 

.. Profes5r August Egger 

gezmiştir. Zürih üniversitesi profesörlerinden 
Genel kurmay reisleri toplantısın.. B. August Egger dün şehrimizde "bu.. 

da bulunacak olan Yugoslavya genel - günkü medeni hukuk içinde cemiyet 
kurmay reisi pazar günü, Romanya ge- ve ferd,, mevzulu bir konferans ver-
nel kurmay reisi de pazartesi günü miştir. Bu değerli konferansı inci say-
şehrimize geleceklerdir. famızdadır. 
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29 İlkteşrinde yeni Rotatif makinesinde 
28 sayfalık fevkalade bir sayı neşrediyor 

Yeni Ulus sade Ankaranm değil, bütün memleketin fikir ve havadis 
·gazetesi olacak, bütün hadiseleri daima en yakından ve yerinde takib 
edecek, en doğru liavadisleri en çabuk bir şekilde okurlarına v~recektir 

Yakup Kadri 
İsminin kıymeti üstünde 
herkesin ittifakı vardr 

Büyük edibimiz en son 
eseri olan 

Romanını gazetemize verıniştir 

Okurlarımızı tatlı bir merakta bı
rakmak için mevzuunu ifşa etmek 
istemediğimiz bu eseri yeni şekli
mizin ilk günl~rinden itibaren tef-

. rikaya başlryacağız. 

'?> a 

Biliyormzgdznzz? 
Meşhur Pileıme muhar(;.besind ~ 
bir ingiliz zabiti bQ§tan nihayete 
kadar hazır bulunmuş, harikultıde 
cazib ve şimdiye kadar tarihimize 
geçmiyen birçok vahaların hika
Biyle dolu bir eser yazrııştı. Bu e
serin müellifi Von Herbert, Pilev
nede harbden üç ingilizden tek 
yaşıyandır. 

Plevnede bir 
lngiliz zabiti 

isminde olan bu eseri İngilizce as
lından tercüme ettirerek 29 ilk teş
rindn itibaren tefrikaya başlıyoruz 

Hayat .. sen ne güzelsin! 
Daha ilk satırlardan itibaren her ok uyanı merakla kavnyacak olan bü
yük bir halk romanı. Bu sürükleyici romanı 29 ilkteşrinden itibaren 
neşre başlıyoruz. 
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Ferid Orbay'ın anneBi, oğlunun tabutunu tak;b Pd•vor 

KiRiK KANADLAR 
Aziz şehitlerin cenazesi 
büyük törenle kaldırıldı 
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK DİYOR Kİ : 

Tek tesellimiz, onlar1n 
bize bıraktlğı idealdir 

Dün aınkarahlar, eşsiz bir törenle, vazifeleri başında müessif kazaya 
kurban giden genç tayyarecilerimizi şehidliğe gömdüler. 

Tören çok hazin oldu. Ölüleri taşıyan otomobiller on binlerce insan 
tarafından takib ediliyordu. 

Hava kahramanlarının cesed
leri türk bayraklanna sarılmış ve 
çelenklerin örttüğü otomobillerde 
yaınyana konulmuştu. 

Saat 12,30 da Nümune hastahanesin
den hareket eden otomobillerin ark:ı
sında Atatürk namına yaverleri Cevdetı 
Kamutay Başkanı Bay Abdülhahk Ren. 
da, İç Bakanı ve Parti Genel Sekrete
ri B. Şükrü Kaya, Halk Partisi ve 
Halkevi mensubları, Türk Hava Kuru
mu Başkanı B. Fuad Bulca, birçok 
mebuslar, Mim Müdafaa Vekaleti Ha.. 

(Sonu 5. inci sayfada) 

Solda Ferid Orbay, sağda Tevfik Ayta.n 
son uçuşlarından birine Jıazır va~iyett• 

Dün toprağa verdiğimiz üç genç parQ§Ütçü: Soldan sağa: lmad Akhan_ 
Nureddin Mutlu ve Hikmet Ôzalpay 

Kabataş önlerinde 

Ordu şilebi Hamidiyeye 
çarpıb _nasıl battı 

Dün akşam Kabataş önlerinde vuku bulan ve bir geminin batması 
iki kişinin ölümü ile neticelenen kazanın tafsilatını dün haber vermiı
tim. Batan "Ordu" vapuru Başbakan ismet lnönü'nün biraderi B. Ha
san Rıza Temelli'nindir ve iki bin rüsum tonajındadır. 

Gemi dün akşam saat ikide kö
mür yüklü olduğu halde Zongul
daktan limanımıza gelmiş ve tran
sit olarak lzmire gideceği için ku
manya almak üzere birkaç sa at li
manımız da kalması İcab ettiğin
den Çıragan sarayı ile Çöp iskelesi 
arasrnda demirlemiştir. 

Akşam saat 8.20 de gemi İzmire git~ 
mek üzere hareket ctmi~ ve hareketin
den iki üç dakika sonra kaza vuku bul
muştur. Geminin baş tarafı orada bu
lunan Harnidiye mekteb gemimizin ö
nünden sıyrılıp geçerek Kızkulesine a
~ılacak bir istikamete çevrilmiş ve a
kıntı ile Hamidiyenin üezrine düşme
mek için gemiye tam yol verıni~tıı. 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Almanya ya 
Üç büyük 

vapur ısmarladık 
Karadeniz postaları için imal ettirL 

lecek olup ön mukaveleleri evvelce im.. 
za edilmiş bulunduğundan • V 1 _ tipi 
üç büyük geminin ana mukıaveleleri dtıa 
İktısad Vekaleti namına müsteşar Kur. 
doğlu ile Krupp mümessili tarafından. 

irnz lanmıştır. 
Bu gemilerden birincisi 1-9-1938, 

ikincisi 1..3-1939 ve üçüncüsü 1..6-1939 
tarihlerinde teslim edilmiş bulunacak
lardır. (A.A.) 
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K.ııtık ve otokritik 

Ka.hramanlar 
Kudretli ve yıldırıcı müdafaa vasıtaları olmayan bir milli varlığa 

inanmıyoruz. Bunun içindir ki, deniz, kara ve hava kuvvetlerimizin ü
zerine titriyoruz. Ve bunun içindir ki, varlığımızın temel direği olan 
türk anası, yavrusunu, arkasını sıvazlıyarak ve gözlerinin nemini giz
liyerek, devletin milli müdafaa teşkilatına teslim ediyor. 

Bugünkü Türkiye, bir kahramanlığın ve kahramanların eseridir. 
Bunun içi·ndir ki, onun aziz batını, hep kahramanlar ve kahramanlık 
bekliyecektir. Yurdun, §İmdiye kadar, denizlerini ve karasını müdafaa 
ederdik. Yeni devir, milletlere, havalarını da bir zırh içine almak lü
zumunu dikte etmiıtir. Türk çocukları, kadınlı erkekli, türk hava kuv 
vetlerini beslemeğe çalıııyorlarsa, bundandır. 

Evelisi gün, Türkkuııı alanında bet tehid vermiş olduğumuz haberi, 
h~pimiz üzerinde, deri·n bir tesir yaptı. Bütün Ankara, bunu duymuş ve 
analar onların anaları, babalar onların babaları, kardeşler onların kar
deşleri gibi ağlamqtı. Hadise. bu kadar, koca milletten bir aile yapıver
mişti. Fakat bakın, gazete ne diyor: 

"Türkkutu gençleri kazaya kurban giden arkadaşlarının acılarrm 
içle.rind~ ~ıyarak türk. hava~ı~ığı~a inanlarını, mesleklerine karşı hes
lediklerı baglıhklarını hır an ıçın hıle kayhebnemişler uçuş ve atlayış 
talimlerine devam etmişlerdir.,, 

Bu haber gösteriyor ki, ölenler de, kalanlar da kahramandırlar. Ö
lümden gözü yılan bir millet olsaydık, İmparatorluk batarlq:m milleti 
kurtaramazdık. Dün, bu acı haberi duyduğumuz zaman, uçarken dü
şenlerin anaları kadar derdli fakat UÇU§ ve atlayış talimlerine devam 
edenlerin anaları kadar da emin, beşuş ve ma.~rur bir memlekette yaşı
yorduk. Tevfik Aytan, Ferid Orbay, Hikmet Ozalpay, Nureddin Mutlu 
ve İmad Akhun, türk göklerinde uçmakta devam edeceklerdir. Ve, ya
rın bu gökler bir tecavüze maruz kalırsa, tecavüz edenleri tepeliyecek 
türk çocuklarının muvaffakiyeti ve zaferi üzerine, kanad gerecekler
dir. Katki hepimizi onlarınki gibi bir ölüm, ölümden sonra da onların-
ki gibi bir vazife beklese. Burhan BELGE 

İhracatçılara verilecek 
avanslar 

Merkez bankasına 
tebligat gapı 1dı 

Kliring anlaşmasiyle bağh bulun. 
duğumuz memleketlere yapılacak ilı.. 

ıacat evrakının, bu memleketlerin kli
ring heaablarındaki alacakları yekU.. 
nu ile mahdud olmak üzere Cumhu. 
riyet Merkez Bankasınca faizsiz olarak 
derhal iskonto edilmesi için bükümet
çe alınmış karar Cumhuriyet Merıkez 
Bankasına tebliğ edilmiştir. 

Kliring hesabları vaziyeti her hafta 
muntazaman gazetelerle neşredilmekte 
ve ihracat merkezlerindeki odalara ve 
borsalara ve Türkofia şubelerine de 
ayrıca her tüccar taraf mdan her za.. 
man tetkik edilebilmek üzere bildiri]. 
mektedir. 

16-10.1937 tarihindeki kliring he
sablan vaz.iyetine nazaran bizden ala
caklx memleketler aşağıdadır. Bu mem.. 
Jeketlere vaki olacak ihracat her bi
rinin hizalarında gösterilen alacakları 
yekllnu ile mahdud olmak üzere ve 
teknik bazı banker ihtiyatı tedbirler 
haricinde faizsiz olarak Cumhuriyet 
Merkez Bankasınca hemen finanse edi. 
lecektir: 

Muhtelif memleketlerin 16.10-9:11 

tarihindeki alacak mikdarı 

Memleket T. L. 
Avusturya 2.687.500 
Belçika 158.600 

Bulgaristan 5.700 
Çekoslovakya 2.901.600 
Estonya 3.300 
Finlandiya 1.030.900 
Fransa 3.983.600 
Hollanda 1.177.800 
İngiltere 8.484.400 
İspanya 395.500 
İsveç 1.712.600 
İsviçre 1.071.200 
İtalya 1.942.600 
Lehistan 31.800 
Macaristan 753.400 
Norveç 570.100 

Romanya 2.062.800 
Yugoslavya 251.400 
Yunanistan 54.300 

YEKÜN 29.279.100 
Yekunundan anla~ılacağı üzere mem. 

Jeketimizden türk malı almak üzere 
bekliyen 29 milyon liralık bir alacağın 
fetimali ve tüccarlarımızın bu memle
ketlere ihracatı mühim şekilde kolay. 
l&.Jtırılmış bulunmaktadır, (A.A.) 

Marq' da bir balkevl ya.ptınlacak 
Maraş, 23 (A.A.) - Yeni yapılacak 

Halkevi binası ile spor aahasının ye

rini tesbit içfo parti tarafından gönde
rilen Trabzon saylavı B. Mitat Aydın, 
tetkiklerini bitirerek Ankaraya hare
ket etmiştir. 

Matbuat Cemiyetinin 
senelik kongresi 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Matbu • 
at cemiyetinin senelik kongresi bugün 
toplandı. Senelik hesabları tetkik için 
bir heyet ayrıldıktan ve ölen tarihçi ve 
muharrir Ahmed Refik için bir dakika 
sükut edildikten sonra eski idare heye
ti yeniden seç.ildi. 

Eminönü meydanının 
açılması için 

İstanbul, 23 (Telefonla) - Eminö
nü meydanının açılması ve Yeni ca. 
mi meydanının tama.men meydana çı. 
karılması için kabul edilen bir milyon 
liralık tahsisatın 700.000 1irası hakkın
da emir geldi. Birinci derece istimlak: 
edilecek binaların listesi hazırlanarak 
Nafıa Vekaetine gönderildi. 

lzmirde incir, üzüm fiatları 
İzmir, 23 (A.A.) - Bu hafta borsa.. 

da 11 buçuk kuruştan 21 buçuk kuruşa 
kadar 9037 çuval üzüm ve 4 kuruştan 
15 kuruşa kadar 6563 çuval incir satıl
mıştır. 

Havacı gençlik 
Evelki gece ağızdan ağıza dola. 

şan ve dün sabah gazetemizde oku
nan feci kaza haberi. Ankara gibi, 
bütün memleketin yüreğini Sizlattı. 

Vatan havalarında kanadkırı kur
lan bu beş genç kahramam dün top. 
rağa bırakırken ağlayanlar, arkala. 
rrndan şehidliğe kadar giden birkaç 
yüz vatandaş değil, türklerin hepsi 
idi. 

Bir memlekıet, hizmetinde bayat
/arım bile fedadan çekinmiyenle. 
rin 'okluğu nisbetinde kuvvetli, em
niyet içinde ve mesuddur. Ve Tür-.. 
kiye böyle memleketlerden biridir. 
Kazaya dair Anadolu Ajansırun 

neşrettiği belletteni okuyunuz; ka. 
zadan sonra Türkkuşu alamna ko. 
şanların anlattıklarını dinleyiniz: 
Türkku~ çocuklarr, ölen arkadaş

ları için kan ağlarken türk havacı. 
lığına inanlarınr, mesleklerine kar
şı bağlılıklarrnr bir an lcaybetmiyıe
rek uçuş ve atlayış talimlerine de. 
vam etmi!jlerdir. 

Türk havacılık tarihine mal olan 
bu hizmet ve meslek aşkı, türk mili~. 
ti için büyük şeref olduğu kadar bu
güne ve yarına gfıveninin de zrma. 
mdrr. ' 

insan bir kere ölür; yaşamak için 
ölüme karşı pervasız olmak Mzrm. 
dır. Türkkuşu çocukları ölüm ve di
rim kan1ısrnda bize ideal insan tipi_ 
ni, türkün idealini bir kere daha 
göstermişlerdir • • N. B. 

ULUS 

Bir türkü yüzünden bir 
kişi öldü, üç kişi yaralandı 
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H U KU K İLMİN! YA YIVIA 

KURUMUNUN KONFERANSI 
Balıkesir, (Husus'i) - Balyanın Ha.. _ 

cı Hüseyinli köyünde bir hiç yüzün • 

JJugünkü medeni hukuk 
içinde cemiyet ve f erd 

den kanlı bir vaka olmuş, köy delikan. 
lıları biribirlerine girmişler, bir kişi 

ölmüş, üç kişi de ağır yaralanmıştrr. 

Hadise şudur: 
Hadise akşamr delikanlılar köy o

dasında toplanmışlar, kendi aralarında 
eğlenmeğe başlamışlardır. Bir ara deli. 
kanlılar hep birlikte bir şarkı tuttur -
muşlar ve neşelendikçe şarkının gürültü
sü etrafı kaplamıştır. Bu esnada köy o
dasının kapısı şiddetle açılmış, içeriye 
hiddet ve şiddet içinde Salih adında, 

bir delikanlı girmiştir. Salih şarkr söy
liyenlere: 

- Bu türkü benim kız kardeşime 
yakılan bir türküdür, susun, bu türkü-
yü söylemeyi~!. demiştir. 

Delikanlılar, bu beklenmiyen müda
hale karşıs•nda bir an susmuşlar fakat 
bu sükutu erkekliklerine ve onurlarına 
yedirememişler, hep bir ağızdan daha 
yüksek sesle şarkıya tekrar başlamış -
lardır. Salih bu mukabele karşısında 

çılğma dönmüş: 

- Susacak mısınız? yoksa sustura
yım mi? 

Diye tekrar haykırmış, fakat cüm
büşün gene devaıxı ettiğini görünce der
hal tabancasına sarılmıştır. 

Salih, tabancasiyle rastgele ateş et
miştir. Bu vaziyet karşısında oda bir 
harb meydanı yerine dönmüş, ocakta 
yanan çıralar da sönmüş ve bu karanlık 
içinde herkes biribirine girmiştir. Bu 
hayı huy içinde Salih ate~ devam et -
miştir. Delikanlıların bir kısmr kaçabil
mek fırsatım bularak hayatlarını kur
tarmışlardır. Gençlerden Adem ve Hü
seyin ağır surette yaralanmışlardır. Ha
san ismindeki genç aldığı yaranın te
siriyle biraz sonra ölmüştür. Diğer ya
ralılar da memleket hastahanesine kal
drrılmışlardır. 

Bir türkü yüzünden ortalığı kana 
boyayan Salih yakalanmış ve adliyeye 
verilmiştir. 

Kliring hesablanndan 
alacaklı olan yerlere 

kati satışlar 
İzmir, 23 (Husust muhabirimizden) 

- Kliring hesablarından alacaklx bu • 

lunan memleketlere kati satışlı 

ihracatın hemen finanse edilmesi hak

kındaki hükümetin Merkez Bankasına 

verdiği emir piY'asada memnuniyetle 

karşılanmıştır. Bankacılar bugün va. 
Hnin başkanlığında toplanmış ve bu 
mevzuu tetkik etmişlerdir. 

