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Son dakika: iSMET iNONU DUN ISTIFASINI VERDi 

B. CelAI Bayar başvekil 
iktisat ve ziraat vekileti vekilliğine B. Şakir 
Kesebir, Sıhhiyeye Dr. Hulôsi Ala taş getirildi 
Diğer Vekaıetlerde ve Siyasi Müsteşarlıklarda değişiklik yoktur 

Resnıi tebliğ 
~nkara, 25 (A.A.) - Malatya Mebusu 

lsmet lnönü hu ayın 25 inci günü Başveka
letten istifasını vermiştir. 

Reisicumhur Atatürk İzmir Mebusu Ce
lal Bayar'ı Başvekalete tayin ve kabineyi 
teşkile memur etmiştir. Reisicumhur Ata
türk aynı günde arzolunan icra Vekilleri 
heyetini tasdik buyurmuşlardır. Keyfiyet 
Büyük Millet Meclisi reisliğine yazılmıştır. 

Reisicumhur Atatürk Vekaletler siyasi 
müsteşarlıklarına intibah edilen zatların 
tayinlerini de tasdik buyurmuşlardır. 

Hükümet ve Parti teşkilatımızın birleş
tirilmesi dolayısiyle Malatya Mebusu is
met İnönü Parti Umum Reis vekilliğinden 
istifa etmit ve bu vazife Başvekil Celal 

Bayar'a tevdi olunmuştur. 
Bugün saat 17 de içtima eden icra ve

killeri heyetine Reisicumhur Atatürk riya
set buyurmuşlar ve yeni heyetin mesaisi 
üzerinde görüşmüşlerdir. içtima iki buçuk 
saat devam etmiştir. 

İcra Vekilleri Heyeti aŞağıda isimleri 
yazılı zevattan teşekkül etmiştir: 

Başvekil İzmir Mebusu Celal Bayar, 
Adliye Vekili İzmir Mebusu Şükrü Sa

raçoğlu, 
M. M. Vekili Balıkesir Mebusu General 

Kazım Özalp 
Dahiliye Vekili Muğla Mebusu Şükrü 

Kaya, 
Hariciye Vekili lzmir Mebusu Dr. T ev

fik Rüştü Aras, 
Maliye Vekili Elaziz Mebusu F ua.t Ağ

ralı, 

Maarif Vekili Erzincan Mebusu Saffet 
Arıkan, 

Nafıa Vekili Afyonkarahisar Mebusu 
Ali Çetinkaya, 

İktısad Vekili ve Ziraat Vekaleti Veki
li Tekirdağ Mebusu Şakir Kese bir, 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekili Ay
drn Mebusu Dr. Hulusi Alataş, 

Gümrük ve İnhisarlar Vekili İstanbul 
Mebusu Rana Tarhan, 

Siyasi Müsteşarların isimleri de aşağı
da yazılmııtırı 

Adliye Vekaleti Siyasi Müsteşarı Ko
caeli Mebusu Salahaddin Yargı, 

M. M. Vekaleti Siyasi Müsteşarı Deniz
li Mebusu Necibali Küçüka 

Dahiliye Vekaleti Siyasi Müsteşarı 
Malatya mebusu Abdülmuttalip Öker 

Hariciye Vekaleti Siyasi Müıteıan Ga.-

zianteb Mebusu N. Menemencioğlu, 
Maliye Vekaleti Siyasi Müsteşarı Kay

seri Mebusu Faik Baysal, 
Maarif Vekaleti Siyasi Müsteıarı Erzn.. 

rum Mebusu Nafi Atuf Kansu, 
Nafıa Vekaleti Siyasi Müsteşarı Trab

zon Mebusu Sırrı Day, 
lktısad Vekaleti Siyasi Müstepn Kon

ya Mebusu Ali Rıza Türel, 
Ziraat Vekaleti Siye.at Müsteıan Mu. 

din Mebusu Rıza Erten, 
Zira.at Vekaleti Siyasi Müsteıan Kas

tamonu Mebusu Tahsin Coşkan. 

MECLİS FIRKA GRUPU TOPLANIYOR 

Ankara, 25 (A.A.) - Meclis fırka 1 
grupu 28 birinci teşrin pertembe sabahı ! 
saat 10 da içtima edecktir. ~ 

Yugoslav ve Yunan genel kurmay 
heyetleri dün şehrimize geldiler 

1 Ekselans Samii'nin ziyaretleri f 

BQ§betke 

Balkan 
Orduları 

Falih Rıfkı AT AY 
Yugoslav ve yunan kurmayları 

muhterem reis ve heyetleri dün
denberi Ankarada bulunuyorlar. 
Romanya kurmayı muhterem reis 
ve heyeti de gelmek üzeredir. 1 

Balkan antantı ordularını tem-
ıil eden heyetler, Ankarada, tabii: 1 
çalıfma ve temaslarım yapmakta
dırlar. Bu toplantı hiç bir tarafta 
ıtipheli bir telakki ile karşılanmı
yor: çünkü herkes biliyor ki ordu
larımız, milli istiklalin, bölgemiz 
emniyetinin ve ciha·n barışının 
hizmetindedirler. Bu hizmet ne 
kadar büyük ve ehemiyetli ise, o
nu o kadar iyi teşkilatlandırmak 
ve mütterek askeri kudretimizi o 
im.dar artırmak 18.ztm gelir. Haki
kt harb tehlikesi, milli müdafaa
ların zayıflığıdır. 

Yugoslavya, Yunanistan, Ro
manya ve Türkiye ordularının 
1937 manevraları, yabancı müte
hautsların gözü önünde, daha ye
ni cereyan etti. Balkan antantı 
devletlerinden her biri, askeri kud-

(Sonu 5 inci r;ayfada) 

Heyetler toplantılara perşembeden 
itibaren başlıyacaklar 

Yugoslau genel 
kurmay heyeti 
reisi orgeneral 
Nidiç ue yunan 
genel kurmay 
reisi general 

Papagos Anka-
ra garında ma-

reşal F ev:zi 
Çakmak ile 

birlikte 

Şehrimizde yapılacak Balkan antan
tı: genel kurmay heyetleri toplantısına 
iştirak etmek üzere genel kurmay reisi 
orgeneral Nediç'in başkanlığında genel 
kurmay birinci reis muavini general Bo
di, general Yankoviç, albay Stoyçeviç, 
albay Yosimoviç, yüzbaşı Knejeviç'
den mürekkeb Yugnslavya heyeti ile 
genel kurmay reisi general Papag~'un 
başkanlığında ikinci reis Zeyopulos, 
yarbay Kalogeropulos, yarbay Viblis, 

(Sonu s. inci sayıfada) 
• 

Orgeneral Nediç ve General Papagos, Başbakan B. Celal Bayarla birlikte 

ffava şehitleri için 
8. Ş. Kayanın taziyesi 
Tiirkkuşu tayyaresinin uğradığı acı 

kaza dolayısile Dahiliye Vekili ve Parti 
Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya, Türk 
Hava Kurumu Başkanına aşağıdaki 
mektubu göndermiştir: 

Bugün Türkkuşu meydanında vu
kua gelen ve beş tayyarecimizin, ölümü 
ile neticelenen kaza dolayısile uğradı
ğınız büyük acıya bütün kalbimle i§ti-

rak ederim. Türkkuşu ailesine heyecan
lı taziyetlerimi sunarım. 

Yüksek bir idare ve kudret kaynağı 
olan türk ruhu her zaman en acı kayıp
larını telafi ettiği gibi bu müessif hadi
sede de birin yerine bin getirerek bu 
eleminizi de unutturacaktır. Buna emin 
olarak saygılarımı takdim ederim. 

( Sonu 5. tncı sayfada ) 

lran Dış işler bakanı Ekselans Samii lsmetpaşa kız enstitüsünde 
Iran Dıt işler bakanı Ekselans Sa-

..aii dün öğleden evel Gazi Terbiye enS- Fıkra: 
titüsü ile lsnıet İnönü enstitüsünü gez
miştir. Saat 13,30 da Başbakan Celal 
Bayar tarafından ıereflerine Anadolu 
kulübünde bir öğle yemeği verilmiştir. 

Muhterem misafir öğleden sonra 
Çubuk barajını, Yüksek Ziraat Ensti
tülerini gezmiştir. Saa.t 20.30 da Iran 
Büyük elçisi tarafından bakan şerefi
ne bir akşam yemeği verilmiş ve ye
meği saat 22 de batlayan bir suvare l:a
kib eylemiştir. 