Amerikan eğlenceleri: 

Zamanımızda fotograf biç olmazaa 
yazı kadar manalıdır; gazetelere. der. 
gilere bakınız: En ciddi gazetede bile 
~ntimetre besabile yazı kadar resim de 
vardır ve bu resimJer bazan başlı batı
na bir makaledir. Böyle bir makale--re
sim de bir Fransızca gazetede gözümü.. 
ze çırptı. Geçenlerde Paris'i ziyaret 
eden Amerikan eski muhariplerinden 
birkaçı Perşing Hall'de toplaıınu§ ve 
aralarından biri papas kıyafetine gire
rek Mis "Neş'eli Paris,, adındaki diti 
kazla kendi bölüklerinin "Oskar,, 
adındaki ördeği ile nikahlannı kıymıt
lardır. 

Amerikalılar ne kolay eğleniyor
lar! fakat kolayca eğlenebilmek de ha· 
yab rahat geçirmek yolunda ne büyük 
bir zaferdir! 

Udet ve Fonk 

Almanya hava kuvvetleri ıefi gene
ral Milh, maiyetinde Alman hava kah
ramanlarından bir çoğu ve bunlar ara• 
sında da meşhur Udet bulunduğu hal
de, son haftada Parise gelmiştir. Diğer 
'bir gazetede, büyük harpte düzüne
lerle Alman tayyaresi düıürerek Udet 
gıoi meşhur olmuş olan Fonk'u eski ra.. 
lu'bi ile yanyana ve el ele görüyoruz. 
Harbm musibetlerini yakından görerek 
hunların acısını tabnı§ olan hakiki as
kerler eski düşmanlarmı düşman say~ 

ma.z ve onlara kin beslemezler. U det1e 
Fonk da elbette böyledir. Fakat Fran
sız gazetesi resmin altına .Öyle bir mü-

İstanbul üniversitesinin davetiyle Türkiyeye gelerek lstanbulda iki 
konfera.ns !~ren Zürih üniversitesi pr~f esörlerinden B. August Egger 
~ukuk ıl~ını yayma kurumunun _da ve~ı!_le ev_elki gün şehrimize gelmiş
tı. Pro~eso~, kurumun he~ kıt tertıb ettıgı s_en konferansların başlangı
cı mahıyetınde olarak, dun Ankara halkevınde değerli bir konferans 
vermiştir. Mevzuun yeni hukuk temayüllerine hasredilmiş olması dün 
Ankara halkevinde, hukuki konfera nslara olan rağbetin üstünde ~üm
laz bir dinleyici toplamıştı. 

Transit yolunda 
çalışmalar 

Erzurum, (Hususi) - Karaköseden 
İran hududuna kadar olan 83 kilomet.. 
relik şose kısmında büyük bir faaliyet 
vardır. Ağrı ile Erzurum arasındaki 

130 kilometrelik şose ameliyatı bitmi§
tir. Trabzon ile Gümüşhane arasındaki 
trıansit yolu inşaatı da yakında bitecek
tir. Umum transit yolu inşaatında bu
gün beş bin amele çalrşmaktadır. 

Transit yolu üzerinde büyük küçük 

kırk kadar köprü ikmal edilmiştir. Ho. 
rasan köprüsü 150,000 küsur lira ile 
müteahhide ihale edilmiştir. yıaıkında 

inşaata başlanacaktır, 

D.oğuda bayındırlık 

Erzurumı (Hususi) - Iğdır'da 

ihalesi ewelce yapılmış olan yeni 
hüıkümet konağı binasının inşası • 
na başlanmıştır. Cumhcriyet cac:L 
desi ismi vrilen cadde baştan başa par
ke döşenmiştir. Sarıkamış kaza hükü. 
met konağı da yakında bitirilecektir. 
Konağın açılına töreni cumhuriyet bay
ramında yapılacaktır. 

Karsın göle kazası hUkilmet kona.. 
ğıyle halkevi inşaatı da hayli ilerle
miştir. Bu kazada ziraat vekaleti tara
frndan yUz bin lira aarfiyle muazzam i
nekihanelerle resmi daireler ya.pılmak.. 

tadır. Hasan.kale hilkümet konağmm da 
inşa.sına devam edilmektedir. Eski ko. 
nak yıkılmaktıaıdır. 

Ziya Gökalp ihtifali 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Pazar. 

tesi günü Ziya Gökalp'm ölümünün yıl
dönümü münasebetiyle halkevinde bir 
ihtifal yapılacak, 6011ra merhumun me. 
zarı ziyaret edilecektir. 

talea dercetmekten kendini alamamış. 
tır: "El sıkblar, arkadaş dediler, aca
ba? inanalım mı?,, 

Ah bu Fransız - Alman anlaşmaz. 
lığı! 

Yirmi.beş sene oluyor ki .• 

"1912 aeneei birinci tep-in ayı bü
yük hadiaelerle dolu bir aydı. O se. 
nenin 8 ilktetrinin.de Karadağ ounaıı
lı İmparatorluğuna harb ilan ebni§, 
ve balkanlarm bugün mevcud olnu. 
Yan bu en küçük devletini Bulgaris
tan, Sırbistan ve Yunanistan takib 
ebniıti. Balkanlı müttefiklere muka.. 
hele olarak ·nihayet osmanlı impara
torluğu da harb ilin etti. O tarihler
de muharebeler harb ilanı ile bqlı
yordu. Tuhaf değil mi?,, 

Bu satırları bir yabancı gazeteden 
alıyoruz. 

Fakat, dost ve müttefik Yunanis.. 
tanın sayın b&§bakanı bugün Türki
yededir, Balkanlar, dünyanın diler 
taraflarına örnek olacak kadar sağ. 
lam bir sulha kavuşmU§tur. Ve bun
da tuhaf görülebilecek hiç bir cihet 
yoktur; çünkü Balkan milletleri do.L 
luğun düfnıanlıktan çok faydalı ol
duğunu pek iyi anlamqlardır. 

Yurddaşl 

Bankada bir arttırım hesabı ol. 
mıyanın yarını karanlıktır. 

Ulusal Ekonomi ve Arttırma 
Kurumu 

Adliye bakanı B. Şükrü Saraç
oğlu, siyasi ve idari müstetarları, 
mebuslar, temyiz ve devlet tiırası 
azaları, hukuk fakültesi dekam ve 
mülkiye mektebi müdürü, prof eaör
ler, avukatlar ve daha birçok hu
kuk mensubları dinleyiciler arasın
da idi. 

Almanca verilen konferans; İstanbul 
üniversitesi medeni hukuk ve inkılap 

tarihi doçenti B. Hıfzı Veldet tarafın
dan tercüme edilmiştir. 

Profesör Ankaraya davet edilmiş 

olmaktan şeref duyduğunu ve teşekkür. 
terini söyledikten sonra, cemiyet ve fer
din hususi hukuktaki vaziyetini ve ce
miyetle husu.si hukuk arasındaki mü
nasebeti izah etmiştir. 

Bundan sonra, 20 inci asırda anti 
endüvidüalist bir istikamet alan hukuk 
telakkilerini anlatan profesör: 

"- Bu keyfiyet bilhassa zamanımı
zın farikası, fikir tarihinin dönüm nok
tası ve aynı zamanda en yeni hukuk te. 
kamülünün karakteristiğidir. Bu teka
mülde fert yine ayakta duruyor, fakat 
cemiyete bağlıdır. Cismani ve ruhi bü
tün varlığında ona muhtaçtır. Fakat ce
miyet dahi ferde muhtaçtır. Cemiyet, 
ferdi uzuvlara dayanır. Yaşayışını, ken
dine mensup fertlerin temayül ve sem
patilerinden, moral ve entellektüel kud.
retlerinden alır. Cemiyetin iyilik ve se
lameti fertler üzerinde, fertlerin iyilik 
ve selameti ise cemiyet üzerinde mües
sir olur.,, diyerek muhtelif telakkiler 
üzerinde durmuştur. 

Bütün bunları İsviçre medeni, borç
lar, teşkilatı esasiye, istimlak kanunla· 
rından, fransız ve alman medeni kanun• 
larından, alman Vaymar teşkilatı esa. 
siye kanunundan ve bir polis müdürü
nün otomobil kazaları hakkında çok ki
yasetli bulduğu raporundan misaller ala
rak izah eden profesör sözlerini şöyle 
bitirmiştir: "İsviçre medeni kanununun 
sosyal karakteri haiz olması, tarihi ve 
siyasi sebeplerden ve İsviçre halkının 
tarihinden ve hususiyetinden neşet edi
yor. Fakat Türkiyedeki kısa ikametim 
esnasında gördüm ki isviçre ve türk mil
letleri bir çok hususlarda birbirine ben
zemektedirler. Bu sebeple İsviçre me
deni kanununun, türk milleti karşısın
da dahi vazifesini göreceğine, yani mem
leketin iktisadi hayatının ilerlemesi
ne ve türk milletinin haiz olduğu zen
gin kudretlerin inkişafına yardım edece.. 
ğine inarum vardır.,, 

Profesör; dUnkil konferan11nda, ci
han huukkunda fert ve cemiyet mevzu
undaki yeni temayülleri izah ederken 
Kemalist hukuk rejiminin de ana hat
larını en ilmi bir ~ekilde izah etmiş ol
du. Fert ve cemiyet vaziyetinin parti 
programımızdaki ifadesile türk teşkfül· 
tı esasiyesinin geçen yılki tadil şekli, 
profesör Angust Egger'in alaka ile din
lenen ve tamamen ilm1 hüviyetteki söz
lerinde en genig izahını buldu. Bu ba· 
kınıdan dün Ankara Halkevinde çok 
faydalı bir saat geçirilmiştir. 

Dünkü ziyafet 
Hukuk ilmini yayma kurumu; dün 

Anadolu kulübünde hukuki bir konfe
rans vermek üzere ıehrimize davet et• 
tiği Zürih üniversitesi profesörlerinden 
B, Auguat Egger §Crefine bir öğle ye
meği vermiştir. Ziyafette Adliye Vekili 
Şükrü Saracoğlu ve müsteşarları, hu
kuk fakültesi dekanı, hukuk profesörle
ri ve kurum 'idare heyeti azalan bulun

muştur. 

Erzurumda tohum ıslah işi 

Erzurum, 23 (A.A.) - Ziraat Ve .. 
kfileti mütehassıslarının incelemeleri 
neticesi olarak tohumlukların ıslahı 
için yapılacak istasyon denme tarlala
rının tesbitine ~lanmıştır. 
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1 DIŞ lCMAL l 
Trablusgarpta 1 tal ya 

askerleri 

E ylül aymm başlangıcındanberi 

ajans haberleri, İtalyanın 
Trablusgarba asker sevketmekte ol
duğunu bildirmektedir. Sevkiyata XÜ· 
&anda karar verildi. Mussolini, ağus
tosda yapılan manevralardan sonra 
söylediği bir nutukda Trablusgarbte
ki kıtalarm takviyesi lüzumundan 
bahsetti. Nihayet eylül ayı içinde sev
kiyata ba§lanml§ ve son haberlere gö
re, iki ay zarf mdaki sevkiyat yirmi 
dört bin mevcudlu bir orduyu bulmU§
tur. Bazı haberler İtalyanın Trablua
garbe bir ordu daha sevketmeğe ka
rar verdiğini bildirmekte ise de henüz 
bu haberlerin doğru olup olmadığını 
teyid edecek malUınat gelmemi§tİr. 

Bununla beraber, ltalyanm bugüne 
kadar yaptığı sevkiyat azonsanamıya
cak bir kuvvet teşkil etmektedir. 

Acaba bu sevkiyat neyi istihdaf e
diyor? Bu suale cevap verebilmek için 
1935 senesi buhranı zarfında da ltal
yanın Trablusgarbe yaptığı sevkiyatı 
hatırlamak lazımdır. Hatırlardadır ki 
İtalyanın Habeşistanı istilası üzerine 
İngiltere ile arası açıldığı ve İngiltere 
de Akdenizde kuvvetli bir donanma 
topladığı zaman, ltalya buna karşı 
Trablusgarbe asker sevketmekle mu
kabele etmişti. Hatta buhran en had 
safhasını geçirip de İngiltere ile İtal
ya bir anlaşmaya varmak için müza
kereye giriştikleri zaman, pazarlık 

Trablusa gönderilen bu askerlerle İn
giliz deniz kuvvetlerinin mikdarı Üze· 
rinde yapılmıştı. lngiliz deniz kuvvet
lerinin azaltılmasına karşılık olmak ü
zere İtalya, Trablusgarbteki askerle
rinin bir kısmını geri çekmeği teklif 
etmişti. Filhakika buhran geçtikten 
sonra da İtalya Trablusgarbteki as
kerlerini geri çekti. 

Bugün İtalyanın Trablusgarbe tek
rar asker göndermesindeki esbebler 
hatta o zamankinden daha açıktır. 

Çünkü bu sevkiya ttan dolayı haklı 

olarak endişeye düşen Mısıra teminat 
verirken, Mussolini, bunun Mısır ta
rafından takib edilen siyaset ile bir a
lakası olmadığım ve milletler arası 
münasebetlerinin dikte ettiği zaruret· 
ten ileri geldğini bildirmiştir. 

Yani Musolini, Avrupadaki politik 
vaziyet Üzerine tesir yapsın diye Trab
lusgarbe asker sevkediyor. Daha açık 
tabirle bunu bir tazyik, bir tehdid va
sıtası olarak kullanmak istiyor. Bu ha
reketlerin kimi istihdaf ettiği sarih
tir: Hartaya bakılacak olursa, Habe
§İstanm işgalindenberi Mısırın bir kıs
kaç içine sıkışmı§ vaziyette bulundu
ğu derhal göze çarpar. Bir tarafda 
İtalyanın eski sömürgesi Eritre ile Ha
beşistan, diğer tarafdan da Trablus
garb. Mısır bu iki İtalyan sömürgesi 
arasında sıkışmış kalmıştır. Habeşis

hındaki muharebe nihayetlenmiş ol
malda beraber, oradaki İtalya kıtala
rı, terhis edilmiş değildir. Çana gölü 
mıntakası İtalyan silahlarının tehdidi 
altında bulunuyor. Trablusgarbe as
ker yığmakla İtalya Mısm iki cephe
den tazyik ediyor demektir. Musoli
ninin Mısıra verdiği teminat doğru
dur. İtalyan hareketi doğrudan doğ
ruya Mısırı istihdaf etmÜ)'or. Hedef 
İngilteredir. Napolyon da İngiltere Ü· 

zerine müessir olmak için Mısm işgal 
etmİ,Ştİ. işgal ederken o zaman Mısı
rın sahibi olan osmanlı imparatorlu
ğu ile arasında bir ihtilaf da yoktu. 
Hatta bu hareketinin Mısır halkına 
karşı düşmanlık manasını tazammun 
etmiyeceğini kemali samimiyetle bil
dirmiş ti. 

Mısırın müdafası lngiltere için ha
kikaten çok ciddi bir mesele halini al
mıştır. İmparatorluk zincirinin zayıf 
halkalarından biri olduğu içindir ki 
Mussolini, İspanya meselesini görü
ıürken, Trablusgarbe asker aevkedi
yor. İngilizler bunu biliyorlar. Fakat 
bildiklerini itiraf etmiyorlar. Her hal
de ispanya meselesinde bu derece te-. 
enni ile hareket etmelerinin en ehe.. 
miyetli amilini burada aramak lazım-
dır. A. Ş. ESMER 

Kral Corc'un seyahati 
Ati na, 23 (A.A.) - Atina a.

janm bildiriyor: 
Gazeteler, kıral Jorj'un Roma 

Paris ve Londraya 20 teşrini eve) .. 
de hareket edeceğini bildirmkte
dirler. 
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Yunanistan başbakanını 
karşılamağa hazırlanıyor 

Dr. Şaht 
istifa mı ediyor? 

Bertin, 23 (A.A.) - Havas muha
biri bildiriyor: B. Şaht'ın Almanya e· 
konomi bakanlığından gelecek hafta i -
çinde istifa edeceği hakkında bir şayia 
dolaşmaktadır. 

Elen gazetecileri de dün 
istanbuldan ayrıldılar 

B. Şaht'm Rayşbank reisliğini mu.
hafaza edeceği rivayet olunuyor. Eko
nomi bakanlığı B. Posse ve B. Neuman 
adlı iki müstesar tarafından idare edi-Atina, 23 (A.A.) - Gazetelerin bildirdiğine göre, Atina ve Pire'nin 

bütün amele ve patron teşkilatları B aş vekil Metaksas' a parlak bir kabul 
hazırlıyorlar. Bundan maksat yunan hükümet reisine sulhun tarsrni ve 
milletin yüksek menfaatleri lehinde sarfettiği büyük gayretlerden do
layı kendisine halkın minnettarlığını göstermektir. 

, 
lecektir. . 

B. Neumann, B. Göring ta.rafından 
4 senelik planın tatbikine memur edil
mişti. 

Gazeteler, yarın F aler' e çıka
cak olan Başvekil B. Metaksasa 
heyecanlı bir halk hüsnü kabulü 
göstermek üzere bütün işçi kurum
larının aldıkları karar suretlerini 
neşretmektedir. 

Proia diyor ki: 
Başbakan B. Metaksas Ankarada 

bütün elen milleti namına söz söyle
miştir. Yarınki muazzam ve beliğ halk 
töreni, Ankarada hükümet reisinin ağ
zından bütün Yunanistanm konuşmuş 
olduğunu sarih surette isbat eyliyecek.. 
tir.,, 

Akropolis diyor ki : 

" İşçi kurumlarının aldıkları karar 
suretlerinin fazlalığından ve yazılış 

tarzlarından, Başbakanın dönüşünde 

yapılacak halk tezahüratının muazzam 
bir mahiyet alacağı anlaşılmaktadır. 