B.T8taresku 
geliyor 

Dost Romanyanm sayın Başbakanı 
ekselans B. Tataresko yarın öğleden 

sonra İstanbulda olacaktır. Muhterem 
misafirimizin İstanbulda karşılanma 
ve Ankarayı ziyaret programı 2 inci 
sayfamızdadır. 

,........,.. soı:ıoıo s no nsn ne ..,. 

Akdenizde iki 
Gemi batırıldı 

(Yazısı 5. inci sayfada) 

Ucuz ışık 
Ankara I§ığı, lüks eşya denecek ka

dar pahalı idi. Kuvvet olarak elektrih
ten hemen hiç faydalanamıyorduk. 

Senelerdenberi hükümet bize şunla
rı vermek için çalışıyordu : bol ve u
cuz su, bol ve ucuz ışık! 

Bunlarsız modern bir şehir hayatı, 
ev rahatı ve ijiyen nasıl teessüs edebi
lir? Geçen sene bol suya, bu sene de u
cuz· ışığa kavuştuk. Bayındırlık Baka
nını hürmetle yadedelim. 

Elektrik, ancak ucuz olmakla, yuva
ya saadet verir. Bursada pahalı elek
trikten sade kuvvet olarak değil, ışık o
larak dahi halkın na.sıl kaçı§tığını bi
liyoruz. Bir tek ampulü olan dükk§nlar 
vardır ki henüz bir tek kilovat harca
mağa cesaret etmemişlerdir. Halbuki 
düşününüz: evi elektrikle süpüreceğizı 
esvablarımızı onunla iitüliyeceğiz; bat
ta onunla ısınıp onunla yemek pi§irece
ğiz. lstihsal usulüne göre, Bayrnd1r11/t. 
Bakanlığı elinden gelen kolaylığı te
min etti. Daha fazlasını büyük santral
/ar planmın gerçeleşmesine bırakmağa 
mecburuz. Halk davalarına karşı daima 
hassasiyet gösteren Bayındırlık Baka
nımıza, Ankara halkı yeni bayram gün
lerinin büyük sevinçlerinden birini 
borçludurlar. - Fatay 
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Kı ıtık ve otokrıtik 

Cengiz· Han 
Mançuko' dan sonra ele geçirdiği bet büyük eyalette kendini rahat bı

l"t\kmadıklan için, Japonya, bugünkü büyük harekata girişmek mecburiye.. 
tinde kaldı. tık izahlarda, bu kıscı Çin 'den ayırmak diye bir niyet beslenme
diği ancak Çin'i Japonya ile dostça bir teşriki mesaiye mecbur kılmak mev
zuubahs olduğu öne sürüldü. Bugün, şöyle bir telgraf okuyoruz: 

Tientsin, 25 (A.A.) - Bir japon menbamdan haber verildiğine göre 
"Mogol Takvimi" Suiyan eyaletinde Cengiz Han devrinin ve eski tnogol 
bayrağının ihya edildiğini bildirmektedir. Bundan maksad, bu havalinin 
Nan.kin hükümetine tabi olmadığını göstermektir. 

Cihangir Cengiz'in adım ve hali yqıyan prestijini kullananlar ve 
kullandıranlar, onun hududsuz yasasına "Suiyan" eyaletioni, şimdilik kafi 
görüyorlar. Her şey hatıra gelebilirdi. Fakat kendi adına fatih olmak kara
rını vererek orduları için Asya'yı dar bulan koca Cengiz'in, bir yabancı em
peryalizm adına propaganda ajanlığı yapmağa tenezzül edeceği hiç kim
senin aklına gelmezdi. 

"Mogol Takvimi'' nin kimlerin parası ile çıktığını kestirmek güç bir şey 
ck.ğildir. Fakat Mogollara şunu işittirmek iyi olsa gerektir ki, nasyonalizm 
hamurunu yabancı ellere yuğurtmak, vurulmuş bir boynu bir kere daha 

CUMHURİYET BAYRAMINDA 

Şehrimizdeki 
halk kürsüsü, 
nasıl çalışacak. 

Cümhuriyet Halk Partisi Anka. 
ra llyönkurul Başkanlığından : 

En büyük bayram günümüzün 
bütün yurddaşlara Verdiği yüksek 
heyecanın günün mana ve kudsiye 
tine yaraşır bir tezahür gösterme
sini sağlamak ve bu güz.el vesile ile 
uyanık ve aydın yurddaşlann tel
kin ve İrşad vazifelerini yapmala
rına önayak olmak için geçen bay. 
ramlcrrda olduğu gibi bu dela da 
Ulus meydanında bir halk kürsüsü 
açılacaktır. 

vurdurmak demektir. - B. B. 

Ordu şilebi 
tahkikatı 

Ziva Gökftlp için yapılan 1 
ihlifal 

Biz.i en kara gi.inlerden en ay.. 
d1 • ~ !!Ünlere çıkaran ve en gii.zel 
g • , '"·~'~re ha:ırlayan Cümhuriyet 
rc1 •• ne candan bağlılığımızı be- ı 
lirtmenin, böyle güzel bir fırsat 
varhen, her duygulu ve bilgili tür -
kP. vaz:fe olduğunu dü~ünerek kür. 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Dolma. 
bahçe açıklarında Haınidiyeye çarparak 
batan Ordu şilebi hakkındaki tahkikata 
devam olunmaktadır. Müddei umumi, 
liınan reisi ve liman idaresi müdürü bu 
gün de kaza yerinde bir keşif yaptılar. 
Kaptanın gemiyi kalabalık bir yerde 
demirlemesi kendisine atfedilecek ye
gane suç olarak gösterilmektedir. Fa
kat kaza esnasında geminin manevra 
yaptığı yerin o sırada fazla akıntılı ola· 
cağmı önceden kestirmeye imkan bu
lunmadığı da tesbit edilmiştir. Şilebin 
süvarisi ile ikinci kaptanı adliyeye ge
tirilerek tahkikat için ifadeleri almrnı:ş
tır. 

Bir otobüs yandı 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Eyüb -

Keresteciler hattında işliyen şoför 

Haydnin idaresindeki otobüs Eyübden 
müşterilerini alarak hareket edeceği 

sırada makinada bir arıza olmuş ve O• 

tobüsün biletçisi lambo bozukluğunu 

tamir için arabanın altına girmiştir. 

Bu sırada depodan Jamlayan benzin a
lev alarak arabayı tutuşturmuştur. Lam
bo muhtelif yerlerinden ağır yaralan
mış ve arabanın altından güçlükle çı· 
kabilmiiJJtir. Araba tamamen yanmıştır. 

Bayan Erina Burna 
Bükreşe gitti 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Birkaç 
gün önce husus1 tayyaresiyle Ankara
ya gitmiş olan romanyalı kadm tayya
reci Bayan Erina Burnaya bu sabah 
Ankaradan hareketle saat 12.30 da Ye
şilköye gelmiş ve benzin aldıktan son
ra Bükreşe gitmek üzere lıtanbul'dan 
ayrılmıştır. 

Bir alman tayyaresi 
memleketimizde 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Çift mcr 
törlü askeri bir alman tayyaresi bugün 
Berlin'den İstanbul'a gelmiş ve biraz 
sonra Ankaraya hareket etmiştir. Tay
yarenin oradan Tahrana gideceği ha -
ber verilmektedir. 

Süleymaniye camiinin 
kubbesindeki nakışlar 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Evkaf 1 

!Oaresi Süleymaniye camiindeki kubbe 
nakışlarını değiştirtmeğe karar vermiş 
•e işe başlamıştır. Verilen malilmata 
göre, bu nakışlar Sultan Mahmud zama
nında avrupalx ustalar tardmdan gayri 
milli olarak yapılmıştır. 

1 H A V A 1 
Dün hava açık geçti 

Dtin şehrimizde hava açık geçmi§, 
lfilnün en dU§Uk ISISI 6 ve en yüksek ISI 

il derece olarak kaydedilmiştir. Yur
dun Karadeniz kıyıları mmtakası bulut
lu, cenup doğusu yağışlı, diğer yerleri 
Jtz bulutlu geçmiştir. Son 24 saat içinde
ki yağışların karometreye bıraktığı su 
miktarı 18, Siirt, Rize, Giresunda 1 - 5 
kilogram arasınddaır. 