Hiç kimse yapılan bu davetten kaçmı
yacaktır. Zira, tezahürlerin hedefi, hü
kümet reisinin seyahati doiayısile yeni 
bir mühim safhaya daha giren Türk -
Elen dostluğunu bir kere daha yük
seltmektedir.,, 

Seyahatin mesud neticeleri 
Katimerini diyor ki : 

"Yarınki halk tezahürü hem işçi sı. 
ruflarmm Başvekile şükranım gö.stere
cek hem de Ankara seyahatinin mesut 
neticeleri dolayısile milletin teşekkür
lerini bildirecektir. 

Ankara seyahatinin mes'ut netice
leri, yeni anlaşmalar tarzında tecelli 
etmiş değildir. Fakat bu neticeler iki 
komşu devleti birbirine bağlamakta 

olan ve ebediyen bağlayacak bulunan 
mutlak tesanüdün tezahürüne bugün
kü dostluğa çok şeyler ilave eylemiş

tir.,, 

Ankara tebliği ve Atina basını 
Atina, 23 (A. A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: Tür kiyeile Y unanistanm 
Balkan antantına bağhhğıru ve iki mem
leketin müşterek ideal ve menfaatleri. 
ne tamamile uygun olarak güdülmek· 
te olon siyasete devam edileceğini teyit 
eden resmi tebliğ, yunan efkarı umu. 
miyesi tarafından büyük bir memnun{. 
yetle karşılannuştır. 

Tam bir muvallakiyet 
Atinaika nea diyor ki: 
"Ankara resmi tebliği gösteriyor ki, 

yunan hükümet reisinin yaptığı ziyaret 
ve T ürkiye Cümhur Reisi Atatürk, 
Başbakan vekili Celal Bayar, Dış Ba
kanı Rüştü Aras ve diğer türk hlikü .. 
meti erkanı ile yaptığı konuşmalar tanı 
bir muvaffakiyetle neticelenmiştir.,, 

Mühim terakkiler 
Etnos gazetesi, Ankara resmi tebli

ğini, bu bapta hiç bir lefsire meydan 
bırakmayacak derecere beliğ olduğu

nu yazıyor ve diyor ki ı 

"Bu tebliğ türk - yunan ittifakının 
ve bu ittifakın Balkan antantı çerçeve
si içerisinde çok tesirli olduğunun can
lı bir ifadesidir. Ankarada yapılmış olan 
tilrk - yunan görüşmeleri, Balkanlar~ 
da sulh ve sükunun ve umumiyetle Av
rupa sulhunun matlilbuna kaydedile
celC mühim terakkiler yaratmıştır.,, 

B. Celal Bayar Atinaya gidecek 
Atina, 23 (A.A.) - Atina Ajansı 

bildirlyorr 
Gazeteler, Türkiye Başvekil vekili 

Celal Bayar'm önümüzdeki mayısta A-. 
tinayr ziyaret edeceğini çok derin bit' 
memnuniyetle haber vermektedirler. 

Elen gazetecileri de diin gittiler 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Yunan

lı gazeteciler bugünkü konvanslyonelle 
memlelcet1erim.e döndijıler. 'Saat. 17 de 

Gijondan Fransaya mülteci 
akını devam ediyor 

Hasara uğıagan bir hükümetci 
harb gemisi de Fransagrı geldi 

Londra, 23 (A.A.) - Fransız kaynaklarından bildiriliyor: Gijonun 
düşmesinden sonra Fransaya mülteci akını devam etmektedir. 

700 kişiyi hamil iki vapur, Gijondan La Pallice'e gelmiştir. 
İki İngiliz vapuru da birçok mültecileri hamil olduğu halde Gironde 

nehrini·n mansabına gelmiştir. 
Küçük bir İspanyol vapurunun 3 00 mülteci ile Pointe · Grave'aya 

geldiği bildirilmektedir. 

478 mülteciyi hamil üç İspan
yol vapuru Yen adası civarından 
geçmişlerdir. Mültecilerin arasın
da birçok yaralı bulunmaktadır. 
Vapurlardan biri su almakta ol
duğundan tamir edilmek üzere li
mana girmiştir. Gemilerin müret
tebatı yiyeck ve içecek istemişler
dir. Bunlar karrnlarını doyurduk
tan sonra vapurlar Sait-Nazaire'e 
hareket etmişlerdir. 

Bir hükümetçi harb gemisi Fransada 
Hükümetçilere aid 3 numaralı tor

pido ve bir fransız destroyeri tarafın
dan yedeğe alınarak Gijondan Leverdo
na getirilmiştir. Bu gemi mühim hasara 
uğramış bulunmaktadır. 

Hükümetçiler bir gemiyi bahrdılar 

Asturili şefler kaçmadan önce "Cis

~r,, adındaki harb gemisini batırmış
lardrr. Bu gemi hUkümetçilerin en bil· 
yük getnisi idi ve birkaç haftadanberl 
limanda yatıyordu. Gemi yüzdürülecek 
ve tekrar hizmete alınacaktır. Bir deni· 
zaltı gemisi de batırılmıştır. Fakat bu
nun da süratle yüzdürUimesi kabil ola· 
caktır. 

Cebhelerde: 
Asi kaynaklardan bildiriliyor: Fran

ko kuvvetleri Asturi bölgesinde temiz
leme ameliyesi ile meşgul olarak 6.000 
den fazla esir toplamışlar ve yeni ha.. 
zı kasabaları işgal etmişle.rdir. 

Aragon ve Madrid cephelerinde de 
Franko kuvvetleri yeni muvaffakıyet.. 
ler elde etmişlerdir. 

Hükümetçüer göre 

Valansiyadan bildiriliyor: Aragon 

cephesinde asiler, San Pedro nıanastı

rını almışlarsa da cumhuriyetçiler mu. 
kabil taarruza geçerek mevzilerini is
tirdad etmişlerdir. 

Cenub cephesinde cumhuriyetçiler 
asilerin Sierra Peru'da yaptıkları bir
kaç ta..arruzu geri püskürtmüşlerdir. 

Hükümet Barselona taşınıyor 
Kompanys, hükümetin Barcelone'a 

nakli meselesinin halledilmek üzere 
bulunduğunu beyan etmiştir. Bununla 
beraber bazı nezaretler, Vlansiyada 
kalacaklardır. 

matbuat cemiyeti misafirler şerefine 

bir çay ziyafeti verdi. Matbuat cemiyeti 
reisi B. Hakkı Tank Us'la elen basın 
birliği reisi B. Zaritis arasında çok dos
tane sözler teati edildi ve iki memleket 
gazetecileri arasında i§ birliği lüzumu. .. 
na işaret edilerek bunun temin edilmiş 

olmasından memnuniyt:tLi! bahsolundu. 
Gazeteciler Sirkeci istasyonunda 

türk meslekdaşlarmdan mürekkep bü
yük bir kalabalık tarafından uğurlan
dılar. 

ÇiNDE 
Japonlar 

gerile yorlar 
Londra, 23 (Hususi) - Şanghay

dan bildiriliyor: Çin taarruzu dün ak. 
şamdanberi umumi bir şekil almış ve 
çinliler hareket teşebüsünü japonların 

elinden almakla kalmayıp mevzii mu
vaffakiyetler de elde etmişlerdir. Çin
liler japonlann ileri hareektine engel 
olmak için Tukainehrinin bendlerini 
yıkmışlardır. Pekin - Hankeu hattı 
üzerinde japon kuvvetleri zırhlı tren_ 
ler himayesinde ricat etmektedirler. 
Bu bölgede muharebeler devam etmek
tedir. 

Şanghay cebhesinde 
Son hareketler neticesinde Şang

hay cephesinde iki tarafın vaziyetleri 
mahsı1.s derecede değişmiştir. Taiyuan 
şehri japonlar tarafından bombardıman 
edilmiş, 10 sivil ölmüş ve bazı binalar 
yıkılmıştır. 

Japonlar da çinlilerin bütür. taar
ruzlarının püskürtüldüğünü bildirmek.. 
tedirler. Japon kıt'aları yeniden bazı 
şehirleri işgal etmişlerdir. 

Brüksel konleransı 
Japon Dış Bakanı Hirota Brüksel 

konferansı hakkında bir ç~ eski japon 
politika adamlarile istişare etmiştir. 

İsveçi Brüksel büyük elçisi temsil 
edecektir. 

Çang Su Liang idam olunmuş 
Tientsin, 23 (A.A.) - Japon erka

nı harbiyesinin emin bir Çin menba.. 
mdan öğrendiğine göre mareşal Çan
su-liang, Çan-kai-chek'in emrile idam 
edilmiştir. 

Bir Romen kadın 
tayyareci geldi 

Bayan Erina Burnaya 
Romanyanın tanmmış tayyarecile-
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1 BASIN iCMAL! l 
General Metaksasm 

yeni sözleri 
Haber gazetesi muharriri Niza.met.. 

tin Nazif Ankaradan dönü§ünde Gene
ral Metaksasla İstanbulda gÖrüfmİİf ve 
bu seyahatin intibalarm sormuıtur. Elea 
Başvekili demiştir ki : 

- "Ankara bir harikadır. Allilııa 

dünyayı halk etmesi nasıl bir barilm ve 
bir mucize ise, bir çölün ortasmdaa 
fışkıran bir medeniyet merkezi de bpla 
öyle bir harikadır. Kemaliat Türkiyenia 
dostu ve bayram olmaktan ölçüsüz bir 
antuziyazm alan ben, ıize Ankarama 
fevkal'adeliğini ve bu harikul'adeliğia 

gerek §Chre ve gerek dost türk mem. 
leketine ne büyÜk bir istikbal vad ve 
tebşir etmekte olduğunu beyan ederken 
kullanacak kelime bulamamaktayım.,, 

- Ekselans... türk milleti en biiyiik. 
misilsiz ve kıskanç hayranlığa muhatab 
edindiği milli şefi ile olan uzun tema
sınızdan edindiğiniz intibaı hususi bir 
merak ve dikkatle öğrenmek arzuıllD"' 

dadır, kanatindeyim. 
- Y azımz. Büyük Atatürk bana 

müstakbel nesillere ebedi bir vecd ve
recek olan lejander hüviyetini muhtelif 
menşurlardan geçirip tetkik edecek bir 
fırsat vermiştir. 

Evet diye devam etti, türk milB 
şefinin bana bahşettiği uzun dakikalar 
kendisi hakkında edinmiş bulunduğum 

fikirleri yalnız tevsik etmedi; bana ba 
tarihi şahsiyetin mevcut eserlerile elde 
edilen hüviyetinden çok yüksek ve ula.. 
şılması güç bir manaya sahip bulundu.. 
ğunu öğretti. Bana bu hakikati öğrettiği 
için dost ve müttefik Türkiyeyi ziyaret
ten çok memnun olduğumu size beyan 
etmekten hususi bir zevk duyarım. 

- Ankara hakkında ne buyurursu
nuz Ekselans? 

- Memleketinizden bir iki gün son
ra ayrılacağım. Size bildiririm ki bu ay• 

rıbşun türk memleketine tekrar gelmek 
arzusile vaki olan bir ayrılış suretinde 
telakki edilmelidir. Burada memleketi. 
mi ve milletimi seven, insanlar anam
da bulunduğumu çok kuvvetle anladım. 
Temsil ettiğim millet ne derece ulvi bir 
sevgi ile bu milleti seviyorsa, kendisini 
ne derece diğergam bir feragatle ba 
millete bağlamışsa bu millet de böyle 
tarihte misli olmayan bir kardeşliğe o 
derece kuvvetli bir mukabelede bulun
maktadır. 

Aranızda geçirdiğim günler benim 
için unutulmaz bir hatıradır. iki millet 
birbirine karşılıklı bir itimad göster
mektedir. iki millet arasındaki bu iti
madın her siyasi tezahürde en büyük 
dostluk ve fedakarlıkla çerçevelenece
ğine inanıyorum ve inanınız. Türk -
Elen kardeşliğinin en karakteristik haL 
tI iki milletin ve iki devletin birbirine 
en kat'i itimadla bağlanmış bulunması
dır. Bunu dikkatle kaydetmenizi istiyo-
rum.,, 

General Metaksas, sonra, iki mille
te hitap eden bir mesaji kaleme alarak 
Haber muharririne vermiştir. Mesajm 
metni şudur : 

"Türk ve elen milletlerine miiJtere

ken; 
"Muhtemeldir ki bir gün gelecek A.1-

lahm inayeti ile Türkiye ve Elen di. 
yarı arasında hudut kalmayacaktır. iki 
millet birleşecektir. Hayatın bana böyle 
mesut bir günü idrak etmek saadetini 
bahşedebilip edemiyec:eğini bilmiyorum. 
Fakat mev'ud olan o mes'ud günü idrak 
edecek türkleri ve elenleri şimdiden 

tebrik ederim.,, 

Egede tarihi eserler 
fzmir, 23 (Hususi muhabirimiz

den) - Eski eserlerimizi tetkik için 
İzmire gelen Amerikada Endiana üni
versitesi profesörderinden B. Tevsend 
bugün E ge mmtakasını gezmiş ve son
ra Amerikaya dönmüştür. 

-=' 

rinden Bayan Erina Burnaya dün sa. 
at 14,50 de hususi tayyaresiyle şehrL 
mize eglmişti r. Bayan E rina hava mey
danında kendisin i karşılayan bir ar
kadaşımıza ihtisaslarını şöyle anlat. 
mıştır: 

"- Bükreşten İstanbu la kadar se
yahatim h avalarrn fena olmasından do. 
l ay ı büyük zorluklaı a geçt i. F akat İs.. 
t< ıbuldan Ankaraya kadar, çok mü
l:cmel bir st ya hat yaptım. Tayyarı: i.1 

çok güzel ~ılıştı . Ankarad1 ikı gün 
kald ıkta n sonra tckr"'r f st.,:ıbula ·r:ı~
cek ve oradan Bükreşe hareket edece
ğim.,, 
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I 29 ILKTEŞRINDE 
Cumhuriyet bayramı 

Yurdda nasıl kutlanacak 
Cumhuriyet bayramınm bütün yurdda parlak. törenle canlı ve heye

canlı bir tekilde kutlanması için lizım gelen bütün tedbirler alrnmıştır. 
Kanun hükümlerine göre 28 birinci te§rİn akşammdan batlayıp 30 

wıc.u günü akşamına kadar devam edecek olan büyük bayram §U §e· 
kilde kutlanacakbr: 

Memleket iç ve JqmJa bayram 
Büyük bayram yrud içinde bü

tün ,ehir, kasaba ..e köylerde, ka
ra, deniz ve havada, gece ve gün
düz büyük bir coşkunlukla kutla
nacaktır. 

Memleket dışında türk elçi ve kon-
solosluldarında bayram törenle ve elçi
liğin veya konsolosluğun bulunduğu 

yerdeki türk vatanclaşların iştiraki ile 
kutlanacaktır. Bayram, Cumhuriyetin 
eyilikierini duyuracak ve anlata<:ak su
rette sesli, hareketli ve manalı olacak
trr. Bayram şenliklerine bütün halk iş
tirak edecektir. 

Temel atma ve açma törenleri 
Devletin özel idarelerinin, belediye

lerin, bütün ulusal kurullann köprü, 
fabrika ve saire gibi eserlerin temel at
ma merasimi ile bitmiş binaların açılma 
törenleri bayram günü yapılacaktır. 

Tribünler 
En büyük sivil memur ile askeri ko

mutana bir tribün ve bunlarm yanında 
da geçide iştirak edemiyecek üniforma
lı subaylara, yüksek memurlara, malftl 
gazilere ve ~ehit analarına iki tribün 
yapılacaktır. Bu son tribün (Kahra
manlar tribünü) olarak ayrılacaktır. El
çi ve konsolosların bayram törenine iş
tirakleri şekli ve bunlar için tribünler
de yer ayrılması geçen senelerde oldu
ğu gibi ve kendilerini ağırbyacak su

rette yapılacaktrr. 

Süslenme ve J onanma 
Bayram günlerinde ve gC(;elerinde 

şehir ve kasabalarda bütün resmi daire
lel', belediye ~e hususi idareler, C.H. 
P. oçakları, hallrevleri ,.resmi ve husu
ai okullar, müessese 9C bankalar, tica
rethaneler, ev ve dükkanlar. deniz ve 
kara nakil vas.rt.al.aı:ı. istasyonlar, li
manlar. spor kulüpleri. şehir ve kasaba
lardaki meydanlar ve cddeler donatıla
cak ye süslcnccektir. 

Bayram yerleri 
Eski bayramlarda çocukları ~k il

gilendiren salmcaft, atlr iarmca, kulda 
ve diğer eğlenceler Cumhuriyet hapa• 
mınm üç gününde şehir ~ kasabanın 
alr~tlmış yer?erimfe eskisinden daha dü
zenli bir surette hazırlatılacaJrtır. Ço
cuklann çok gelmeleri tabif olan bu eğ
lence meydanlarında ve yerlerinde on
lann gözlerine çarpacak ve alakalarını 
çekecek surette Cumhuriyeti hatırlatıcı 
gösteriler tertiplenecektir. 