Yurdtla en düşük ısı Kastamonuda l, 
en;ukse"< ı ı da Adanada 27 derecedir. 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Ziya 
Gök Alpın ölümünün yıldönümü dola
yısiyle bugün Eminönü halkevinde bir 
ihtifal yapıldr. Halkevinde toplanıldık· 
tan sonra, hazırlanan çelenk merhumun 
türbedeki mezarına kadar götürüldü. 
Belediye iktısad müdür muavininin me
zarın başında söylediği bir nutuktan 
sonra çelenk kabrin üzerine konuldu. 

Topkapr sarayındaki 
kazı ilerliyor 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Türk 
Tarih Kurumunun idare ve nezareti 
altında Topkapı sarayında yapılan ka
zılar iyi netice vermektedir. Akağalar 
kapısına rastlayan yerde bir bizans ki
lisesi meydana çıkarxlnu§tır. Mihrabın 

önüne rastlayan büyük yekpare taş kal
dmlmca içinden birçok bakır, gümüş 
ve altın paralar çıkmıştır 

İhracatçılara avans 
verilmeğe başlandı 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Alman

ya ile iş yapacak olan ihracat tacirle

rimize milli bankalar tarafından kredi 

açılması ifine bugünden itibaren bag

landı. 

Tiftik ve yapağı piyasasında son 
haftalar içinde iyi satışlar olmuştur. 

Yeni bir nakil vasıtası 
En emniyetli larzettiğimiz at ara

basının, trenin, otomobilin, tayyare
nin, vapurun bizi yaya veya olduğu

muz yerde bırakmaları için bir kar ti
pisi, bir sis, şiddetlice bir fırtına kafi
dir.Halbuki modern zamanlara bu arı
zaları biçe sayan bir nakil vasitası 
11.zımdir. Kar yağdığı için, etrafı 

sis kapladığı için veya deniz fazla 
dalgalı olduğu için herhangi ehemi
yetli, hatta bay.ati bir işinizi geri mi 
bırakacaksınız? 

Çoktanberi mucidlerin zihinlerini 
yoran bu ehemiyetli meselenin artık 
halledilmiş olduğunu bir Avrupa 
dergisi haber veriyor: ilk önce o
yuncak şeklinde tahakkuk ettirilen 
ve sonra, büyüklerin de en ileri na
kil vasıtası olarak kuJlanabilecekleri 
bir hale getirildiği haldeımevcud va
sıtaları gölgede bırakacağı ve na.k· 
liyecilik §leminde bir ihtilal yapa
cağı düşünülerek büyük maliyeciler
ce imk§nsızlığr ileri sürülen yeni 
vasıta ilk tatbik sahasrnr bulmwjtur: 
dünyada birinci defa olarak Brezil
yada Rayplan hatları kurulacaktır. 

Rayplan, bir hava hattıdır ki tıp
kı tren gibi demir çubuklardan bir 
yol üzerinde ve bir pervane sayesin
de 300 kilometreyi bulan bir süratle 
hareket eder. Denildiğine göre Ray
plan şimendifere türlü sebeblerle 
üstündür. Ve bunda kaza ihtimali 
yok gibidir. 

Her havada, 300 kilometre hızla 
ve kaza ihtimalini dü.~ünmeden se
yahat etmek/ 

Trenin pabucu dama mı atılıyor?-
N. B. 

~/Ü devrime içten bağlı bütün 
yurcldaffara açık bulunduruyoruz.. 

Kürsü ,bayramın bCl§langıcı olan 
28.10.937 günü saat 13 Je açılacak 
ve meydana çelenk koyma merasi
mi için verilecek laStladan sonra 
saat 17 ye kadar devam edecektir. 

30.10.937 cumartesi günü kürsü 
saat 9 dan 12 ye ve 13 den 17 ye ka_ 
dar açık bulunacaktır. 

Kadın ve erkek 18 yaşından ya. 

karı her yurddaş kürsüde söz söy. 
liyebilir. Kürsüde sÖ:z; söylemek için 
bayramdan önce Yenişehir Emni
yet anıdı yanında Parti flyönkurul 
Başkanlığına (Telelon 1888), bay
ram günlerinde, kürsü başındaki 

komiteye baş vurulacaktır. 

Konya'da bir kadın 
kömürden zehirlendi 
Konya, (Hususi) - Geçen gün, Du

rakfaki mahallesinde oturan ve Hacı

teyze namile anılan Ereğlili bir kadın 

mangala koyduğu kömürii eyi yanmadan 

odasına aıdığı için zehirlenmiştir. Zabı
ta ifade veremiyecek bir halde olan Ha
cıteyzeyi memleket hastahanesine kal
dırtmış ve hemen tedavisine başlanmış
tır. 

İzmir, (Hususi) - Kızılay haftası 

münasebctile şehrimizde 650 yoksul ço
cuğa Kızılay tarafından elbise dağıtıla
caktır. 

Aşık yankesici 

Güzel sesli artistlerin en tanmmıı
lanndan biri olan Güatav Frölih,İn sah
ne ve hayat arkadaşı çekoslovakyab Li
dia Baarova o kadar güzeldir ki, bir ta
raftan Frölih'in kanaı olduğuııdaıı do -
layı birçok genç kadınların kalbinde kıa
liançlık duygaları uyandırırken, diğer 
taraftan da, erkeklerin yüreğinde aön
rnez ateıler yakmaktadır • Meclılblan 
arasında bir de yankesici bulunduğu bu
günlerde anla,ılmışbr. Evet, bir yanke-
sici ••• 

Baarova, birgün, tramvayla evine 
döndüğü zaman çantasmda, pırlantalar· 
la işlenmiı bir platin saat bul.mut ve ha
diseyi polise haber vermiıtir. Oç gün 
sonra da f(>yle bir mektub almııtır: 

"Lidia Baarova, size hayran ve atı.lam. 
Geçen gün tramvayda ( çalqırken) siz 
de orada idiniz. Zengin bir koca karı· 
nın kolunda görüp giizeTiiğinize daha 
çok yaraştırd.ığım bir platin saati sevgi
min bir eseri olarak çantanıza naklet
tim." 

Polis saatin sahibini de, mektub ya
zan yankesiciyi de bulwnaınışbr. 

Baume kanunu 

Amerika' da birçok eski kanunların 

hala yürürlükte olduğunu bu sütunlar
da yazmıştık; bunlardan biri de Baume 
kanunudur. Amerikanın taazzuvu sn-a
larında neşredilen bu kanuna göre, ne 
kadar ehemiyetsiz olursa olsun, bir su
çu dört kere irtikah eden kimse müeb
bed hapse mahkum edilir. 

Geçenlerde bir hakim bu kanunu 
tatbik mevkiinde k•lmtştır: Mağazalar
dan ufak tefek eşya a~ırma hastalığına 
Kleptomaniye mübtela bir kadmcağız, 

ROMEN BAŞBAKANININ ANKARA ZİYARETİ 

Sayın misafirin istikbal 
• ve zıyaret programı 

A~rayı ziyaret edecek olan Romanya Başvekili Ekselaıns T atares· 
ku'nun rakip olacağ'ı hususi Romanya vupuru İlkteşrinin 26 mcı sah 
gü~ü Köstence' den hareketle llkteşrinin 27 inci çarşamba günü saat 
14 ıle 15 arasında lstanbula muvasalat edecektir. Misafir Başvekili ha
mil vapur Karadeniz boğazı methalinde kain Rumeli ve Anadolu fe· 
nerl~rinin 3 mil açığında iki muhribimiz tarafından karşılanacaktır. Bu 
iki muhrip mezkfu- vapura Dolmabahçe önüne kadar refakat edecek
lerdir. Vapur Galata rıhtımına yanatacak ve İstanbul vali ve Belediye 
reisi ve misafir Başvekilin mihmandarlığına tayin edilen zevat gemiye 
çıkarak müşarünileyhe "hoşgeldiniz" diyeceklerdir. 

Misafir Başvekil refakatinde 
bulunan zevat ile birlikte Galata 
nhtımına çıkacaklar ve rıhtımda 
İstanbul komutanı, Merkez komu
tanı, Deniz komutanı ve Emniyet 
direktörü tarafından istikbal edi~ 
lecekler ve bir ihtiraın kıtası tara
f m dan selamlanaca.klardır. 

Bu selam resmi yapılxrken ihtiram 
kıtasına refakat eden bando romen mil
li: marşiyle istiklU marşım çalacaktır. 
Merasimden sonra misafir Başvekil e
mirlerine tahsis edilen otomobillere bi
nerek Perapalas oteline gidecekler ve 
zatlarına tahsis olunan daireleri işgal 
buyuracaklardır. Ekselans Tataresku 
saat 16 da İstanbul valisini ziyaret ede
cek ve saat 16.30 da Taksim meydanına 
giderek Cumhuriyet abidesine mera
simle bir çdenk koyacaktır. Merasim 
esnasında İstanbul vali ve belediye re
isi. vali muavini, belediye reis muavini, 
Beyoğlu kaymakamı ve Emniyet direk
törü hazır bulunacaklardır. Bir polis 
müfrezesi selam resmini ifa edecektir. 

Saat 17,15 de İstanbul vali ve bele
diye reisi Romanya Başvekiline ziya. 
retini iade edecektir. 

Misafir Başvekil saat 18,45 de Pera 
Palas otelinden hareket ederek Deniz 

Yolları rrhtıtnına gidecekler ve rıhtım

dan emirlerine tahsis edilen vapura bi

nerek Haydarpaşa rrhtunma çıkacak
lardır. Misafir Başvekil Haydarpaşa 

rıhtımında İstanbul Vali ve Belediye 

Reisi, İstanbul KA>mutanı, Merkez Ko
mutanı ve Emniyet Direktörü tarafın

dan karşılanacaklar ve istasyon dahilin
de bir ihtiram krtası tarafından selam
lanacaklardır. Bu selam resmi yapıldı

ğı sırada mızıka Romen milli marşiyle 
İstiklal marşnı çalacaktır. Misafir Baş
vekili hamil olan h,usust tren saat 19.30 
da Haydarpaşa istasyonundan hareket 
edecektir. 

bundan evvel, Üç defa ceza gömıüıtü. 
hastahğından kurtulamıyan bu kadm bu 
sefer dördüncü defa hakim huzuruna 
getirilip de cürmünü itiraf edince Bau
nıe kanunu hükmüne göre müebbed kü
rek cezası giymiştir. 

Kadın çıldırmqhr. Şimdi timarba • 
nededir. 

Buraa plajı 

Ankarada havalar oldukça soğudu; 
hararet derecesi gecenin bazı saatlerin
de ancak sıfırın ü.atünde tutuna.bili
yor. Fakat Bursanm ıhk sulu plajına 

hali girenler va.nm§. 
Yeni mimari harikalar yaratmak

·~dır: Bu plijm üzeri camlı bir örtü 
ile sıkıca kapansaydı onun dık sula
rında kar yağarken de yaz aahneleri 
devam eder giderdi. 

Holanda gü.zeli 

Holandaya dönünüz! 

Her sene olduğu gibi bu sene de 
dünya güzeUik kıraliçeliği müsabakası 
yapılnıaktadrr. Bizim gibi birçok mil .. 
!etlerin de iştirakten yavq yavq ve bi
rer birer çekildikleri bu müsabaka her 
yıl bir başka anzaya uğramaktadır. Bu 
seneki anza tudur: Parrsten Fasa hare
ket ebnekte olan krraliçelerden Holan.. 
da güzelini memleketinin talebi üzerine 
Fransa polisi yolundan çevinniı ve 
memleketine iade etmiştir. Sebeb, sade
ce, bu on yedi baharındaki sarışm gü .. 
zelin anası, onun böyle diyar diyar do
laşmasını istemiyerek mahkemeye mü -
racaatla analık haklanna dayanarak 
yamna döndürmek istemiş olm.':Ulıdır. 

Çocuklar analarını ve babalnrını 

dinlemezlerse ... 

Ankara'ya muvasalat 
28 llkteşrin 937 Perşembe: Hususi 

tren saat 10.05 de Ankara istasyonuna 
muvasalat edecektir. Başvekil Ekselans 
Tataresku ve maiyeti erkanı istasyonda 
Başvekil vekili Celfil Bayar, Hariciye 
Vekili Dr. T. R. Aras, Hariciye Veka
leti Siyasi müsteşarı Numan Menemen
cioğlu, Başvekalet müsteşarı Kemal 
Gedeleç, Ankara vali ve belediye reisi 
Nevzad Tandoğan, Hariciye Vekaleti 
Umuı:nl katibi Nebil Batı, Ankara Gar
nizon komutam General Mustafa Gök~ 
çe, protokol şefi Şevket Fuad Keçeci, 
birinci daire reisi Cevad Açıkalın, Em
niyet direktörü Sadri Aka ve Ankara 
merkez komutanı Albay Ali Demir ile 
Romanya sefareti erkanı tarafından is
tikbal ooileceklerdir. Misafir başvekil 
istasyonda bir ihtiram kıtası tarafından 
selamlanacak ve krtaya refakat eden 
bando bu merasim esnasında romen mar 
şiyle !stiklfil marşını çalacaktır. Misafir 
başvekil ve maiyeti erkanı otomobillere 
binerek Ankara Palas oteline gidecek -
ler ve mezkur otelde emirlerine tahsis 
edilen dairelere yerleşeceklerdir. 

Saat 11 de misafir Başvekil ve ma· 
iyeti erkanı Riyaseti Cumhur köşküne 
giderek hususi deftere imza edecekler
dir. Ekselans Tataresku sa.at 11.20 de 
Romanya sefiri ile birlikte Hariciye 
Vekilini, 11,40 da Başvekil Vekilini ve 
saat 12 de Büyük Millet Meclisi Rei
sini ziyaret edecekler. 

Hariciye Vekili saat 12.30 da, Baş
vekil Vekili saat 12.50 de ve Büyük 

Millet Meclisi Reisi saat 13,10 da B. 
Tatareskunun ziyaretini iade edecek
lerdir. 

Misafir Başvekil, öğle yemeğini hu
susi olarak Romanya sefaretinde yiye
cektir. Akşam saat 20,30 da Başvekil 
:Vekili tarafından Ankara Palasta l>ir 
akşam yemeği verilecek ve bu yemeği 
saat 22.30 da başlıyacak olan bir kabul 
resmi takib edecektir. 

29 l!kteşrin 937 cuma: Misafir Baş
vekil arzu ettiği takdirde öğleden ev
vel şehirde bir gezinti yapacak ve öğ
le yemeğini otelde yiyecektir. Yemeği 
milteakib ekselans Tataresku Büyük 
Millet Meclisine giderek bayram müna
sebetiyle Reisicumhura tebriklerini ar
zcdecektir. Stadyomda icTa edilecek 
geçit resminde hazır bulunmak üzere 
stadyomu teşrif buyuracaklardır. Saat 
20.30 da misafir Başvekil şerefine Ha
riciye köşkünde Hariciye Vekili tara
fından bir akşam yemeği verilecektir. 
Bu yemekten sonra misafir Başvekil 
ve maiyeti erkanı C.unhuriyet Halk 
Partisi tarafmdan Serg· evinde tertib 
edilen suvarede hazır bulunacaklardır. 

30 llkteşrin 937 cumartesi: Misafir 
Başvekil öğleden evet serbest olacak

lar ve öğle yemeğini otelde yiyecekler

dir. Saat 14.30 dan itibaren ekselans 

Tataresku Barajı ve Orman çiftliğini 
gezecektir. Saat 20.30 da misafir Baş

vekil şerefine Rmanya sefiri tarafın

dan Ankara Palasta bir yemek verile
cek ve bu yemeği saat 22 de başhyan 
bir suvare takib edecektir. 