Bundan başka şehrin veya kasabanın 
en işlek caddeleri de iki taraflı olarak 
Cumhuriyeti en güzel bir surette anla
tacak grafikler, bayrak ve yazdarJarla 
süslenecektir. 

Gece ,enliklm 
Geceleri elektl'iktel4 fenerlerden ve 

meşalelerden istifade olunacaktll'. Mi
nareler de ziya tertibatı ile donanacak 
ve inkılaba aid vecizelerle mahyayalar 
kurulacaktır. 

·Geceteri şenlik fişekleri yakılacak
tır. Gece şenliklerinin güzelliğini ve 
coşkunluğunu artıracak olan şenlik fi
şeklerinden başka hava gazı ve elektrik 
tesisatı olan yerlerde bu ışıtma vasıta
krından da istifade olunacaktır. 

Tören 
Her şehir, kasaba ve lröyde bayram 

yerine büyük halk kitleleri"toplanacak
tır. 

Törene köylerden atlı ve yaya ka
dm, erkek köylüler davet olunacaktır. 

Kara, deniz ve Jı.ava kuvvetleri ve 
bütün okullar, sporcular, ulusal cemi
yetler ve halk yığınları törende buluna
caklardır. 

Bayramda radyodan da istifade edi
lecektir. 

Hükümet kurağında devlet namına 
yapılacak kanuni tören yapıldıktan son
ra yerin en büyük amiri, yanxnda yerin 
en büyü asekri komutanı olduğu halde 
cumhuriyet meydanına gelecektir. Mey
danda kutlama komisyonu tarafından 

hazırlanmrş krokiye göre yer almış bü
tün grupların ve halk kitlelerinin ön~-

den veya arasından geçerek ve her gru
pun karşısında durarak herkesin bayra
mını kutlayacak, bu temaslzrdan sonra 
yerine geçecektir. 

Geçid resmi 
Geçid resmi şöyle düzenlenecektir: 
a) Ordu (en büyük komutanın sıra

lıyacağı üzere), 
b) İstiklal ve inkılab için canlarını 

ve \U\lvlarını vermiş olan kahramanları 
temsil etmek üzere her rütbeden subay, 
erat, malili gaziler ile, ihtiyar gaziler 
ve §ehit anaları bayraklarla geçecekler
dir. 

c) Üniformalr yedek subaylar 
~) Polis ve jandarma kıtalarr 
d) İzciler 
e) Mektebliler 
f) Sporcular, spor kulüpleri, idman 

cemiyetleri, 
g) Ulusal cemiyetler, 
h) Köylü, şehirli ve iş bölümune 

göre ayrılmış meslek erbabı ve halk yı
ğlll4 

Bütün vatandaşlar ulus camiası için
de hizmet ~e mevkileri. ne olursa olsun 
biri ötekine karşı hiı;bir ayırt sahibi ol
mıyan halk kütlesini teşkil ed~eklerdir. 

Her kasaba veya şehre yakın yerler
den gelecek köylüler de bu arada bulu
nacaklardır. Yayalar önde, atlılar arka
da ve toplu bulunacaklardır. 

Geçid resminden sonra 
Tören bittikten sonra kutlama ko

misyonu tarafından sıralamruıı- progra.. 
n:ıa göl'e eğlenceler, konferanslar ve 
toplantılar yapılac;aktır. 

Ziyaretler 
Her şehir ve kasabada Büyük Önde

rin ve yurdun kurtuluş ve yükseliş ha
reketinin hatıraları olan heykel ve anıt
laırla, şehitliklere toplu olarak gidilecek 
ve bunlara hürmet ziyaretleri yapılacak 
ve çelenk konacaktır. 

Bu ziyaretler sırasında ulusal dev
rimi anlatan ve Cumhuriyeti, inkılabı 

izah eden, vatandaşlara düşen ödevleri 
öğreten söylevler verilecektir. 

Bu arada hayatlarınr vatan ~e dev
rim uğrunda veren vatandaşlarımızın 

hatıraları anıiacktır. 

Ayrıca maçlar, spor müsabakaları, gü
reşler. cirid oyunları, at yarışları, balo
lar, her türlü ulusal oyunlar ve toplu 
eğlenceler tertip edilecektir. 

izciler geliyorlar 
İstanbul, 23 (Telefonla) - Edime 

izcilerinden 150 kişi ve İstanbul izcile
rinden 200 kiş bugün Ankraya hareket 
ettiler. İstanbuldaki bütün izciler Cum
huriyet bayrkında tek bayrak altında 
ve bir koUa geçide iştirak edeceklerdir. 

Erzurumda 
Enı.zunn, 23 (A.A.) - Cumhuriyet 

byramı şenlikleri için yapılmakta olan 
hazırhklıar bitmek üzeredir. Bayram 
kutlama programı tesbit edilmiştir. 

Bir madenin açılış re6mi yapılacak 
Umumi müfettiş Tahsin Uzer, baş

vekalet vekili B. Celal Bayar namına 

Kuvarshane bakır madenlerinin açılış 

törenini yapmak üzere cumhuriyet bay_ 
rauımda Artvine gidecektir. 

Muğlada: 

Muija, 23 (A.A.) - Cumhuriyet 
bayramı handıklan devam etmektedir. 
Her tarafta taklar kurulmakta, tehir 
baştan bata süslenmektedir. 

Cumhuriyet bayrammda Büyük ön.. 
derin heykelinin, örnek fidanlığın, arı
cılık, tavukçuluk iıtaayonlarmm açılıt 
töreni de yapılacak, balkcviniıı temeU 
atılacaktır. 

AJanada 
Adana. (Husust) - Şehrimizde cum

huriyet bayramı için büyük hazırlıklar 

yapılmaktadır. Halkm busust hazırlık

larından başka hüküoıct ve belediye 
şehrin muhtelif yerlerinde 14 tak yap· 
tırmaktadır. 

1 Bugünkü j 
atyarışları 

Sonbahar at yarışlarının dördüncü... 
sü bugün ıaat on beşte şehir hipodro
munda yap:ılac:a.ktır. Birinci koşu aatıf 
koşusudur. Mesafesi 2200 metredir. Bu 
koşuya dört ve daha yukarı yaşta ve 
hiç koşu kazann:ıam.rş yerli, yanmkan 
arab ve halis kan arab at ve kısraklara 
mahsustur. İkramiyesi 190 liradır. Bi
rinciye 120 lira, ikinciye 50 Ura, üçün.. 
cüye 20 lira verilecektir. Bu koşuya al
tı at girecektir. 

B. Cemalin Musul'u, B. Ali Oktarın 
Ejderi, Kemal Odabaşın Şahini, Yüz
başı Feyzinin Sevimi, Yüzbaş.ı İhsa.. 

nın Ayşesi, Bay Mustafanın Makbule
si. 

Bunlardan Musulun satış fiatı 5000 
lira, Ejder ile Şahinin 550 şer lira, d.i~ 
ğerlerinin ise 500 liradır. 

İkinci koşu: Üç ve daha yukarı yaş
taki yerli yarımkan ingiliz at ve kıs
raklara mahsustur. İkramiyesi 655 lira
dır. Birinciye 515 liradan maada bu 
koşuya giren hayvanlar için verilen du
huliye ücretlerinin mecmuu, ikinciye 
100 lira, üçüncüye 40 lira verilecek. 
Koşuyu kazanan atı yetiştirene 65,5 lL 
ra yetiştiriclik primi verilecektir. Bu 
koşunun mesafesi 2400 metredir. Ko
şuya giren atlar 7 tanedir. 

Mehmed Çelebinin Olgosu, Salih 
Temelin Ceylanı, Mareşal Fevzi Çak
mağın Bayburt'u, Fahrinin Andranbu.. 
dini, Salih TemeJin Mahmuresi, Said 
Halimin Sağnak'ı A. A tnıanın Mal kapı. 

Üçüncü koşu gene satış koşusu.dur. 
Bu koşu, iki yaşında ve hiç koşu k.a
zanmamı ş halis kan ingiliz: erkek ve 
dişi taylara mahsustur. İkramiyesi 400 
liradır. Birinciye 300 liradan maada 
duhuliyelerin de mecmuu, ikinciye 75 
lira. üçüncüye 25 lira verilecektir. Bu 
ko§uya 7 at girecektir: 

Yüzbaşı Burhanın Komisajı, Akif 
Aksunun Morozu ve F:regattası, Yüz
ba§ı Burhanın Zavadası, Kara Osmanın 
Şibka ve Floryası, A. Atmanın Esini. 
Bu atların satış fiatları şudur: 

Esin 3000 lira, Komisarj ve Zava
da 2000 Iira. Fregatta 1500 lira, diğer
leri 1000 liradır. 

Dördüncü koşu Çubuk koşu.sudur. 
Dört ft daha yukarı yaştaki halis kan 
arab at ve kısraklara mahsustut. İkra.. 
miyesi 255 liı'adır. Birinciye 180 lira.... 
ikinciye 55 lira, üçüncüye 20 füadır. 
Koşuyu kazanan atı yetiştirene 51 lL 
ra yetiştiricilik primi TeriieceJrtir. Bu 
koşuya alh at girecektir, mesafesi 3500 
metredi.I. 

Bay Abdullahın Mesut'u. Bayramın 
Necibi, B. Eminin Ünlüsü, B. !hsamn 
Doru Ceylanı, Şemsinin Bahtiyarı. 
K.araosmanm Öncüsü. 

Beşinci koşu handikap koşusudur: 
üç ve daha yllkarı yaştaki halis kan in. 
giliz at ve kısraklara mahsustur. İkra.. 
miyesi 225 liradır. Birinciye 180 lira
dan maada bu koşuya giren hayvanlar 
için verilen duhuliyelerin mecmuu, i
kinciye 55 lira, üçüncüye 20 liradır. 

Mesafesi 2200 metre olan bu koŞU
ya 8 at girecektir. . ,. 

Said Halimin Novice ve Copaın ı, 
Yüzbaşı Burhanın Betyarı, İsmail Tek
çenin Çelenlr'i, Fikret Atlının T01nru
su, Salih Temelin Girgin ve Ta~pınarı
Bay Nuri Sumerin Fleur d'Amour'u. 

Bugün çifte bahis bir tanedir. Bi
rinci ve ikinci koşular aras.ındadır. L 
kili bahis de bir tanedir, üçüne. ükoşu
dadır. 

Bir vapur bir motor la 
çarpıştı 

İstanbul 23 (Telefonla) - .Su sabah 
köprüden sılacığa giden şirketi hayri· 
yenin 42 numaralı vapuru Kız kules-i a

çıklannda büyük Adadan Kuruçeşme
ye gitmekte olan "Büyük Ada., motörL 
le birdenbire karşılaşmış ve iki gemi 
biribir1erine sürtünerek geçmişlerdir. 
Fakat bu sırada muvazenesini kaybe -
den motör tayfalarından Sa.rasko deni· 
ze düşmüş ve derhal kaybolmuş, yapı
lan bütün araştırmalara rağmen bulu -
namamıştır. 

lzmirde otomatik telefon 
İzmir, 23 (Husust muhabirimiz

den) - Otomatik telefon şirketinin 

müdürü B. Rop f sveçteki müessese 
merkezinden şirketin hükfimete devr 
edilmesi salfilıiyetini alarak fnnir'e 
gelmiştir. Ya.kında Ankaraya giderek 
alakadarlarla temas edecektir. 

24 -10 - 1937 

Kabataş önlerinde 

Ordu şilebi Hamidiyeye 
çarpıb nasıl battı 

(Ba:ıı 1 inci sayfıda) 

Çarpışma 
Fakat bu sırada suların çok şiddet

li bulunması vapurun yolunun da 
kafi süratte olmaması tam döneceği sı· 
nda geminin Hamidiyenin bordasına 

sancak tarafından yaslanmasına sebe
biyet vermiştir. Suların kuvV"Ctle akma
sı müsademenin oldukça şiddetli olma
sına yol açmış ve Hamidiyenin selik 
mahmuzu Otdu şilebinin makine boş.
luğunu delerek geminin makine kısmına 
bır an içinde sularla dolmtı§tur. 

Uç dakikada batış 
Müsademenin akabinde üç dakika i

çinde esasen tamamen yüklü bulunan ge
mi batıvemıiştir. Kazada geminin 68 ya
şınöaki ateşçisi HaJil ile 45 ya'iındaki 
aşçrsı Receb kurtulamıyarak boğulmuş
lardır. 

Adli tahkikat ve keıil 
Hadiseye el koyan müddei umumi 

muavini İhsan ile liman namına reis 
Hayreddin ve fen heyeti reisi Hayred
din geminin ikinci kaptanı ile lostrono
sunu da alarak hadise mahalline gide
rek fenn! keşifte bulunmuşlardır. 'Gemi 
suvarisi o sırada hastahanede bulundu
ğundan keşif heyetine iştirak edeme
miştir. 

Anlaşıldığına göre, hadisenin vuku. 
unda kaptanın suçu görülememektedir. 

Gemi ıahibinin SÖ3leri 
Batan geminin sahibi B. Rı:ıa 

Temelli ile konuştum. Bana şunlan 

söyledi: 
"- Şilebi bir buçuk sene evel satın 

almıştım ve kömür nakliyatında kul. 
lamyordutn. Her zamanki gibi gemi bu 
defa da İzmire götürmek üzere Zongul
daktan kömür yükleyerek buraya 
geldi ve kaptan ile görüştüm. Hatta 
kendisine acele etaıemesini, ne .zaman 

iste~ o aaman kalkabileceğini söyle
dim. 

Kaptan en iyi gemicilerimizdendir 
ve bu işte onun bir hatası olduğunu 

katiyen tahmin etmiyorum. Gemi 40.000 
tin kıymetinde olduğu için kazadan 
maddeten müteess.il' oldum. Fakat daha 
ziyade üzüldüğüm~ şey, bu arada iki 
canın kaybolmaındır. 

Kaptan ne diyor? 
Kaptan da kaza hakkında şunları 

söylemektedir: 
"- Kazanın sebebi geminin bulun

duğu yerde suların vapurun sürcı.tinden 
daha kuvvetle akmasıdır Bundan 
başka tam sırasında dümen de iyi al
ın.adı ve gemi birdenbire Hamidiyeoin 
~erine yaslandı. Ben son vazifemi de 
yaptıktan sonra denize atladım. Kal. 
karken yaptığım manev:ra. bulunduğu
muz yerde çok gemi bulunduğundan, 
orada yapılabilecek en iyi manevra idi. 
Fakat umduğmuz iyi neticeyi vermedi.,, 

Hamidiyenin yardımı 
Geminin kurtarılan bütün efradı 

Harnidiyenin bol ışıklı projektörleriyle 
ortalığı aydınlatması ve indirilen fili. 
kalamı vaktinde müdahalesi sayesin
de kurtarılmıştır. Boğulanlardan aşs:ı 
Recebin gemide bulunan kansiyle ço
cuğunu kurtarc'ıktan sonra eşyasını da 
almak üzere tekrar gemiye döndüğü 
ve bu sırada gemi tamamen batmış 

olduğu için kurtarıla:ıadığı bildiril
mektedir. 

Ateşçinin leci ölü.mü 
Ateşçi Halil dayının ölümü ise daha 

feci olmuştur. Bunu arkadaşı ateşçi 
Mustafa şöyle anlatıyor: 

''- Biz iş. başında iken bulunduğu. 
muz yere birdenbire sular hücum etti 
ve merdivenlere koştuk. Yukarı mer
divenlerden de su gelmeğe başladı ve bi
zim yukarı çıkmamıza mani oldu. Ben 
68 yaşmda bir ihtiyar olan Ham dayı. 
yı da kurtarmak ümidiyle kendisini ka
zanın önünden aldım ve makina daire
sine doğru y-ürUdüm. Fakat tam bu sı
rada makina dairesini de au basti ve 
Halil dayx elirniaden kurtulal'ak ma
kina kapısına sarıldı. 

Bu sırada &u tepeden aştığı için biz 
de makina dairesinde yüzmeğe başla
dık ve bu suretle Halil dayıyr kurtara
mayrp gemiyi terketmeJr m~cburiyetin-
de kaldık . ., · 

Gemiciler hiç bir reylerini 
kurtaramadılar 

Diğer ateşçi Ahmed de vakayı şöy
le anlattı: 

"- Ben vardiyada idim. Gemi tam 
manevrasnı yaparen birdenbire sancak.. 
ta bindirdi ve bulunduğumuz yere su 
hficum ettiği için merdivenlere atıldık 
ve suların bizi önlemesine rağmen yu
karı çıktık. Kıç altındaki kamarada 
herkesin uyuduğunu bildiğim için he~ 
men o tarafa koştum. Arkadaşlarr da 
uyandırarak hemen denize atıldım. Ge
mi çarçabuk battığı için hiç bir şeyi
mizi almağa vakit bulamadık. Hatta 
hepimiz Zonguldakta maaşlarımızı ye_ 
ni almıştık. Hepimizin paralarımız da 
gitti. 