Saat 24,30 da Başvekil ekselans Ta
taresku ile maiyeti hususi trenle An
karadan !stanbula hareket edecektir. 
Teşyi merasimi istikbal merasiminin 
aynx olacaktır. 

l•tanlnda avdet 
31 l!kteşrin 937 Pazar: Misafir Baş-

vekil öğle yemeğini h1.1susi trende yi

yecek ve saat 14 de Haydarpaşa istas

yonuna varacaktır. Ekselans Tataresku 

istasyonda Vali ve Belediye Reisi, İs

tanbul Komutam, Merkez Komutanı ve 

Emniyet Direktörü tarafındaıa istikbal 

edilecek ve bir askeri ihtiram kıtasr 

tarafından se]amlanacaktır. Bu meıa-
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DIŞ lCM AL 

İngiltere, İtalya ve 
Araplar 

A rab memleketleri, garbta ,imali 
Afrika' da Atlas Okyanusundan 

başlayıp da şarka doğru İran körfezine 
kadar uzanan dar ve uzun mıntaka içi
ne 11kışrnıştcr. Sözde müstakil olan Fas 
müstesna olmak Üzere bu memleketler 
on dokuzuncu asrın başına kadar os
manlı .imparatorluğunun parçası sayı

lırdı. Fakat arab memleketleri bu asır 
içinde A vrupanın üç büyük sömürgeci 
devleti tarafından payla,ıldı. Önce 
Fransa 1830 senesinde Cezair'i aldı. Son
ra Mısırda Mehmed Ali isyan çıkardı ve 
istiklale yakın bir vaziyet temin etti. 
Fakat bu da İngilizlerin eline geçti. 1880 
senesinde fransızlar Tunus'u aldılar. 
1911 senesinde de Fas üzerine himaye 
ilan ettiler. Aynı sene İtalya osmanlı 
imparatorluğundan Trablusgarbı aldı. 
Nihayet osmanlı İmparatorluğunun inkı
razı üzerine geri kalan arab memleket· 
leri İngiltere ve Fransa arasında taksim 
edildi. Bugün on kadar kısma ayrılan 
bu arab memleketlerinden her birinin 
ayrı bir siyasi istatüsü vardır. Fakat 
hepsi de bir veya diğer ,ekilde Fransa. 
İngiltere ve ltalyaya tabidir. Fas, Ce
zair, Tunus ve Suriye Fransaya bağlı -
dır. Trablusgarb İtalyanın sömürgesi -
dir. Mısır ve Irak lngiltereye bir itti -
fakla bağlanmıştır. Filistin'de İngiliz 
mandası vardır. 

Arab memleketleri, ötedenberi, İngi
liz sömürge imparatorluğunun en has
sas noktalarından birini teşkil etmiştir. 
Bütün on dokuzuncu asırda İngiltere 
ile Fransa bu mıntakada rakib vaziye
tinde idiler. Bu rekabet Napoleon'un 
M111r'ı işgali ile başlar ve asır çıkıncıya 
kadar devam eder. Bir aralık fransız -
)ar Mısır valisi Mehmed Aliye yardım 
ederek buralarda bir arab İmparatorlu
ğu kurmayı ve Mehmed Ali vasıtasiyle 
arabları nüfuz ve himayeleri albna al
maya teşebbüs ettiler. Bu siyaset İngil
tere'nin mukavemetiyle suya düştü. 
1904 antant kordiyali İngiltere ile Fran
aa arasında arab memleketleri Üzerin
de yapılmış bir anlaşmaya dayanır. Bu 
memleketleri paylaşan ve nüfuz mınta• 
katarına ayıran iki sömürge imparator
luğu bundan ıonra beraber yürümeğe 
başlamışlardır. 

Fakat Fransaıun yerine İngiltere 
için rakib olarak bugün İtalya çıkını§ -
tır. Daha doğrusu İtalya, arab memle
ketlerini aralarında paylaşan İngiltere 
ve Fransanm her ikisi için de rakib sa
yılabilir. İtalya, milli birJiğini geç ta • 
mamlamış bir devlet olduğu için şimali 
Afrikanm taksimine iştirak edemedi. 
Yirmi sene evvel Trablusgarbı almı' 
olmakla beraber, l talya bunu kafi gör
müyor. Ve bazı arab memleketlerinde 
oldukça kalabalık İtalyan nüfusu da 
yerle,miş bulunduğu için buralarda gö
zü vardır. Bilhassa son zamanlarda İn
giltere ile ara11 açıldıktan sonra İtal
ya arab memleketlerinde İngiltere ve 
Fransa aleyhine çok şiddetli bir propa.. 
gandaya girişmiştir. Bari radyosu her 
akşam İngiltere aleyhinde arabça net
riyat yapıyor. Bu propagandanın çok 
müessir olduğu ıundan da anlaşılıyor 
ki İngiltere geçen sene İtalya ile centil· 
men itilafını imzalamak için ileri sür • 
düğü şartlardan biri de Bari radyosiyle 
propaganda yapılmaması idi. Filhakika 
bu itilaf tan sonra bir müddet Bari rad
yosunun sesi kesildi. Fakat ıon za.. 
manlarda bütün şiddetiyle tekrar ha§ -
lamıştı. lngilterenin Filistin'de takıl> 
ettiği siyaset de İtalya içtn bulunmaz 
bir fırsat teşkil etmiştir. Filistin hadi • 
selerini hiç bir memleket İtalya kadar 
yakından takih etmiyor. 

lngiltereye gelince; lngilizlerln arab 

menireektlerinde daha eski tecrübeleri 
oldulu şüphesizdir. fngilizlerin arab 
memleketleri için yetiştirilmiş bir me
mur sınıfı vardır. Bunlar memleketin 
coğrafya ve tarihini, lisanını kudretli 
hükümdarlardan en mütevazı kabile ro
lıine kadar nüfuz sahibi olan adamların 
kuvvetlerini, zaaflannı~ hususi vaziyeL 
lerlni bilen bir memur 111nıfıdır. Yerine 
göre para ile tehdidle, gururlarını okşa
makla, hazan müslüman dinini kabul et.
mit gibi görünmekle, hulasa her vasıta
dan istifade ederek bu adamlara bülUl 
ebnek ve onları İngiltere namına kazan.. 
mak çarelerini ararlar. Ve ekseriya da 
muvaffak olurlar. Binaenaleyh bu nok

tadan lngilterenin ltalyaya tefevvuku 
vardır. Fakat son zamanlarda siyasi va
ziyetin de ltalya'ya yardnn ettiği İn· 
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, , D I' Ş ~" A B E R L E R · 
Şanghay bombalar altında 

Japonlar 10~.000 kişilikÇfn~rdusuuul 
bozguna ugrattıklarını bıJdırigorlar 

Londra, 2? (Hususi) - Şanghay dan bildiriliyor: japonlar bütün gün 
karadan, denızden ve havadan Şan ghaydaki Çin mevzilerini şiddeti 
bombardıman .etmişlerdir. T~şa.ng'd a bombardıman bilhassa şiddet~ 
olmuştur. Beş Japon tayyaresı tarafından Sungkiang istasyonu civarın~ 
da yapılan bombardımanda 200 kişi ölmüş, 700 kişi yaralanmıştır 

Sekiz japon tayyaresi Koalun • · 
Kanton demiryolunun İngiliz era
zisine isabet eden kısmım bom
bardmıan ederek birkaç kişinin ö
lümüne sebeb olmuşlardır. 

16 japon tayyaresi de Hankeu -
Kanton hattını bombardıman et
miılerdit. 

Japonlar ilerliyorlar 
Tokyodan bildirildiğine göre, 24 ilk 

teşrin sabahı şafakla beraber Şanghay
da başlayan büyük taarruzdan sonra 
çinliler adım adım çekilmeğe başlamış
lar ve Kiangvan - Çang japonlarca zap. J 
tolanarak yüzbin çin askeri pilskUrtUl
müştür. 

Bunlar Vangsiang ve Lunghua isti
ka.-netinde çekilmektedirler. Japonlar 
bu bozgun yüzünden Şapei'deki çin 
kuvvetlerinin maneviyatının da kırıldı
ğını ve bunlar arasında bir bozgun hava
sı esmeğe başladığını da ilave ediyorlar. 

Çinlilere göre 
Çinliler ise japonların hiç bir terak

ki elde edemediklerini bildirdikten son
ra Vangsiang ile Taşang'ın el'an kendi 
ellerinde olduğunu ve japon ileri hare
kitinin durdurulduğunu tebliğ etmek· 

tedirler. 

/ngiliz amiralının protestom 
İngiliz amirali, dün bir ingiliz aske

rinin hayatına mal olan Mdiseyi japon 
amirali nezdinde protesto etmiştir. Ay
rıca ingiliz general konsolosu da japon 
general konsolosu nezdinde buna ben
zer bir protesto yapmıştır. Diğer taraf
tan ingiliz kıtalarma, kendilerine hU
cO.m edecek tayyarelere tereddüt etme
den ateş açmaları emri verilmiştir. 

Fransız imtiyaz bölgesine de 
bomba atıldı 

Hava müdafaa bataryaları tarafın

dan atılan bir obüs, fransız imtiyas 
mmtakasmm üzerinde patlamıştır. Hep
si de çinli olmak üzere bir ki'i ölmUf, 

8 kişi yaralanmıştır. 