Lostromo' nun anlattıklark 
Geminin lostromosu Osman reis de 

şunları söyledi: 
"- Gemi Hamidiyenin önünden geç. 

mek için manevra yapıyordu. Sürat 5 
mildi. Fakat sular çok kuvvetli çıktr. 
Bence bulunduğumuz yerde yedi mil 
süratte cereyan vardı. Aradaki fark 
geminin Hamidiyenin zencirlerine yas
lanmasına sebeb oldu. Hamidiyenin 
bodoslaması, geminin açılan yanğmm 
içine girdi ve gemi üç dört dakika bu 
vaziyette durdu. Yani geminin birkaç 
dakika yukarı durması ve bizim kurtul
mamız Hamidiyenin sayesinde olmuş.. 
tur.,, 

Hamidiyenin atlattığı tehlike 
Hadisenin vukuunu müteakib Hami

diye de telsizle derhal imdad istemiş
tir. Çünkü ıencirler koptuğu takdirde 
Hamidiyede istim bulunmadığından 

gemi manevra yapa.mıyacak vaziyette 
idi ve sürüklenmesi ihtimali vardı. İs
tenilen yardım üzerine derhal dört ro
morkör birden gelmiş ve yardıma ha
zır bulunmuşlardır. 

Boğulan aşçının karısı ve iki çocU
ğu kurtarılmıştır. Bunlar gemi zabita
nından habersizce gemiye alınmışlar. 
dı, ve İzmirde akrabalarınru yanma gi
deceklerdi. Batan Ordu şilebi 10.000 li
ra mukabilinde şigorta edilmiş bulun
maktadır. 

MUHTELİT TAKIM 
oyuncularım davet 
T. S. K. Ankara bölgeai BQ.f

hanlığınJan: 

Cumhuriye bayramında Anbra.ya 

gelecek oian Budapeşte muhtelit takı

mı ile karşrl.'!şacak Ankara muhteli! 

takrmrna seçilen futbolcularm bugün 
saat 9.30 da talim kıyafetleriyle, An
kara şehir stadına gelmeleri rica olu
nur. 

Çankaya spor kulübü 
kongresi toplandı 

Çankaya Spor kulübünde bir mild
dettenberi sürüp giden ihtilaf, azası
nın göstel'diği birlik ve sa.nıimiyetle 
dün yapılan kongrede ortadan kaldırıl
mı~tır. 

Kongre, saat ıs de bölge futbol aja
nı B. Ferid Karslı'nm reisliğinde top

lanmış ve ruznamesine dahil işleri ko
nuştuktan sonra; BB. Necmeddin, Or
han, Osman, HayruUah ve Nihadr ida. 
re heyetine seçmiştir. 

Çankayalılara başardar dileriz. 

Gençler Birliği kongresı 
Gcnçlcrbirliği spor kulübü bugün 

saat 10 da belediye meclis salonunda 
senelik mutad toplantısını yapacaktır. 

Kutlu bir evlenme 
Giresun saylavı profesör Sadri 

Maksudi Arsal'ın kızı Bayan Naile Ar
sal ile Etibank memurlarından Yekta 
Teksel'in evlenmeleri evvelki akfilll 
Ankara Palas salonlarında güzide bir 
davetli heyetinin huzuriyle yapılım§ .. 
tır. 

Yeni evlilere saadetler dileriL 
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KiRiK KANADLAR 

Aziz şehitlerin cenazesi 
büyük törenle kaldırıldı 
(B~ 1 inci sayfada) 

.. MUsteşarı Albay Celal, vekaletler, 
:'!'UM Hava Kurumu ve Devlet Hava 
'Yolları ileri gelenleri, ölülerin akraba. 
lıarı, yakm ve uzak dostları, Türkkuşu 
talebesi, diğer mekteblerden yüzlerce• 
talebe, gazeteciler ve on binlerce halk 
ağır ağır yürüyordu. 

Önde askeri bando ve onun arkasın. 
da çelenkleri ta~ıyan TUrrkkuşu tale. 
heleri ilerliyorlardı. Bando cenaze mar
tı'lı çalıyor, iki yanda polis ve jandar. 
rna müfrezeleri yürüyordu. 

Çelenkler 
Caddeyi kaplayan otuzu mütecaviz 

çelengin üzerinde şu isimler görülü. 
yordu: 

C.H. P., İnönü, CeıaI Bayar, Şükrü 
Kaya, Genel Kurmay, Hava Müsteşar
lığı, Nuri Conker ailesi, İzmir Hava 
Alayı, İ9 Bankası, Muammer Eriş, Zi. 
raat Bankası, Merkez Bankası, Sümer 
Bank, Ticaret Bankası, Eti Bank, Di. 
vam Muhasebat, Nevzad Tandoğan, 
Ulus gazetesi, Meteoroloji Enstitüai\, 
Anohim Romanof, Esnaf Cemiyeti .. 
Türk Hava Kurumu da yedi büyü1r 
çelenk yaptırmıştı. 

Hava kurumunun önünde 
Cenaze alayı Türk Hava Kurumu 

binasının hizasına gelince bir dakika 
duruldu, sonra ağır ağır bankalar cad
desi yoliyle Ulus Meydanına doğru yo. 
la devam edildi. Caddenin iki yanında 
biriken genç, ihtiyar, kadın, erkek: 
yüzlerce vatandaş cenazeler geçerken 
hürmetle eğiliyor ve bu muhterem Ö

lülere karşı son vazifelerini yapıyor
lardı. 

Ulus meydanından geçİf 
Alay Ulus meydanında heykelin ö

nünde de bir dakika durdu, müteaki
ben Anafartalar caddesini takiben Ad
liye sarayının önüne kadar gelindi, bu
rada törene iştirak edenler otomobil 
ve otobüslere bindiler ve uzun bir o
tomobil kafilesi, önde cenazeleri taşı
yan otomobiller olduğu halde şehidli
ğe hareket edildi. 

Şehidlikte 

Şehidlikte hava kahramanları için, 
Eribenin mezarı yanında yanyana beş 
mezar hazırlanmıştı. Genç ölüler arka.. 
daşlarının omuzları üstilnde getirildi
ler ve göz yaşları arasında ebedi iati.. 
rahatgahlarına tevdi edildiler. 

B. F uaJ Balcanın hitaben 
Müteakiben, Türk Hava Kurumu 

Başkanı Fuad Bulca, Miyük acı karıı
ıında sesi titriyen şef.katli bir baba gi
bi, şu müessir nutku söyledi: 

"- Sayın huzzar, kahraman, feda
kar havacılar, 

Türk hava kurumu, bugün Türkku
tu'nun çok kıymetli iki muallim pilotile, 
1lç paragütçU talebesini toprağa verdiği 

için derin bir acı içindedir. 

Bir milletin yaşaması için gençliği
nin kanatlanması şart ve zarur iolduğu 
bir devirde yaşıyoruz. Bu bakikata ina
nan bütün dünya gençliği uçucu ola.. 
rak yetişmek yolundadır. Milletler bir
birile yanı edercesine, hava U.tilnlüğü
nü kazanmak için uğrapyorlar. Bu ça
hfmalar eınaamda bir çok kazalar ge
çirildiğini her gün ajanslarda, gazete
lerde okuyor, radyoda ititiyoruz. Fakat 
gözümüzden kaçmıyor ki. hiç bir kaza 
bu yolun yolcularını yıldırmıyor, bil'a.. 
kis çalışma şevkini, muvaffak olma at
kını artırıyor. Bir yandan yurdun ko. 
l"Unması, bir yandan da insanlığa, me
deniyete hizmet gayeleri, milletlerin 
kahramanlık duygularını ateşliyor. Ta
biata hakiın olmak için asırlardanberl 
Uğraşan insanı, hiç bir tehlike yolun
dan alakoyanuyor. Havacılık artık, kah.. 
l'anıanlılm baş vasfı olmuştur. 

IC.orlrmaJınu, ürkmediniz, 
Wrnadınu .. 

Kahramanlık, türk milletinin tarihl 
lrleziyetidir. Türk ordusunun hava yi
fitlerinin bugüne kadar ne harikalar 
töstermiş olduklannı hepimiz biliriz. 
8inbir yoksulluk içinde geçen f stiklil 

Cenazeyi lakib eJ .. 11 bü,,oiik kale l -lık Analartalar caddesinde 

Halk alayın geçiş;n: •eeaürle 
takib ediyor 

savaşı kahramanlığını hiç bir millet gös
terememiştir. Fakat yalnız ordu havacı
lığının bir milletin varlığını korumağa 

yetmediğini bilen büyük Atatürk türk 
gençliğine mukaddes bir memleket va
zifesi verdi. Türkkuşu kuruldu. İlk üye
ler arasında bugün toprağa bıraktığı

mız Tevfik'le Ferit de vardı. İki planör 
ve yirmi üye ile işe başladığnnız gün
lerde, muallim emekli ylizbaşı KA
mili şehid verdik. Fakat kanadı genç
lik bu ölümden hiç ürkmedi. Ham
leler hızlandı. Türkkuşu bir çığ gi
bi, günden gilne büyümeğe, gürbüz
leımeğe ba§ladı. Geçen sene, gene bu
günkü gibi, cmhuriyet şenlikleri · için 
Ankarada toplanmıştınız. Genç ve ateı
li Eribe, bu on alb yapndaki kahraman 
kız, paraşüt talimleri yaparken düttil. 
Bir kurban daha vermiş olduk. Fakat 
gene korkmadınız, ürlmıediniz, yrlma
dmız. Eribe'nin ölümünden iki saat son
ra, siz, Türkkuşu'nun yiğit çocukları, 

hep birden paraşütle atlayarak bayram 
törenine iştirak ettiniz ve türk çocuğu
nun ne yaman bir karakter taşıdığını 

gösterdiniz. 

Dün, babanızdan çok acı duydum. 
Bu sene de (İnönü) kampında öğ

retmeniniz Mustafayı kaybettiniz. Bu 
ölüm de ıizi yıldırmadı. Hocanızın b~ 
plan yerini doldurabilmek için yoruL 
madan, usanmadan derslerinize devam 
ettiniz, ve muvaffak oldunuz. 

Bugün de büyük bayramın şenlikle
rine hazırlanırken iki değerli öğretme. 

ninizle üç arkadqının toprağa veriyor
sunuz. 

Dünkü elemli kaza vuku bulurken 
ben de sizinle beraberdim. Uçu,lannı
nızı, atlamalarmızı heyecanla takip edi
yordum. Kazadan aonra ilk işim he
pinizin gözlerine bakmak oldu. İdm 
bir baba ıatırabile yanıyordu. Vak'a 
karıısında babanızdan çok acı duy
makta çok haklıydım. Sizi, hiç 
bir yerınız incinmeden yetiştirmek, 

üzerime verilen bir memleket ödeviydi. 
Herhangi birinize gelecek bir kaza, 
ananızdan babanızdan çok beni renci
de deceği şüphesizdi. Gözlerinizde bu
laca~ım azim ve kahramanlık ışığı ile 
müteselli olmak iıtiyordum. Ben aizi 
teselliye hazırlanırken, bir arkadaşınız 

dudaklarında kederli bir tebessümle ba
na şunları söyledi : 

- Başkan. biz vazifemizin ne kadar 
büyük fedakarlıklar istediğin bilerek, 
Türkkuşunun kanatları altında toplan
dık. Büyük Atatürkün hitabesi, kafa -
mızda ve kalbimizdedir, Yolumuzun ne 
kadar çetin ve sarp olduğunu bir an 
unutmıyarak ç~ış.mamıza devam ede -
ceğiz •. 

... Ve aziz şhitlerin düştüğü yerden 
başka bir tayyare ile haıvalandınız ve 
atladınız. Türk enerjisine bundan daha 
parlak bir misal gösterilemez. 

Yılmaz çocuklar 
Türkkuşunun yılmaz çocukları, ya. 

nıbaşınızda duran ordunun hava kahra.. 
manlarına bakınız. Ağabeylerinizin gÖ
nülleri de böyle ebedi ayrılıklarla ara 
sıra sızlamaktadır. Fakat yollarından 

bir an şaşmıyorlar. Bir ölümün arkasın
dan yUzlerce havacı fışkırıyor. Siz de 
aynı azimle, aynı metanetle hareket e. 
derseniz yakın bir istikbalde, bütün 
dünya türk havacılığına hürmetle ba -
kacaktır. 

Hatıraları her an kalbimizde yaşı. 
yacak aziz fehitlerimizin aileleriıne me
tımet ve sabır dilerim. Öıüm herkes için 
mukadderdir. Hergün yüzlerce kaza 
birçok ölümlre sebeb olmaktadır. Hava 
Kahramanlarının ölümü, bafkalarivle 
mukayese edilenıiyecek bir seciye yük· 

.ekliğidir. 

Türk anan 
Aziz şehitler, Hayatınızı tUrlı: genÇ-

liğini kanatlandırmak davasına vakfet. 
tiniz. Her zaman ölümü istihkıar ederek 
muhitinizi teşvik ettiniz. Anneleriniz, 
babalarınız da tam bir türk karakteri 
taşıyan insanlardı. İşte Ferid Orbay'ın 
a.'luı. Bir yandan yavrusu için ağlarken 
bir yandan da evladının arkadaşlarını 
etrafına toplamış, onlara memleket uğ. 
runda hizmetin büyüklüğünü anlatıyor. 
Bu kadın hir türk anasıdır. B.a•ka HiÇ
bir milletin anasına benzemez • 

Hepinize muvaffakiyet dilerken bü
yük ölükrin huzurunda saygı ile eğili
rim. 

Bay Fuad Bulcanın sözleri hazır 

bulunanlar tarafından huşuta dinlendi. 
Genç Türkkuşu üyelerinin gözlerinde 
türk milletine beş ölünün acısını unut. 
turacak yeni hamle kudretlerinin ü. 
midli ifadeleri okunuyordu. 

Muzaller Aydınoğlunan sözleri 
B. Fuad Bulcadan sonra Türkkuşu. 

nun genç bir üyesi heyecanla ortaya a
tıldı. Arkadaşlarının ölümlerinden 
duyduğu acı sesinde titriyordu. B. Mu. 
zaffer Aydmoğlu sözlerine şöyle baş.. 

tadı: 
"- Sayın büyüklerimiz, arkadaşla

rım, bahadır şeh.id kardeşlerim, 

Mukadderat denilen bir neticei ta
biiye vardır. Beşer kendi kudretinin 
Jevkinde bulduğu bu hadiseyi ancak 
mukadderat diye tarif edebiliyor. Şu. 
rada toplanan yurd parçasının evlad
ları hAdiselerin en kudretlisi karşı_ 

sında bulunuyorlar. Şu anda en büyük 
vakarını muhafaza eden cümlemizin 
yegane tesellisi alman vazifenin her ne 
pahasına olursa olıun yapılması huau.. 
1M1ndaki azmiınizdir. 

Türkkuşu üyesi kardeşlerim kendi 
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Cllhan haırbônde 
enteııcens servis 

Y HARBDA E.NTELICENS SERViS.: ŞEFLICINI azan: y APAN ŞiMDiKi INGILIZ iÇ BAKANI 

Samuel Hor 
No.33 Çeviren: Hikmet TUNA 

Yüksek şahsiyetler azlediliyor 
veya mahkemege veriliyordu 

ikincisi de, Sasonofun Londraya 
tayini hadiae&idir. Hiç ıüphe yok ki, 
Saaoaof gibi bir ada.mm Londraya ta
yin edilmi, olması, itilaf devletlerini 
çok memnun etmiıtiı-. Rusyada hiç 
kimse umumun. saygısını onun kadar 
kazanamamıı, itilaf devletlerine kar
tı, hiç bir bakan gene onun kadar 
dürüst hareket etmemiıtiı-. 

Sasonof hakikaten o kadar takdir 
edilmekte, o derece çok sevilmekte
dir ki, onun Londraya tayin dilmesi 
bir göz boyacılığı diye telakki edil
miıtir. 

Bundan batka, bu tayin itine, her 
hangi bir ıiyaıi harekette fevkalade 
mükemmel bir rol oY!l.U'acağuıa hiç 
§Üphe olmıyan ve e§İ az bulunan bir 
devlet adammm Rusyadan uzaklatb· 
rilmuı için bir bahane göziy)e bakıl
maktadır. 

Üçüncü göz boyacılığı, mahiyeti 
itibariyle, diğer ikisinden büsbütün 
farklıdır. Tamaıniyle hususi itlere 
baıwolunmuıtur. 

Manuilofun rüıvet almak, bir Mosko
va bankasmı tehdid teıebüsünde bu
lunmak suçiyle muhakemeye aevke

dilmif olduğu, Raa.,utinin bıı.ı sarrafı 
olan Rulinıtayn'm da, ticaret daluere
leri yapmaaı yiizünden ukeri polia 
tarafından tevkif edildiği hatırlarda 
olaa gerek. 

Bu muhakemeye devam edileceti
Dİ itilenler, ilk önceleri f&fınp kalmq
lardı. Şimdi anlqılryorclı ki, aiır auç
larm hiç biri bu muhakemenin mev
zuunu teıkil etmiyecek, suçlular sade
ce alelide ve tali derecede olan bazı 

iradelerinin en güzel eserini ve faali
yetlerinin en müabet verimini verdiği 
fChidleriyle öl~erler. 

Onlar düştüler ve bu dakikada biz. 
den uzakta bulunuyorlar. Fakat Emin 
olunuz ki gene onlar bizden ayrılma
mışlardır, ruhları bizim bütünlüğümü. 
zün içinde ya9ıyorlar.,, 

Muzaffer Aydınoğlu içini yakan a. 
cıyı, bütün arkadaşlarının da hissiya
tına tercüman olarak, çok müessir ke
limelerle ifade etti. Ve ık>zlerini ,<>yle 
bitirdi: 

"- Şurada bllltarı tüten fChid 
karde9lerimin manevi ruhları ve miL 
yonlarca şehidimizin mukaddesatı üze
rine andiçerek aöyliyerum: 

İnönilnün sert kayalarına yaılanan 
fahikalarda yuva kuran kartallara uç. 
mağı biz öğrettik ve biz vatan için öl. 
meği öğrendik. 