Brüksl konferansı geri ml kalacak1 
Havas ajansının Brilkselden bildir

diğine göre B. Van Zeeland'm istifa& 
üzerine ayın 30 unda toplanması karar
laşmış olan 9 devlet konferansının 3 
sonteşrinde toplanması muhtemeldir. 
Japonyanın Belçika hükümetinin dave
tine yarın cevab vereceği ve bu ceva
bın menfi olacağı Domei ajansı tara
fından bildirilmektedir. 

Şansl civarında şidJetll muharebeler 
Nankinden bildiriliyor: Şanslnin ŞM'

kındakl geçidde fevkalAde şiddetli mu
harebeler cereyan etmektedir. Japon.
tar Çin seddinin geçidlerlni zorlamak 
için bütiln hUcumların akim kaldığını 
görerek şimdi yanlardan taarruza baş-
lamrşlardır. 

Eski mogol bayragı lhya edildl 
Tientsin, 25 (A.A.) - Bir japon 

menbaından haber verildiğine göre 
"Mogol Takvimi" Suiyuan eyaletinde 
Cengiz Han devrinin ve eski mogol 
bayrağının ihya edildiğini bildirmekte
dir. Bundan maksad, bu havalinin Nan
kin hükümetine tabi olmadığım göster
mektedir. 

kar edilemez. İtalyan propagandası Ce
zalr ve Tunus gibi fransız sömürgelerin
de de o derece müessir olmuştur ki, son 
zamanlarda bu memleketlerde Fransa
ya karşı kıyamlar bile çıkmı§ttr . 

Ancak münevver arablar pek iyi bi
lirler ki l talyanın mukadderatları hak
kında gösterdiği bu yakın alaka kendi 
iyilikleri için değil, sırf İngiltere ve 
Fransa'nın vazh~tini zorlaşbrmak için 
bir politika manevrasından ibarettİ1' 

1 talya tarafından, takib edilen bu siya. 
setin bir neticesi de arab memleketlerin
de bugünkü istatükoyu idame ebnek 
için İngiltere ve Fraıua arasındaki te
sanüdü takviye etmesidir. 

A. Ş. ESMER 

Filistin 
meselesi 
ve ırak 

Bağdad, 25 (A.A.) - Havas muha
biri bildiriyor: Bundan evelki hiı.ikümet 
devrinde Kahirede bulunmuş olan es
ki başbakan Nuri Paşa Said, bu sabah 
tayyare ile Bağdada dönmüştür. 

Sanıldığına göre, nasyonalist lide
rin bu dönüşü, Bağdadda Filistin ha
diselerine karşı şiddetli bir protesto 
hareketinin tebellür etmeye ve Irak si
yasetinde bir değişmenin istikamet al
maya başladığı bir zamana tesadiiıf et
mektedir. 

Bir yolcu trenine suikasd 

Kudüs, 25 (A.A.) - Gazza civa

rında bir yolcu trenine karşı bir sui

kasd yapdmıştır. Demiryolu üzerine 

bir bomba konmuş, fakat tren biraz te
ahhurla geldiğinden bomba zamansıı; 

patlarnıştır. 

Gece !Iayfa civarında bazı müsade
meler vukua gelmiştir. Vaka mahalli
ne askeri takviye kıtaları gönderilmiş· 
tir. 

Nasıra, 25 (A.A.) - Polis petrol 
borularından birini tahrib edenlerin i
zini bulmuş ve bu izin üstünde bulu
nan bir evi dinamitle berhava etmiştir. 

Tunceli asileri inkara 
devam ediyorlar 

Elbiz 25 (A.A.) - Bugün de Tun-

celi maznunlarmın muhakemesine ~ğ

Ieden önce ve sonra geç vakte kadar 

devam edildi. Birçok şahidlerin mazbut 

ifadeleri okundu. Suçlular ink!ra de· 
vam ediyorlar. Mahkeme son safhasına 
yaklaşmaktadır. 

Müddeiumumilik iddianemesini ha· 
urlamaya başlamıştır. Mahkeme ayın 
27 sine bırakılmı~tır. 

l ı zcilerin prova~~ 

cumhurıyet bayramında bulunmak 

ve fiehrimizi tanımak üzere vilayetler
den gelen izciler,· dün sabah umumt 
prova yapmişlardır. izci/er öğleden 
sonra talamlar halinde Yenişehiri, Har
biye ve Jan~a:ms okullarını gezmişler
dir. lzoilerımız bugiln saat 11 de hi
podromda Kültür Bakam B. Saffet A
rıkanın huzurunda umumi prova ya
pacaklardır. Resmimiz dün yapılan 
provsdan bir Anı tesbit ediyor. 

Romanya veliahdı Sonaltes 
Prem Mihai 

Prens lVlihai 
Asteğmenliğe 
terfi etti 

Bükreş, 25 (A.A.) - Baştanbaşa 

donanmış olan Sinaia şehrinde bugün 
Veliahd Prens Mihai'nin asteğmenliğe 
terfi töreni yapılmıştır. Törende Yu
goslavya kıra! naibi Prens Pol, İsveç 
Veliahdi Prens Güstav Adolf, Belçika 
kıralmın kardeşi Prens Şarl ve Leh 
Mareşalı Ridz Smigli bulunmuşlardır. 

Türk ordusunu general Muharrem 
MazlCım'un başkanlığındaki heyet tem
sil etmiştir. Fransız, Çekoslovak ve E
len ordulariyle diğer devletler ordula
rı da törende bulunmak üzere heyetler 
ve mümessiller göndermişlerdir. Bu he
yetler Peleş kıra! şatosunda misafir
dirler. 

B. Van Zeeland 
istifa etti 

Kudüs, 25 (A.A.) - Ga.zze civa
bazan iftira derecesini bulan hücumlar 
üzerine mumaileyltln istifa ederek ifti • 
ra edenler aley hinde dava açacağı söy
lenmekte idi. 

Başbakan pazar tatilini geçirmek il
zere gittiği sayfiyeden bugün dönmüş ve 
kabineyi toplayıp arkadaşlariyle görüş
tiikten sonra akşam üstü kıralm nezdi

ne giderek istifasını vermiştir. 
Bu vesile ile radyo ile yaptxğr beya

natta başbakan hükümetin geçenlerde 
parlamentoda kazandığı muvaffakiyete 
rağmen, kendisinin izinli bulunduğu sı
ralarda hücumların tekrar başladığını 

ve milli banka meselesi dolayısiyle ken
disine iftiralarda bulunulduğunu anlat
mış ve çevrilen entirikalar hakkında 
memleketin hükmünü beklemekte oldu
ğunu söylemiştir. 

KÜÇÜK DIŞ HABERLER ' 
X Oran ( Cezair) - Bir seçim bü

rosu önünde hadiseler olmuş, ikisi ağır 
olmak üzere 12 kişi yaralanmıştır. 

X Cezair - Finlandiya güzellik kı
raliçesi, Avrupa güzellik kıraliçeliğine 

seçilmiştir. 

X Sofya - Kıral ve kxraliçe Lond
raya hareket etmişlerdir. 

X Londra - İngiliz radyo şirketi, 
bir İngiliz dünya propaganda servisi ku
rulacağı hakkındaki haberi yalanlamak
tadır. 

X Londra - Alman hava müsteşa
rı general Milh Berline hareket etmiş
tir. 

X Bruay • en - Artois (Fransa) -
50.000 kişilik bir halk kütlesi önünde, 
Lil belediye reisi ve eski iç bakanı Roje 
Salangro'nun bir heykeli açılmış ve B. 
Blum bir nutuk vermiştir. 

l:ımir Çocuk Esirgeme kurumunun 
yardımları 

İzmir, 25 (A.A.) - Çocu k Esirge
me kurumu İzmir şubesi Cumhuriyet 
bayramı münasebetiyle yirmi iki yoksul 
ilk mekteb talebesine 495 lira kıymetin
de giyecek almış ve ayrıca 450 lira kıy
metinde muhtelif yardımlarda bulun
muştur. 

'.>=== 

BASIN lCMALt 
1 , ___________________ . 

Hava §ehitlerimiz 
TAN'da Ahmed Emin Yalman bet 

yeni bava şehidi vermiş olan türk mfL 
letinin matemini tebarüz ettirerek cena. 
ze merasiminin aldığı bua.uıi manaya 
işaret ediyor ve diyor ki: 

" Bu kederli törenden döndüktma 
sonra bende kalan duygu ıudur: 

Bir cenazeden değil, bir vatani nü
mayişten geliyorum. Bu nümayiıte bet 
muhterem ölünün huzuru en çok da _ 
yulmuıtıur. Bu ,ehidleri bavaalıktald 
faaliyet arkadaşları, anneler, babalar. 
bunların arasında yer alan hava kuru
mu ve türkkuşu teşkilab başkanı Bay 
Fuad Bulca ve arkadaşları, sivil tayya-

recilerin büyük ağabeyileri olan askeri 
tayyarecilerimiz, diğer yüzlerce ve bin.. 
lerce vatandaı bugünkü vatani tezahi
re karıştılar. 

Türk vatanım tutan ve konıyaa 

yüksek günlerin toplu bir mllllZU8ll 

gözümüz önünde canlandı. Bir milleti 
yaıatan gıdanın fedakarlıkla kahraman
lık olduğunu bilen ve duyan genq bir 
kütle, şehidlere sevgilerini haykırdı ye 

be' ıebid elinde sallanan fedakarlık 
bayrağının yere düşmediğini, daha çıok 
eller tarafından daha ilerilere doğru ta.. 

şmdığmı ifade etti. 

Türk annesinin ve babasının bagüa 
en ulvi nümunelerini gördük. Öyle an
neler ve babalar ki, genç fidanlarııun 

ebedi kayıblarıyle kalblerinde en tazıe 
yaralar açıldığı bir dakikada bile mili 

tin yaşaması için verdikleri büyiik kur
bana: "Helal olsun.. diyebiliyorlar. 
Kendileri, teselli bekliyecek yerde türk 
asker annesinden beklenecek hislerle, 
geride kalan havacıları te§vik etmek ih
tiyacını duyuyorlar. 

Ya yeni nesil Sazan daha biiyük 
verim almak sabırsızlığı ile türk gencl. 
nin ne kadar fedakar bir vatan aşıla ol
duğunu gözden kaybediyoruz. Bu geng
ler, bugün kız, erkek,· arkadaşlarmm 
mezarı önünde teessürlerini ifade et -

mekle kalmadılar. Onlar en büyilk say_ 

gmın fedakarlık yolunda daha büyük 
ateşle yürümek olduğunu pek giizel 
duydular ve arkadaşlarına ebedi veda -
larmm bildirirken en çok bu hissi ifade 
ettiler." 

ÜNiVERSİTE MESELESi 

AKŞAM'da Neaneddin Sadak da 
son zamanlarda üniversite etrafmda ya-
pılan münakaşalara karışarak evveli ha 
memleket meselesini derin bir has58Si
yetle takib etmenin lüzumlu olduğunu 

belirttikten sonra diyor ki: 

" Ancak şurasını da hemen söyle -
mek İcab eder: Cumhuriyet hükümeti -
nin başladığı ve başarmak istediği ısla
hat işleri arasında, neticesi en güç ve 
en geç belli olacak, verimi uzun aü.ren, 
en nankör iş üniversitedir. Yazık ki bir 
milletin irfan ve kültür seviyesi diğer 

yapılar gibi çabuk yükselmiyor. Bu sa
bada, ardı kesilmiyen çetin emekler an
cak uzun, çok uzun seneler sonra ken _ 
dini biraz göstermeğe ba,lar. 

Fakat bu demek değildir ki ü:nivel'

sitede yapılan ıslahat, bilhassa ilimlerino 
de hiç kimsenin şüphe etmediği ecnebi 
profesörlerin çalışma11, dört beş sene 
içinde bile hiç bir tesir gösteremez. Bu
güne kadar, şu veya bu şekilde, üniver· 
sitede bir ilerleme olması lazımdır. Me
sela geçen yıl üniversiteden çıkan genç
lerin, dört sene önce çıkanlardan, ilmi 
seviye itibariyle az çok farklı oLmalan 
zaruridir. Kıs-men olsun, böyle bir ne
tice elde edilip edilmediğini, üniversite
nin beş sene evvelki hali ile bugünkü 
vaziyeti arasında fark olup olmadığını 
bilmek çok faydalıdır. Bu hususta ma... 
sa başında herhangi bir hükme varmak
tan çekiniyoruz. Bir ilim müessesesi 
hakkinda hüküm vermeden evvel asga-

ri bir "ilmi metod" la hareket etmek 
lüzumuna inanıyoruz. Bizzat üniversi-
tenin, böyle ilmi metodla mukayeseli 
bir anket yapmasını bekleriz. 

Fikrimizce çok esaslı bir noktaya 
burada İşaret etmek isteriz: Üniversite
nin ıslahı terakkisi ortaya ablmca, her 

şeyden fazla aklımıza profesörler geli
yor. Hiç şüphe yok ki profesör, üniver
site unsurlarından biridir, fakat tek un. 
suı· değildir. Onun kadar mühim iki an
ı;ur daha vardır: talebe ve kütüphane.'' 

llk mekteblerin bahçe!eri 
ağaçla·ntırıla.cak 

İstanbul, 25 (Telefonla) - 1stan
bulda ilk mekteblerin bahçeler nın a
ğaçlandırılmasına karar verildi. Bu iş 
için ya.kında keşiflere hşlanacaktır. 
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Ba§betke 

Balkan 
Orduları 

(Başı 1. inci sayfada) 

:retlerini artırmak, ordularını en 
son vasıtalarla cihazlamak hu
susunda hisselerine dü§en vazife
yi yapmı§lardır. Balkan antantı 
orduları, antant teahhüdlerinden 
doğabilecek bütün vaziyetleri kar
şılıyabilecek, maddi manevi, her 
türlü şartları haizdirler. Bu hal, 
cihan banş nizamına çalııan mü
esseseler için derin bir ferah Te iti
mad noktasıdır. 

Silahlarımız kimseyi tehdid et
miyor; fakat her türlü ıuykasd ih
timallerine karşı, Balkan devlet
lerinin kapılarını sımsıkı kapamış
tır. Silahlarımız, ana yurdlarmda 
milli saadetlerini inşaya çalışan 
hür halk yığınlarımızın sayini ve 
sükununu müdafaa ediyor. 

Ordusu, en mukaddes harnesi 
olan türk milleti dost ve müttefik 
memleketler ordularını Ankarada 
temsil eden muhterem kurmay re
isleri ve heyetlerini hürmetle se
lamlar. 

Fdlih Rıfkı ATAY 

birden müessis saymak, yahud hakillı 
olan f3]ısiyeti tercih etmek icab etmez 
mi? Böyle bir tercih lazımsa edib sıfa
tiyle tanınmıyan Agah efendiyi mi, yok
sa türk edebiyatına bir çığır açan, bil
hassa gazetecilik çığırı açan Şinasiyi 
mi seçeceğiz? O Şinasiyi ki hem mu
harrir, hem matbaacı, hem de hurufatçı 
idi veyalnız edebiyatta, edebiyatımızın 
avrupalılaşmasında değil, matbaacılık
ta da yenilikler ve mükemmeliyetler 
meydana getirmiti. 

Bu deliller kanaat için klifi değilse 
Ahmet Rasim merhumun Şinasi etıedn
deki şu satırlan okuyalım: 

.. Tercümanı ahval her ne kadar A
gah efendinin imzasiyle neşredilmiş İ$e 
de bilhassa Şinasinin himmeti kalemiye
siyle teessüs etmiştir. Şinasi bilahare 
aynlrruş ve merhumun ayrıldığından iti
baren tahrir işleri (mirat) sahibi laka
bile me bur (Refik) ve (Hasan Suphi) 
namlarında iki gencin ellerinde kalmış
tır.'' 
Eğer Ahmet RMimin sözleri de inan

dıramıyona bizzat Şinasiyi dinleyelim: 
(Tasviri efkSr)ın birinci nüshasında iş
te şunları yazıyor: 

".... Bir hali medeniyette bulunan 
halk ise kendi menafiinin husul hak
kına ne suretle sarfı .zihin eylediği ter
cümanı efkarı olan gazeteleri lisanın
dan maliım olur. Bu mütaleaya mebni 
her bir memleketi mütemeddine için el
zem olan o türlü varakanın milleti mu
azzamai omsaniye meyanında peyda ol
masına mukaddemleri aai ve muvaffak 
olduğum misüllu teksiri adadi emeliyle 
bu defa dahi ba ruhsati aeniye havadis 
ve maarife dair işbn (Tasviri efkar) ga
zetesinin tesisine teşebbüs eyledim. .. " 

Şu cümlelerde Şinasi ne demek is
tiyor? ''Ben gazeten:in memleketimizde 
meydana gelmesine evelce de çalıftım 
ve muvaffak oldum. Onların sayısını ço
ğaltmak üzere bu defa da Taaviri efkarı 
tesis ediyorum." Demiyor mu? Acaba 
(Tasviri efkar) dan önce meydana ge
tlnneğe çalıftığı ve muvaffak olduğu 
gazete (Tercümanı ahval) den başka bir 
fCY midir? 