Şehidlerinıizin karşısında say,gı ile 
eğiliyorum.,. 

Albay Celal'in sözleri 
Milli Müdafaa Bakanlığı Hava Müs

teşarı Albay Celal de şu sözlerle tees. 
sürlerini ifade etti: 

"- Ordu ve bütün tayyareciler bu 
eleme tam yürekten iştirak etti. Bu 
acı hakikaten büyük oldu. Dünkü man
zara, görenlerin duyduğu gibi hakika
ten kudsi idi. Bu acı ba.Jka bir bakım
dan da büyüktü. Biraz evci büyük baş.
kanın dediği gibi ölüm herke-s için mu
kadderdir. Fakat böyle büyük bir ideal 
için canını feda etmek büyük bir kah
ramanlıktır, Mukaddes ve ilahi bir 
vazifedir. Bunu tatmak, bunu duymak, 
taze kanını bu uğurda akıtabilmek elim 
ve c>cı olduğu kadar yaşanılacak ideal. 
lerin en mukaddesidir . ., 

Albay Celal tayyarecilerin meslek
lerinde böyle acı kazalara sık sık Jahid 
olduklarını, fakat hiç bir zaman iman.. 
larmı ve emellerini kaybetmediklerini, 
kendileri için en büyük tesellinin ya. 
şayanların gösterdikleri yılmadan ça
lıfmak hevesi olduğunu ve bunun, ken
dileri için en büyük teselli kaynağı 
nı teı,kil ettiğini söyledi. Bay Celal 
ölUlere hitab ederek sör:lerini tıövle bi. 
tirdi: 
Mulıatldes ölüler 

.._ Aziz, genç ölil kardeslerim, 
Sizin ikinizi tanıyorum. Diğer arka-

suçlardan dolayı mahk\ım edilecek
lerdir. 

Bunun neticesinde, bükümet, adli
y~e müdahale etmediğini ve çok bü 
yük bir nüfuz sahibi olan iki §ahsiye
te kartı açılmıı olan bir davan~ so
nuna kadar devam edilmesine müsaa. 
de ettiğini iddia edebilecektiı-. 

Bakanlıklarda yapılmakta olan dcği
tildiklere devam edilmektedir. Şüphe
siz ki, itilaf devletlerinin konferansı 
göz önünde tutulduğu için, Bark ile 
PrOkovski, henüz İ§ başındadırlar. 
Çünkü, Lord Revelatoke ile bir Bark
aız, diplomatlarla da bir Prokovaki
aiz müzakerdwe •• dolayısiyle kon
feransa devam edilebileceğinin tasav
vuru bile mümkün değildir. 

General Şuvaef azJediJmiftir. O
nun azli, her halde, Dumanın açıh

tmda söylediği nutuk yÜZÜndendir. 
Onun azlinde kullanılan metod çok 
manalı ve ehemiyetlidir. General, mu
tacl veçhile Sarskoye SeJo'yu ziyaret 
etti. ~. kendiıine karıı çok mülte
fit davrandı. Onun azliyle alakalı en 
ufak bir feY bile bu ziyaret esnasında 
eezilmiyordu. Kendisi Petrograda ge
ri döndükten aonra, yerine Ba1aef'in 
tayin edilmİf olduğunu &'Ördü. 

General Balaef'in tayini burada 
§Ok kötü bir tesir yapmıfbr. Onun 

'Yllktiyle aeneral Suhomli....f'a kurmay 
tefliii Y•PIDlf" 1915 deki mühim

mat iakaadalmm ....aliyetiııden ken
dini lmrta.ramamıt olduğu henüz unu
tulmamıfbr. 

(Sonu Tar) 

daflarımı daha tanımak kısmet olma
DUftı. Fakat ,ahaen tanımağa da ihti. 
yaç yok •. Hepiniz bizim için mukaddes 
ölülersiniz. Kalblerimizde yeriniz var .. 
sizi toprağa tevdi ederken huzur ve 
ailkQn içinde yatmanızı diler ve he 
pinizi hUrmetle sellmlarım." 

MGTqal F eoai Çalrmağın taziyeti 
Bu sırada, Bay Server Ziya Gürevin 

de Genel Kurmay Başkanımız Mare. 
,al Fevzi Çakmağın teessürlerini bildi. 
ren fU tezkereyi okudu: 

TURK HAVA KURU.MU 
BAŞKANLIÖINA 

Memleketin yiiluek müdafaal&.DI 
llliiclrik ve bu yük.ek mefkUre uğrunda 
claba ~ pnç Yatta iken hayabnı ~ 
daya hazır bulanan kahraman Türkku
fU talebelerinden betinin dün pek m;i
esıif bir kaza neticesinde ıehit olduk.. 
)arım teeaaürle duydum. Bu teeaaürü
mün yegane teııelliai istikbali görüp ve 
onun için hayatın• her an istihkar et
meğe imade buhınan Türk gençliğinin 
ordu üzerinde bıraktıiı aüzel izler ve 
yüksek idealdir. 

Başta zab ilileri olmak üzere bü
tin han kurumu iye ve talebelerile 
türk gençliğine taziyelerimi aaygıla

runla eunanm. 
Genelkurmay Baıkam 

Marefa) 
FEVZi ÇAKMAK 

''Yarıda lıalan uasileyi 
biz tamamlıyacaju •. ,, 

Mareşal'm tezkeresi, orada hazır

bulunan gençlerin vazife aşkını gale
yana getirdi ve gözlerinde ~ni Umid. 
ler parıldadı. 

Batta Kurum Ba§kanı Fuad Bulca 
olduğu halde törene iştirak edenler, 
ç~eklerle .U.lenen mezarların önilnden 
geçerlerken Türkkuıu üyesi Bayan 
Muzaffer Sel'de ,u aözleri söyledi: 

''Nazik hocalarımız, kardeflerimiz, 
ıizin yarıda bıraktıfmız vazifeyi biz 
tamamhyacağız. Bütün arkadlflarım 

namına ben söz veriyorum ve and içi
yorum.,. 

Tören bqlarken olduğu gibi hazin 
bir hava içinde saat ıs e doğru niha.. 
yet buldu. 



Kumbare1t biri 

TURKIY'E-ı 
CUMHV RJYc ı ı 

2mAAT.B 

SEFALIN 
Baş 
ve 
Diş 

Ağrıları 

Niçin ıstırab çekiyorsunuz 1 
Başınız ağrıyorsa derhal bir Sefalin 

alınız 

Eczanelerde 1 lik ve 12 lik 
ambaJajlan isteyiniz. 

2-2408 

Nafia Vekaletinden : 
1 -Eksiltmeye konulan iş; küçük Menderes ıslah ameliyatı sa

hasında yapılacak regülatör keşif bedeli 380933 lira 6kuruştur. 
2 - Eksiltme; 3-11-937 tarihine raslayan çarşamba gün il saat 

15 de Nafıa Vekaleti Sular Umum müdürlüğü su eksiltme komis
yonu odasında kapalı zarf usuliyle ve götürü olarak yapılacaktır. 

3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındır. 
Irk işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi (19) lira (5) 
kuruş bedel mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (18987) lira (32) 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve 50000 liralık Nafıa işlerini 
teahhUd edip muvaffakıyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başar. 
makta fenni kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vek aletinden alınmış 
müteahhidlik vesiaksı ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektubları
nı ikinci maddede yazılı saatten bir saat eveline kadar Sular 
Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Pos-
tada olan gecikmeler kabul edilmez. (3770) 3-5691 

Ankara Elektrik T. A. 
Ş. den: 

l 

Yüksek Nafia Vekô.letile 
mutabakafen elektrik ceryanı 
azami farifeseninin ki'ovaf 
saat başına 15 kuruşa indiril
diği ve birinci teşrin ayına ait 
faluraıarın bu esas Üzerinden 
tanzim edileceği sayın abone 
/erimize arz olunur. 

Dolitor A. ihsan Aksan 
liümune hastanesi dahili hastalıklar miitehassısı. 

Hııstalarınr her gün saat 15 den sonra Kooperatif arkasında 
Ali Nazmı apartımanı Nr. 12 de kabul etmektedir. 

Te;efon: 1216 3-5828 
wmıııı1a:ım:nııımuınn:ııınımmmımıııııııimruııııııı.mıııınıınıııııımımn~ 

ULUS 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaleti hudut ve sahil /er 

sıhhat umum müdürlüğünden 
Eksiltmeye konulduğu halde talih zuhur etmemesinden bir haf

ta müddetle uzatılan eksiltmede de talih zuhur etmiyen 1 numaralı 
müdürler apartımanı sıva tamiratı bir ay müddet içinde pazarlıkla 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Keşif bedeli 6944 lira 25 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A. - Eksiltme şartnamesi. 
B. - Mukavele projesi. 
C. - Hususi şartname. 
D. - Keşif cetveli. 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 35 kuruş bedel mukabilinde 

ayniyat şubesinden alabilirler. 
3 - Pazarlık 1 ikinci teşrin 1937 pazartesi günü saat 10.30 da 

yapılacaktır. 
4 - Eksiltme pazarlık usulü iledir. 
5 - Eksiltmeye girebilme kiçin isteklinin 520 lira 81 kuruş mu

vakkat teminat vermesi, bundan başka aaşğıdaki vesikaları haiz o
lup göstermesi lazımdır. 

6 - Eksiltmeye en az bir parçada 7000 liralık bina in,aatı yap· 
mış olduğuna dair nafıa müdürlüğünden vesika almış olanlar gire-
bilirler. ( 4009) 3-5915 

Divanı mnhasebat 
ri gase f inden: 

1 - Divanı muhasebatta münhal bulunan 25 lira maaşlı bir zabıt 
katipliği için müsabaka ile memur alınacaktır. 

2 - İmtihana kabul için en az yirmi lira asli maaşlı resmi memu
riyetlerde asil olarak bulunmuş olmak lazımdır. Namzetlikte veya 
ücretli vazifelerde bulunmuş olmak bu hakkı vermez. Yüksek mek
teb mezunları için bu maaş kaydı aranılmaz. 

3 - İmtihanda aynı derecede muvaffak olanlar arasında birinci 
derecede tahsil ikinci derecede memuriyet derecesi terciha esas tu
tulur. 

4 - Yüksek tahsili bulunup askerliğini bitirmemiş olanlar nam-
zed olarak almırlar. · 

5 - İmtihan 5.T.sani.937 cuma günü saat dokuz buçukta Divanı
muhasebat binasında yapılacaktır. 

6 - İstekliler 4.11.937 ak~ına kadar arzuhal ile vesikalarile 
birlikte Divanı muhasebat riyasetine müracaat edeceklerdir. Bu ta
rihe kadar müracaat etmiyen veya müracaat edip de vesikalarını i
dareye vermiyenler imtihana kabul edilmezler. 

7 - İstenilen vesikalar şunlardır: Nüfus hüviyet cüzdanı, tahsil 
vesikası, askerliğini ifa etmiş veya en az bir sene tecil edilmiş oldu
ğuna dair vesika, memurin kanununda yazılı memuriyete mani ra
hatsızlıkları bulunmadığını sarahaten gösteren resmi tabib raporu. 

(4006) 3-5910 

Nafıa Vekô.letinden: 
8.11.937 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Ankarada Nafıa ve

kaleti malzeme eksiltme komisyonu odasında 6382 lira 50 kuru' 
muhammen bedeJli 230 ton kok kömürünün kapalı zarf usulil ile ek
siltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 478 lira 69 kuruştur. 
Bu işe aid şartname ve sair evrakı vekalet malzeme müdUrlii· ' 

ğünden parasız olarak alınabilir. 
İsteklilerin teklif zarflarını şartnamesinde yazılı VC$aik ile 8.11. 

1937 pazartesi günü saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. (3981) 3-5906 

İLAN 

ANKARA ASLİYE İKİNCİ HU
KUK MAHKEMESİNDEN: 

Ankarada Bendderesinde Hor
hor sokakta bakkal Mehmed ve. 
kili avukat Hilmi Raşit tarafın
dan Ankarada Tabakhane ma. 
hallesinde beypın<ır sokak 22 No. 
lu umumi ev sahibi Hüseyin 
aleyhine müvekkilinin Ankara 
birinci noterliğinden resen tan.. 
zim kılınan sened mucibince 
Hacerden satın aldığı 6 adet 
maa teferruat karyola, 6 adet ya
tak, 7 adet yorgan 8 adet baş 
yastığı, 5 adet ~inko leğ ... n ib
rik, 2 adet çinko bakraç, 3 adet 
komodin, 1 adet salon aynası, 1 
adet yanlık kır<;'!hir halısı, 12 
adet tahta sandalya ve 2 adet 
battaniyeyi şifahi akit mucibin. 
ce 15 eylUl 1936 tarih.inde yev
miye 2 lira kira ile kiralamış ol
duğu halde müddialeyh mezkur 
eşyalara mülkiyet iddia etmekte 
olduğundan adı geçen eşyaların 
müddeialeyhten tahsili ile yedi. 
ne teslimine dair açtığı davanın 
icra kılınan muhakemesinde : 

Müddeinin mezkur eşyalar 
kendisine aid olduğuna dair ib
raz ettiği vesaik, ikame ve i· tL 
ma ettirdiği şahitlerin şehada.. 

ti hükme kafi ve kanaat bahş gö
rülmediğinden . kararı mahkeme 
dairesinde müddealeyhe yemin 
teklif etmiş ve müddealeyhin 
Ankaradaki adresine gönderilen 
yemin davetiyesi de müddeialey_ 
hin halen Kastamonide olduğu 
adresinin bilinemediği beyaniy. 
le bila tebliğ geri çevrilmiş ol
duğundan kendisine ilanen ye. 
min davetiyesi tebliğine karar 
verilmiş, yukarda cins ve adet
leri yazılı mezkur eşyaların 

kendisine aid olduğuna ve miid
deinin hiç bir alakası bulunma
dığına teklif olunan yemini ka.. 
bul ve edaya amade olduğu tak
dirde berai yemin 22-11-937 pa
zartesi saat 14 de Ankara Asli
ye mahkemesi ikinci hukuk dal. 
resinde müddealeyh Hüseyinin 
hazır bulunması aksi takdirde 
müddeinin iddialarını kabul et.. 
miş ve yeminden kaçınmış naza
riyle bakılacağı ,-emin davetiye. 
si makamma kaim olmak üzere 
ilanen tebliğ olunur. 

İLAN 
İNEBOLU ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİNDEN: 
İnebolu hazinei maliyesi na.. 

roma malmüdürü Rıfkı Ertenin 
Artvin vilayetinin Borçka ka. 
zası malmüdürü Kemal Akif ve 
rufakası aleyhlerine ikame eyle
diği tazminat davasının geçmek. 
te olan mukamemesinde müdde. 
aaleyhlerden Rizenin Kara dere 
karakol kumandanı Halit Rıza 
ile Beypazarı orman müdürü Ek
rem namına gönderilmiş olan da
vetiyeler mahalli ikametleri meç. 
hul olduğundan bilbahis bila 
tebliğ iade edilmiş olduğundan 
bittalep bunlar hakkındaki teb
ligatın ilanen icrasına karar ve. 
rilerek duruşma 18 teşrinisani 
937 perşembe günü saat 10 a bı
rakılmış olduğundan mumailey
himanın o günü mahkemeye gel. 
meleri veya taraflarından bir 
vekil göndermeleri aksi halde 
haklarında gıyap kararı ittihaz 
olunacağı malfunları olmak üze
re keyfiyet ilan olunur. 3-5922 

ZAYt 
A_nkara .~i.rinci noterliğinden 

tanzım ettıgım 19.6-1937 tarih
li verdiğim borç senedime bir 
defa kullandığım ınühürümü za
yi ettin:· .Y~mis~~i yaptıracağım
dan eskısının hukmü olmadığını 
ilan ederim. 

Halil kızı Adile Ersenal 
3-5921 

KİRALIK HANE 
Yenişehir Kocatepe Ataç so. 

kak No. 23, 25 hanenin 3 oda 1 
sofa havagazı banyo, elektrik ve 
suyu havi geniş manzaralı üst 
kat dairesi kiralıktır. Divanı Mu
hasebatta murakıb Arife müra-
caat. 3-5920 

24 - 1 o - 19~7 ~ 

lstanbul Defteıdarı'ığındarı_ 
Keşif bedeli 44752 lira 65 kuruştan ibaret bulunan Sirkecide _Hu· 

davendigar caddesinde kalın Mustafa ağa medresesi arsası üzerındo 
yapılacak Hocapaşa Maliye şubesi inşaatı kapalı azrf usuliyle ek· 
siltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri ge.?el, 
özel ve fenni şartnameleri ile proje, keşif hulasası ve buna ınut~ 
ferri diğer evrak 225 kuruş bedel mukabilinde Milli Emlak ~u
dürlüğünden verilecektir. İsteklilerin 3356 lira 45 kuruşluk teınınat 
mektuplariyle teklifnamelerini ve bu işe benzer en az 25000 Jiral~k 
iş yaptıklarına dair Nafıa vekaletinden almı! olduğu müteahhitlık 
ve ticaret odası vesikalarını 8.11.937 pazartesi günli saat on dörde 
kadar milli emlak müdürlüğünde toplanan komisyon başkanlığı.na 
vermeleri ve saat on beşte mektuplar açılacağından komisyonda ha-
zır bulunmaları. (7191/3994) 3-5908 ____.... 

P.T.7 AnkaraMüdürlüğünden 
1 - Ankara P.T.T. Müdürlük ihtiyacı için 257 ton kok körniirf. 

kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuldu. 
2 - Muhammen bedeli 7131 lira 75 kuruş muvakkat teminatı 534 

lira 88 kurustur. 
3 - Bu~a aid şartname ve mukavelename Ankara P.T.T. MU.. 

dürlüğünde hergün görülebilir . 
. 4 - İhale Nafıa vekaleti malzeme müdürlüğünde müteşekkil kO" 

mısyonda yapılacağından taliplerin 8.11.937 günü saat 15 de mezk-Ot 
komisyona müracaatları. (4013) 3-5911 __. 

Ankara Defterdarlığından 
Mahallesi Caddesi Cinsi 
istiklal Bahriye Kargir bina 

(Yeğenbey 
mali.ye tahsil 

şubesi) 

2 
M. 
357 

Vergi 
No. 
19/31 

Ada 
228 

Parse1 
z 

Hududu 
Planına göre 

Müştemilatı 
Bodrum: Üç gözden ibarettir. Birinci kat: bir 
büyük, bir küçük oda ile bir bölme ve bir beU. 
İkinci kat: bir büyük, bir küçük oda ile bir beli 

13640 lira muhammen bedelli ve yukarıda evsafı yazılı kargir bi· 
na 10.11.937 çarşamba günü saat 15 de ihale edilmek ilzere kapalt 
zarf usuliyle artırmaya konulmuştur. Muvakkat teminat 1023 lira o
lup ihale bedeli nakden ve peşinen tediye edilecektir. 

Taliplerin ihale tarihi olan 10.11.937 çar~amba günü saat 14 dert 
14.30 kadar teklif mektuplarını Ankara defterdarlığında müteşekkil 
satış komisyonu reisliğine vermeleri. 

Satış şartnamesini görmek istiyenler defterdarlık milli emlak 
müdürlüğüne müracaatları. (4001) 3-5909 

Ereğli cumhurıyet halk partisi 
ilçe gönkurul Başkanlığından 

Türk ocağından Cumhuriyet halk partisine müdevver Karade· 
niz Ereğlisinin Süleymanlar mahallesinden Kavak dibi sokağında 
kain ve halen amele birliği dispanseri icarında bulunan dispanser 
binasiyle civarında arsa ve nümune fidanlığı ittihaz edilen mahal 'l/t 
sahna ve diğer muhtelifülcins yüzü mütecaviz meyva ağaçları ve et• 
rafı arbeası çakıl içerisinde bulunan (16500) arşın mahal 12.10.937 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 de parti binasmda ihale e
dilmek üzere (51) gün müddetle açık artırma ile ve bedeli peşin a· 
tınmak şartiyle satılığa çıkarılmıştır. Bedeli muhaınmini (20) bin 
lirada. İsteklilerin şartnameyi parti binasından alabilecekleri ve 
ilk artırmaya gireceklerin bin beşyüz liralık teminat akçeleriyJe iha
le günü parti ilçe yönkuruluna müracaat etmeleri ilan olunur. 

3-5919 

Bina İşleri ilanı : 
Nafıa Vekaletinden: 
1. Eksiltmeye konulan iş: istekli çıkmamış olan İktısad vekale

ti birinci bodrum katı pencerelerine Jalozi kapakları işi aynı şart• 
larla ve pazarlıkla. 

Keşif bedeli: 1299 lira 48 kuruştur. 
2. Eksiltme 27.10.1937 çarşamba günü saat 15 de Nafıa vekaleti 

yapı işleri eksiltme komisyonu odasında pazarlık usuliyle yapıla• 
caktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak üç kuruş bedel 
mukabilinde Yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 97 lira 45 kuruş mu
vakkat teminat vermesi ve yapı işleri umum müdürlüğünden alın-
mış hususi vesika ibraz etmesi lazımdır. 3-5878 -------

M. Galib Çankaya 
Paris terziler akademisinden mezun 
olarak dönmüş, yeni teş kilatiyle 

işe başlamıştır 
Balık pazarında Terzi Tele fon: 1096 

~-~- • • • • • • • -,. • f ~ • • .;. ' :""CJ.-Lı'4ıl•;:f-

Kilosu 85 Kuruş Ulus, Halk Sinemas 
Sırasında Sakarya Eczanesi 

Bafra belediye reisliğinden: 
Bafra kasabasının tahminen (150) hektar meskun ve (100) hektar 
da gayri meskfin ki ceman (250) hektarlık ve meskun kısmının be
her hektarı 25, gayri meskun kısmının beher hektarı da 12 lira olan 
hali hazır haritasının tanzim ve tersimi işine uzatılan on günlük ek
siltme müddeti içerisinde de istekli çıkmadığından 15.10.937 tari
hinden itibaren bir ay içerisinde pazarlık suretiyle talibine verile-
cektir. 3-5918 

T. C. Z. B. ANKARA AJAN. 
SINDAN: 

Borçtan dolayı haczettiri len 
muhtelif cinste ev eşyalariyle 
radyo ve gramofonun aleni sa
tışı 25.10.937 pazartesi günü sa
at 12,5 da belediyenin satış sa
lonunda yapılacağı ilan olunur. 

3-5917 

Diş tabibi 
M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün lıas

talarını kabul ve tedavi eder. 
Adliye sarayı yanında Sarraf 

Hakkı Apartnnam No: 1 3-5645 
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l .. ___ A_nkar;, Belediye Reisliği llanJarı 1 
l LAN 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma 
Komisyonu lli.nları 

----------------- l l l-----M-il_li_M-üdafaa Vekafeti Satmalma 
_ Komisyonu lli.nlan ________ . f 

ı _ Belediyeye alınacak 210 ton sömi kok kömürü on beş gün 
nıüddetle kapalı azrfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (5775) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (433.12) liradır. . . 
4 _ Şartnamesini görmek istiyenlerin bergün ~~~ ışlerı ka~e

ınine müracaatları ve ihale 26 teşrini evel 937 sah gunu s:ıat on .bır· 
de belediye encümeninde yapılacağından isteklilerin temına~larıyle 
birlikte teklif mektuplarını saat ona kadar belediye encUmenıne ver-
tr:ıeleri. (3831) 3-5648 

t LAN 
1 _:Su idaresine alınacak demir boru ve teferruatı on beş gün 

nıüddetle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (6747,55) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (506) liradır. . . 
4 _ Şartname ve listesini görmek istiyenlcrin hergü~ Y.~zı ışlerı 

kalemine müracatları ve ihale 26 teşrini evel 937 salı gunu s.aa~ 11 
de Belediye encümeninde yapılacağından teminatlariyle bırhkt~ 
~klif mektuplarını saat ona kadar belediye encümenine vermelerı. 

(3832) 3-5649 
İLAN 

ı _ Yenişehirde 1152 inci dada, 1 parselde 700 metre murab~_aı 
belediye malı arsaya istekli çıkmadığından açık artırması on gun 
uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 3500 liradır. 
S - Muvakkat teminatı 262,5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isti yenlerin hergün yazı işleri kalemi

ne ve isteklilerin de 26 teşrini evel 937 salı günü saat on · buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (3833) 3-5650 

İLAN 

ı _ Halde 25 numaralı dükkan on beş giln müddetle açık artn· 
maya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 560 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (42) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlcrin hergün yazı işleri kc:.lemi. 

ne ve isteklilerin de 26 teşrini evel 937 salı günü saat on buçukta 
Belediye encümenine müracaatları. (3834) 3-5651 

İ L A N 

1 - T~mizlik hanında yaptırılacak ilavei inşaat on beş gün mild· 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. · 

2 - Keşif bedeli (4897,21) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (367,29) liradır. 
4 - Keşifname ve şartnamesini görmek istiyenlerin hergun yazı 

işleri kalemine ve isteklilerin de 26 teşrini evel 937 salı günü saat 
on buçukta Belediye encümenine müracaatları. (3835) 3 -5652 

t LAN 
ı - İtfaiye memur ve mürettebatı için alınacak 85 çift çizme Oll 

beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 1400 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 105 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale> 

n:ıine ve isteklilerin de 26 teşrini evel 937 salı günü saat on buçuk· 
ta belediye encümenine müracaatları. (3836) 3-5653 

tLAN 

ı - Belediveve alınacak 35 ton gürgen ile 10 ton tahta parçaaı 
on be§ gün mü

0

ddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 1040liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (78) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale

mine ve isteklilerin de 26 teşrini evel 1937 salı günü saat on buçuk-
ta belediye encümenine müracaatları. (3837) 3-5654 

İLAN 

1 - !mar müdürlüğü dairesi için on ton sömi kok kömürü ile üç 
ton gürgen odunu açık eksiltme suretile alınacaktır. 

2 - Kömürün muhammen bedeli 280 lira, odunun 75 liradır. 
3 - Şartnameyi görmek istiyenler hergün imar müdürlüğüne 

müracaat edebilirler. 
4 - İhalesi 4.11.1937 çarşamba günü saat on beşte imar müdürlil

ğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin 
yüzde 7,5 teminatlariyle komisyona müracaatları. (3943) 3-5811 

Nafıa Vekaletinden: 
Vekalette mevcud olup lüzumsuz bulunan 196 kalemden ibaret 

ve 737 lira 48 kuruş muhammen bedelli demirbaş eşya ve mefruşat 
2.11.937 salı günü saat 10 da vekalette pazarlıkla satılacaktır. 

Mezkur eşyayı görmek istiyenlerin ve pazarlığa iştirak edecek
lerin vekalet malzeme müdürlüğüne müracaatları. (3866) 3-5777 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konmuş olan 2 adet sigara paket 

makinesi için teklif edilen bedel haddi layikta görülmediğinden 
pazarlıkla alınması kararlaştırılmıştır. 

il - Pazarlık 4.11.1937 tarihine rutlayan perşembe günü saat 
14 de Kabataşda levaznn ve mübayaat şu~indeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

III - Muhmmen bedeli 18.000 lira ve muvakkat teminatı 1350 
liradır. 

IV - Şartnameler parasız olarak hergün yukarıda adı geçen ko
n:ıisyondan alınabilir. 

V - idarece (Yeğenberg) makinesi alınması mutasavver olup, 
eksiltmeye girecek makine (Yağenberg) dir. Münakasaya iştirak et
nıek istiyen başka firmalar fiatsız fenni tekliflerini eksiltmeden en 
az üç gün evel ~etkik e~ilm~k _üzere inhisarlarv tütün ~abrikalar şu
besine vermelerı ve teklıflerırun kabul olunduguna daır vesika alma
ları lizımdır. 

VI - İsteklilerln pazarhk için tayin olunan gün ve saatte ek
ıiltmeye iştirak vesikası ve yüzde l.5 güvenme paralariyle birlikte 
adı geçen komisyona müracaatları ilan olunur. (7122/3952) 3-5819 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın bataklığı kurutma kanalı 

keşif bedeli 48974 lira 40 kuruştur. 
2 - Eksiltme: 3 son teşrin 937 tarihine rastlayan çarşamba gil· 

nü saat 15 de nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İsteklier: Eksiltme. şartnamesi, mukavele projesi, bayın. 
dırhk işleri genel şartnamesı, fenni şartname ve projeyi 2 lira 45 
kurş bedel mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3673 lira 10 kuruş
lttk muvakkat teminat vermesi. Ve 20.000 liralık nafıa işlerini te
ahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmak
t~ kabiliyeti olduğuna dair nafıa vekaletinden alınmış müteahhid
lık ves ' kası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektublarını ikinci 
1lladdede yazılı saatten bir saat eveline kadar sular umum müdür
lüğüne makbuz muakbilinde vermeleri lazımdır. Postada olan ge-
tikme1er kabul edilmez. (3808) 3-5694 

1 LAN 

1 - 650000 kilo arpa alınacaktır. 
2 - Tahmini bedeli 29250 lira olup muvakkat teminatı 2193 

lira 75 kuruştur. 
3 - Şartnamesini görmek istiyenler bir lira 'ırk altı kuruş mu-

kabilinde alabilirler. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olup 15.11.937 pazartesi gü

nü saat 9 da Urfada askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - Teklif mektublarr 15.11.937 pazartesi günü saat sekize ka

dar satın alma komisyonuna makbuz mukabilinde verilmiş olacak
tır. Bu saatten sonra mektublar kabul edilemez. 

6 - Şartnamesinin 4. inci maddesinde istenilen ticaret odası ve 
sair vesikalar muvakkat teminatı konulduğu zarf içerisne konula-
caktır. (4010) 3-5914 

1 LAN 
Kırklareli tüm hayvanatının ihtiyacı için kapalı zarfla alınan 

800 ton kuru ota verilen fiat kor komutanlığınca pahalı görüldü
ğünden tekrar pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen fiatı 3 kuruş 
50 santim olup tutarı 28000 liradır. İlk teminatı 2100 liradır. Şart
namesi her gün Kırklareli tüm satın alma komisyonunda görülebi
lir. Pazarlık günü 8.11.937 paazrtesi günü saat 16 dadır. Şartname 
ve evsafı 140 kurus mukabilinde taleb edenlere verilir. İsteklilerin 
kanununun 2, 3 nci. maddelerindeki vesikalariyle belli gün ve aaatta 
tüm satın alma komsyonuna müracaatları. (4011) 3-5913 

t LAN 
1 - Ankara serum ve aşı evi tecrübe hayvanatı ihtiyacı olan 

16800 kilo pancar 9.2.teşrin.937 saat 15 de Ankara levazım amirli
ği satın alma komisyonunda açı~ eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 840 lira, ilk teminatı 63 liradrr. Şartname
si heı gün komisyonda parasu: görülür İsteklilerin kanuni vesika 
ve teminatlariyle belli gün ve saatta komisyonda bulunmaları 

(4012) 3-5912 
t LAN 

1 - Zaradaki !:ıirlikler için kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu. 
lan 145000 kilo ekmeklik un 26.1. teşrin. 937 salı günü saat 15 de 
Sivas tüm komutanlık binasındaki komisyonda ihale edilecektir. 

2 - Bedeli 20300 lira ve muvakkat teminatı 1522 lira 50 kuruştur. 
3 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. İstekliler ka

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaik ve ilk teminat mak
buzlariyle teklif mektublarrnı havi zarfı kanunun 32 ve 33 üncii 
maddelerindeki sarahat dairesinde hazırlayarak 26. ı. teşrin 937 salt 
günü saat 14 de kadar tüm satın alma komisyonuna venniş bulun-
malıdırlar. (3776) 3-5580 

İLAN 

Kırklareli tümen birliklerinin 937 yılı ihtiyacı için kapalı zarf
la 3000 ton odun satın almacakıtır. Muhammen fiyatı 1 kuruş 25 
santim olup tutarı 37500 lira dır. İhalesi 26.10.937 salı günü saat 
16 dadır. Şartnamesi her gün tümen satın alma komisyonunda gö
rülebilir. Şartname ve evsaf istiyenlere 187 kruuf mukabilinde 
verilir. İstekliler kanunun 2, 3 ci maddelerindeki vesika ile temi
nat mektublarını havi zarflarmı belli gün ve saattan en az bir saat 
eveline kadar tümen satın alma komisyonuna vermeleri. 

(3749) 3---5537 
t LAN 

1 - İzmir müstahkem mevki kıtattınm 77400 kilo ayaktan sığır 
eti ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. İhalesi 25. 
1 teşrin 937 saat 16.30 da İzmir kışlada levazım amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 19350 lira ilk teminatı 1451 lira 25 
kuruştur. 

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

göstermek mecburiyetindedir. Eksiltmeye iştirak edecekler kanuni 
ve şartnamesinde yazılı vesikalariyle teminat ve teklif mektublı1-
rını ihale saatından en az bir saat evel komisyonda bulunacaklardır. 

(3772) 3-5578 
İLAN 

1 - İzmir müstahkem mevki merkez kıtaatının 216000 kilo un 
ihtiyacı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ihalesi 26. 1. teşrin 
937 saat 16.30 da İzmir Kışlada levazım amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 27000 lira ilk teminatı 2025 liradır. 
Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir, İstekliler ticaret oda. 
sına kayıtlı olduklarına dair vesika göstermek mecburiyetindedir. 
Eksiltmeye i§tirak edecekler kanuni ve şartnamesinde yazılı vesika. 
lariyle teminatı havi teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
evel komisyona vermiş bulunacaklardır. (3799) 3-5611 

t L A '-'~ 

1 - Aşağıdaki yazılx odunlar Erzincan tümen karargahınm 
satın alma komisyonunda mübayaa edilecektir. Şartnamesini gör
mek istiyenler her gün komisyonda parasız görebilirler. 

2 - Pazarlığa iıtirak edecekler ihale günü ticaret ve sanayi 
odasına kayıtlı bulunduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. 
Cinsi Miktarı Muhammen ilk eksiltme eksiltme aaati 

Kilo bedeli teminatı tekti tarihi 
Odun 1,200,000 27000 2025 pazarlık 25.10.37 

740,000 16650 1284,75 ,, .. 
740,000 16650 1284,75 " 

(3853) 

,, ,, 
., .. ,, 

3-5670 
İLAN 

16 
16,30 
15 

1 - 550 ton fabrika ununun kapalı zarfla eksiltmesi 8. ikinci 
teşrin 937 saat 15 de Erzurum askeri satın alma komisyonunda yapı-
lacaktır. -

2 - Muhammen bedeli 68750 lira ilk teminatı 4687 lira 50 kuruş
tur. Şartnametli hergün komisyonda görülür. Teklif mektupları bel-
li saatten bir saat eveline kadar kalıul olunur. (3956) 3-5850 

!LAN 

1 - İstanbul levazım amirli
ği için alınacak olan 67 ton sa
de yağın 11.10.937 kapalı zarfla 
ve 19.10.937 pazarlıkla eksiltme
sinde istekli çıkmadığından 
27.10.937 saat 1 de Tophanede 
İstanbul levazım amirliği satın 
alma komisyonunda pazarlığı ya. 

pxlacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 58290 
lira ilk teminatı 4371 lira 75 ku
ruştur. Şartnamesi 291 kuruş mu· 
kabilinde komiayondan alınabi. 
lir. İsteklilerin kanuni vesikala
riyle be11l gün ve saatta komia. 
yona gelmeleri. (3997) 3-5907 

MARMARA ÜSSUBAHRI KOMUTANLICiI SATINALMA 
KOMİSYONUNDAN: 

Tahmini Fi. İlk teminatı 

Cinsi Kilosu Krş. Lira Ku. Münakasa gün ve saati 
Kuzu eti 20.000 30 
Koyun eti 25.000 40 1762 SO 3.T.aani.937 çarıamba 15 
Sığır eti 30.000 25 

Komutanlık deniz eratının yıllık ihtiyacı için yukarıda cinsi 
ve mikdan yazılı üç kalem et kapalı zarf usuliyle sa.tın alınacağı ve 
eksiltmesi 3.11.937 gün ve saat 15 de İzmitte Tersane kapısındaki 
komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe aid tartname İstanbul 
deniz levazım satm alma komisyonundan ve komisyonumuzdan be· 
delsiz olarak alınabilir. İsteklilerin yukarıda ya.zıh ilk teminatla
riyle birlikte kanuni vesikalarını havi teklif mektublannı muayyen 
gün ve saatten bir saat eveline kadar komisyona vermeleri. Bu ete 
aid münakasanın 23.10.937 günnüde yapılacağını blldiren evelki i-
lanların hilkmü olmadığı. ''6988" (3881) 3-5715 

., 
İLAN 

Aşağıda yazılı eşya ve teminat ayrı ayrı pazarlığa konmuştur~ 
Pazarlığı 25/ 10/ 937 pazartesi günü saat 10 dadır. lstekliler Lelli 
gün ve saatında M. M. V. -.atın alma komisyonuna aelmelerı. 

Cinsi ~ 

~ 1ı 3 kalem eşya. 
5 kalem eşya. 

• 1 20 tane harar ile 100 adet çuval. 
1 44 adet karyola tamiri. 
' Keşif bedeli olan 634 lira 55 kuruşluk elektrik tesisatı yaptı-
nlacaktrr. (3990) 3-5885 

BİLİT 

1) 97.100 metre kanat şeridi. 
ne talip çıkmadığından yeniden 
pazarlıkla eksilt.leye konmuş
tur. 

çarşamba günü saat 15 dedir 

2) Tahmin edilen bedeli 2984 
lira olup ilk teminat parası 224 
lirıadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılr kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgele. 
riyle birlikte ihale gün ve saa
tinde M. M. V. satın alma ko· 
misyonunda hazır bulurunaları. 

3) İhalesi 3 ikinci teşrin 937 (3986) 3-5905 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Sabnalma 1 
Komisyonu llanları ..________________ ------------------

1 LAN 
2.11.1937 salı günü saat 14 de açrk eksiltme ile ihale edileceği 13 

ve 15 birinci teşrin 1937 günlerinde neşredilen kok kömürü 52 ton o
lacak iken matbaada vuku bulan herhangi bir yanlışlık yüzünden 25 
ton olarak neşredilmiş olduğundan mezkur gUnlerde çıkan ilanlar 
hükümsüzdür. (3916) 3-5768 

13 TAKIM ERKEK ODACI ELBİSESİ (kasketile beraber) 
7 TAKIM TAYÖR ETEK KADIN ODACI ELBİSESİ 

(Baş örtüsü ile beraber) 
Tahmin edilen bedeli (520) lira olan yukarıda mikdan ve cin

si yazılı elbiseler askeri fabirkalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 8.11.937 pazartesi günü saat 14.30 da açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
Talihlerin muvakkat tem.inat olan (39) lira ve 2490 numaralı kanu
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkUr gün ve saatte komis-
yona müracaatları. (3968) 3-5862 

BİR TON KALAY VARAK! 

Tahmin edilen bedeli (4000) lira olan yukarıda mikdan ve cin
si yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 10.12.937 cuma günü saat 14 te açık eksil~e. ile i
hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verılır. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan (300) lira ve 2490 numaralı kanu· 
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkClr gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (3975) 3-5872 

Devlet Demiryollan ve Limanları Umum 1 
Müdürlüğü Satmalma Komisyonu llanlan 

iLAN 
Tevsiat dolayısiyle Afyon istasyonunda yaprlacak yeni gar bi

n.ası, hangar, anlıar, kömür depoeu, hat ferşiyatı ve döner köprü kar
gir aksamı inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuı;t~r. 

1 - Bu işlerin muhammen keş.if bedeli ceman 360.000 lıradrr. 
2 - İstekliler bu işe aid fenni şartname, proje ve sair evrakı dev

let demir yolarmın Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci ve Afyon veznele
rinden 18 lira bedel mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 5.11.937 tarihinde cuma günü saat 15 de Ankarada 
Devlet demir yollan İşletme umum müdürlüğti yol dairesi binasın
da toplanacak merkez birinci komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı temi
nat, ve vesaiki aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine tevdi 
etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 18.150 
liralık muvakkat teminat, 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar, 
c) Nafıa vekaletinden musaddak ehliyet vesikası, 

5 - Teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar makbuz mu· 
kabilinde komisyon reisliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönderi
len teklif mektuplarının iadeli teahhüdlü olması ve nihayet bu saate 
kadar komisyona gelmi§ bulunması Iiizımdır. 

6 - Bu işler hakkında fazla maliımat almak istiyenlerin devlet 
demir yolalrı yol dairesine müracaat etmeleri. (3849) 3-5733 

MARMARA ÜSSÜBAHRİ KOMUTANLICiI SATINALMA 
KOMlSYONUNDAN: 

Tahmin Fi. İlk Teminatı 
Cinsi Kiloau Krt- Sa. Lira Kr§. Münakasa gün ve saati 
Ekmek 360.000 10 36 2797 28 

Ekmek 170.000 9 61 1225 28 

Merkez için : 
l/2.te,rin.937 : 
Darıca 10. top : 
alayı için 
1/2. tetrin.937 

14 

16 

Komutanlık te,ekkülilndelci kara eratınm ihtiyacı için yukarı· 
da mikdarı yazılı ekmelc ayn ayn kapalı zarf suretiyle satın alı
nacaktır. Ekailtmeleri 1 tetrini aani 937 pazartesi günü hiazlarında 
yazılı saatlerde lzmitte Tersane kapısındaki komisyon binas nda 
yapılacaktır. Merkeze aid prtname 187 kuruş bedel ile ve diğeri 
bedelsiz olarak İstanbul Kasunpaşa Dz. Lv. ntm alma komisyo
nundan ve komisyonumuzdan alınabilir. İsteklilerin yukarıda ya
zılı ilk teminatlariyle birlikte kanuni vesikalarını havi teklif mek. 
tublarını muayyen gün ve saatlerden bir saat eveline kadar komis
yona vermeleri. 

Bu ekmeğe aid münakasanın 25.10.937 günnüde yapılacağını 
bildiren evelki ilanların hükmü olmadığı. "6987'' (3880) 3-5716 

MARMARA ÜSSUBAHRt KOMUTANLIOI SATINALMA 
KOMİSYONUNDAN: 

Tahmini Fi. İlk teminatı 
Cinsi Kilosu Krş. Sa. Lira Münakasa gün ve saati 
Ekmek 400.000 9 61 2883 l/2.teşrin.937 pazartesi 11 

Deniz eratının yıllık ihtiyacı için yukarıda mikdarı yazılı ek
mek kapalı zarf usuliyle aatm alınacaktır. Eksiltmesi l il. teşrin 
937 pazrteai günü saat 11 de İzmitte Tersane kapısındaki komis
yon binasında yapılacaktır. Bu işe aid şartname İstanbul deniz sa
bnalma komisyonundan ve komi6yonumuzdan 193 kuruş bedel mu
kabilinde alınabilir. İsteklilerin yukarıda yanlı ilk teminatlariy
le birlikte kanuni vesikalannı havi teklif mektublarmı muayyen 
gün ve saatten bir aaat evetine kadar komisyona vermeleri. 

Bu ekmeğe aid münakasanın 22.10.937 gününde yapılacağını bil. 
diren evelki ilanların hükmü olmadığı. "6989" (3882) 3-5714 

Ankara Valiliğinden 
Etimesud sihat merkezi dispanserine 55 ton sömi kok türk ant· 

rasit kömürü satın alınacaktır. Muhammen bedeli 1595 liradır. İs
tekliflerin 4.11.1937 perşembe günü saat 11 de vilayet ııbat müdür· 
lüğünden satın alma komisyonuna gelmeleri (3926) 3-5794 



Mektebliler ••• Bütün Kitablarınız Halil Naci Mıbçıoğlun 
Anafartalar Caddesi No: 111 Teiefoıı· ı ı 

Boşu be,una iztırab çekti TiASlQ h.ACl 

almca blltOn qrdllrmm, hemen geçtijini gördü. Nepai yeri
ne aeJdi. Havalara ahJanmayıms. lltltemadl hararet tahlwvtll· 

leri her nhMeısJıi' yel açabilil". Eier yanmızda dahm. 

GRIPIN 
Bulundunı~ bndinbl blltUıı but.ahlıtlara kartı 

mprta etmif olurauıu. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
ilim Te mut.,. dilrlrat, taklitlerinden ıakmma 

KANZUK . 

EN GÜZEL 

Bayan Malda 
llODABALOW 

:ANKARA BAYANI.Ar. 
T8*B'VI 

lem moda taftlet, ...... ft 

Jser Deri elbiM arif, tık " 11-
ptle dikilir. 

Y.Utehlr 
Atatlrk Buhıan No. 57 

All Rumi apll'tDllD daire 11. 

Kiralık Oda 
Aile ,.amdm, -.,.ı. " 

mlble. Y~r Tuna C. Yllit· 
Jao;un s. 1'o. ts 3-5851 

1 
Kiralık Daire ı Kiralık-Ev 

Anafartalar ca"'91 oe.ener HawDtı Çellldıaie iıöbk 
10kak numara (9) ., ...... ada No. 6 yeni modern ban,-,ıu 5 o-
ildnd .trat kiralıktır. latiyenler da, bahçeli bir ev. Ott kata ma. 
Tlrk maarif cemlyetin4e llılidc1l racut. 3--5888 
OnaJa mGrac:aat edebilirler. 

Telefon: (2182) ,. 3-590S 

Kiralık Ev 
Yeaifeblrde •eklletler kaqı

ımda Karanfil 10kak "43" nama
nda "3" oda bir bot, banyo, ..,_ 
vaguı elektrik vardır. Ucu"'" 
rilecektlr. 3-5805 

lmtl,.. la1alW ft ....... 

barriri Pallh ltdla ATAY 
Bapıuharrlr ilaavlnl Ka

IUbl BAYDU 
Umumi -.rlyab 14Ue 

eden Yuı 1,ı.rt MUlrfl 
lltbntas lPdk ıtENIK 

Ulm s..,,...,ıı ANKARA 

Beypazan mal müdürlüğünden: , 
Cimi M Jlevldl Yeri Hududu 
Hane 30 Kaydı Karac:a•inn Sall Salih otlu Hüseyin 

Solu, arkalı, an& yol. A---. 
Tarla 2297 Sivri 

" 

" 
2757 Killik .. 

.. 600( Ören ardmda Duclatta -

,, • J • M4S Snt 

10S84 Vlrancık 

" • • Ozyolu 

.. • ı 5223 • Akçabuftın 

" .. ı Osyolu 

Tarla 10384 ... Ozyolu 

,, .. 

" " 

" " 

.. 
,, • 

.. • 

Şarken Nizam oilu AhmeJ. 
• n cenubea yol. 

Şarkeıı yol, fimalen K.oca 
Molla Mehmet, prben ve cea 
yoL 

Şarken uln' otlu lluatafa; 
len HDeeyiiı otlu Satılmq. 
Hileeyin oilu Durmut tarlaa. 
nubmkaya. 

Şarken Bayır, pıben Kurt 
Ali, timalen Behçet oltu 11 
Hüseyin tarlalan, cenaben 

Şarlm Serçe oilu Molla, 
tarlan. garben Serçe oflu ile 
tarlaır, ıimalen Serçe ollu 11 
met tarlalı, cenuben Bayrlktar 
lu Mehmet tarluı ile çenillr. 

Hududu 
Şarken Tuzcu otlu Omer, 
len Tuscu oğlu, prben b1 
oilu Durmut. cenuben bacı 11 
met. 

Şarken çane Mustafa, pdMm 
min ağa, timalen boca B~ 
cenuben yol. 

Şıran alrkecl oilu 8G117mr9t 
garben Habip Qğlu lbrahJm, ~ 
malen Yusuf olta llbmet, _.., 
ben tofacı ottu Bayraktar. 

Şarken hoca Mehmet of. pn. 
hacı Abbas, timalen Abdu 
man oğlu Hasan, cenuben .ahllıl:: 
Abbu ollu tamaıı. 

larken çay, prben akis oııu. 
ıimalen bacı Elvan oflu, cena
ben bacı Çakır •iL 
Şarkan otus bir oflu. Abbdullalrf 
prben tuzcu otJu llebmet, fbl!l
len ve Qtnuben llebmet ef. 

larken dede otlu Mustafa, pr
ben bacı llebmet ef. fimalen .,. 
cenuben tuzcu otlu Olner. 
larlren Mustafa el. prben Bmir 
otlu topal, fimalea ~. cena
ben Bekir otlu J!la.ltafj. 

Barken lalıibi teaet, ........ 
um otlu Aluıaet, timalen deli 
Mehmet otlu bacı HU.ey n ce
nuben Jine hlcı BOeeyin. 

lar1ran koct bacak otıu RlleJla, 
garben bayrmaı .... fbm1en " 
cenubıen deli llebmet. 

lar1ran çanb1 oiha llaJal9I. ~ 
ben yol, paalen ve ce-satıea 8iUI 
otlu llehmet. 

larba lluatafa ef. , ..._ Bmlt 
topal otlu Mehmet, tf!!Wlea ça
kır oflu llabmat, ceauben Bekir 
otlu MUltafa. 

Yukarda budut n ftl&fı l&lreıl yanlı olan ve tapuca lillHccel bu1111l81l buinel -u,.,. aW 18 
,.. pyd menkullerin mtllkiyetıeri utılmü ben açık mtırmaya kon~ Btdell mL 
sqecte Wdı 1lyık ~rlldtlil takdirde 27. ıo. 1937 ıtmtıne rMtı.,an ~ g6ntl uat ıs de mal• 
midtlrhlll aesdlııcleld Nbf koadayonun&.u lbaleleri ,..pıllıca1ı:tır. Talipleri ·" 7,5 t_,_,Je•dı 
ihale dml olan muldlr alG .,. ..tte komlayona mlncaatlan llb olunur. (S9&) s-5711 

~ KATRAN HAKKI EKREM 

Kiralık Apartmıan 1 TURK HAVA KURUMU Havuzbap 1mıir cadde
ainde 29 No. apartmıamn i
kinci kati ehven prtlarla a· 
cele kiraya v-erileC:ektir. 

Dört blytlk, bir ldlçtilç o
da, mıltfak ve banyo dai· 
releri muntBAnıcbr. 

Büyük Piyangosu 

Görmek için lwpmdaki 
&partmıanda 6 No. ya müra-

24 üncü yeni tertip ba§lanuştır ... 
1inciketiCle11/ lldaci tepin/ 1837.wlr. 

caat. 1-5857 Büyük ikramiye: 3000@Liradır ... 
Satı§ Memuru 

Aranıyor 

Bundan bawb: 15.000, 12.000, 10.000 lirabk ..,. 

FranalsC8 blımda çalıtacak bil' 
Bay • Baymıa ihd}'llÇ Yaldır. 
AKBA 'ya mUracaat Tel: 3377 

3-5871 

ikramiyel.le (10.000 n • liraLk 
iki adet mtilr.lfat waJ'jıhlIM~· 

Şimdiye kadar binleıee ldtbl 
ba pi,.ap,. ittirlk 

YENi SiNEMALAR 
BUGON BU GECE 

Mavi Tuna mumkiaüaln lttirakfyl• 
temli1 edilen mnlfmhı en &lzel filmi 

IAllPANYA VALSi 
Ce0'-dıranlu 

~. Mu Jlutr.y • OladJ Swartouta ~ 
J. Oakie 

Apıca - J>Ga)ra luıberlıd 

BUGtbl SAAT 1 SBAM 
trıBAUN 

iki bllylk macera filmi 

1 - KARA ODANIN BSRARI 
Borla Karlof 

2-DRAKULA 