Demek lci Şinasinin (Tercümanı ah
val)deki vaziyeti hakkında bizzat Şina
eiyi, aonra Kazım pa'3-yı, daha sonra E
büzziyayı ve nihayet Ahmet Rasimi ha
taya düımüş saymayınca Bay lskiti 
haklı görmek kabil değildir. 

Şinasiyi ilk tllrk gazetecisi addeden 
edebi anane zaten bu türlü delillere is
tinad ediyor ki (Meşhur adamlar) da 
ancak bunu tekrar etmiştir. Yoksa türk 
gazeteciliğine mutlaka bir pir bulmak 
ve onun ruhaniyetine ağınmak bence 
hatıra gelebilecek bir mesele değildir. 

Şimdi soruyorum: Telakki ve içti
hada göre değ1'tnesi mümkün olan bu 
işte Bay lskit neden bu derece telaf 
gösteriyor? Ve (Meşhur adamlar) ı bü
yük hati iş.Jemiş bir günahkir gibi ne
den tqlamaya davranıyor? 

Bunun cevabı tabiatiyle şudur: Çün
kü (İlk husust gazetemiz Tercümanı 
ahval ve pirimiz Agah efendi) Msıni al
tında bir tetkik hazırlamıştır. Şinasi ve~ 
ailesiyle (M~hur adamlar) a hücumu da 
bu risaleye reklAm temini içindir. İlk 
cevabımda bu noktayı işaret ederek ya
.zıcıhktaki (fikri iffet) f'Utını ve Şina
einin bir beytini hatırlatmıştım. Böyle 
bir kac vesile ile onun darbnneael ol
muş sözlerini yazmamı cevabında yer
ıi:: addedivor ki onları okuyanlar ara
sında başka bir tek zatın aynı hükme 
i§tirak edeceğini zannetmem. Mlinak
kidimi piri çarpsın demiyorum. Fakat 
haksızlık yapanları hak. kendiliğinden 
çarpar. Nitekim risale henüz meydana 
çıkmadan içindeki tezin mahiyeti mey
dana çıkıyor .. 

{ Hava şehitleri için 

B.Ş.Kayamn 
taziyesi 

(Başı 1. inci sayfada) 
Türk Hava Kurumu Başkanı B. Fu

ad Balca bu mektuba aşağıdaki cevabı 

vermiştir: 

Havacı gençliğin uğradığı büyük 
acı karşısında Partinin göstermek lüt
fünde bulunduğu kıymetli alakaya türk
kuşu ailesi minnettardır. Partinin sıcak 
himayesi altında çalışan Türkkuşu 

gençliği, arkada:ılarının yarım kalan bü
yük vazifelerini tamamlamak için me
zarlarr ba~mda and içerek kendilerine 
verilen vatan hizmetinin değerini çok 
eyi kavradıklarını göstermişlerdir. Ka
natlı gençliğe beslediğiniz itimad ve 
emniyete ve kıymetli taziyelerirıize 

karşı şükranlar11ıv ve saygılarınıı .suna-
rım. (A.A.) 

Yugoslav ve 
Yunan kurmay 
Heyetleri geldi 

(Ba§ı 1 inci sayfada) 
yarbay Kitrilo1ds, yarbay Xoroziz, de
niz yarbayı Petropulos, binbaşı Alestos 
binbaşı Averof'dan mürekkeb yunan he
yeti beraberlerinde mihmandarları ve 
Belgrad ataşemiliteri kurmay Yüzbaşı 
Emin Çobanoğlu. Atina ataşemiliteri 
kurmay yüzba§ı Ziya Ünal olduğu halde 
dün sabah saat onu beş geçe hususi tren 
le Ankaraya gelmişlerdir. Yugoslav, yu
nan ve türk bayraklariyle donatılmış o
lan iswyonda genel kurmay başkanı 
.Marepl Fevzi Çakmak, ikinci reis or
general Asım Gündüz, ordu müfettişi 
orgeneral Fahrettin Altay, Ankara gar
nizon kumandanı general Mustafa Gök
çe, merkez kumandam albay Demir ve 
Hariciye vekaleti protokol şefi muavini 
Kudret ile yunan ve yugoslav elçileri ve 
elçilik ileri gelenleri tarafından karşı -
lanmış, bir askeri müfreze selam resmi
ni ifa etmiş, mı.zlka yunan, yugoslav ve 
türk milli maqlar:mı çalmııtır. İstasyon 
iç ve dışında bulunan kalabalık bir halk 
kütlesi misafirlerimizi alkıılamıştır. 

Misafir heyetler istasyondan doğ~ 
ruca ikametlerine tahsis edilen Anka
rapalas oteline gitmişlerdir. 

Yunan Genel Kurmay Reisi general 
Papagos'un kerimesine buketler tak

dim edilmiJtir. 
Heyetler dün öğleden önce ayrı ay

rı Cumhur Riyaseti sarayına giderek 
hususi defteri imzalamışlar ve öğle ye
meklerini Ankara Palasta ve hususi o

larak yemişlerdir. 
Öğleden sonra yugoalav Genel .Kur

may B3'1kanı Orgeneral Nediç ve yu
nan Genel Kurmay Başkanı general 
Papagos, Genel Kurmay Başkanı Ma
reşal Fevzi Çakmak'ı, Milli Müdafaa 
Vekili General Kazım Özalp'ı, Dış İş
ler Bakanı doktor Tevfik Rüştü Arası, 
Bafbakan CeUl Bayar'ı ziyaret etnıit
lerdir. Bu ziyaretler iade edilmiştir. 
Heyetler dün akıp.m yemeklerini husu
ıi olarak Ankara Palas'ta yemişlerdir. 

~ 

Romen Başvekilinin 
Ankara ziyareti 
(Başı 2. inci sayfada) 

ılm esnasında mutad veçhile Romen ve 
istiklal marşları çalmacaktır. 

Ekselans Tataresku ve maiyeti er
kanı Haydarpaşa rıhtnnında kendile
rine tahsis edilen tirket vapuruna bi
nerek deniz yolları idaresi rıhtımına 
çıkacak ve 'ehirde bir gezinti yaptıktan 
sonra saat takriben 16 raddelerinde Ga
lata rıhtımından kendilerini getirmiş 
olan hususi vapura rakip olarak 1stan
buldan müfarekat edecektir. 

Mezkm rıhtımda yapılacak teşyi 
merasimi istik'bal merasiminin aynı o

lacaktır. 

Danzig'de yahudi 
aleyhtarlığı arttı 

Danzlg, 25 (A.A.) - Cwnartesi gtı
nü 20 kadar yahudi mahallesinde evle
rin camları krrılmıJtır. Dan.ıig Nazi par
tisi bu ifrat hareketleriyle alakalı oJma.. 
dığını bildirmektedir. Tahkikat, bu hl· 
disekr neticesinde ölen ve yaralanan 
olmadığını göstermektedir. 

IAkdenizde 1 

iki yeni 
taarruz 

Meçhul tayyareler iki 
f ransız vapurunu 

batırdılar 

Perpignan, 25 (A.A.) - Paquet va
pur kumpanyası mümessilinin Port -
Ve~dres'den aldığı bir habere göre, Fas
tan Port-Vendres'e doğru gitmekte o
lan Puedmellah vapuru Barse1onun elli 
mil şarkında milliyeti bilinmiyen bir 
tayyare taxafmdan bombardıman edil
miştir. Bombalardan biri vapura isabet 
ettiğinden mürettebat gemiyi tahliye 
etmiştir. 

Gemidekiler iki fransız harb gemisi 
tarafından kurtarılmıştır. Bütün tayfa
lar kurtulmuş ise de batmak üzere bu
lunan vapur terkedilmiştir. 

Paris, 25 (A.A.) - Havas bildiriyor: 
'Minorka adasında kain Mahundan bil
dirildiğine göre milliyeti meçhul bir 
deniz tayyaresi bu sabah ForneUeıs li
manında fransız hükümetinin Mar&il
ya - Cezayir arasında servis yapan Air 
France şirketinin emrine verdiği 91 nu
maralı avizoya bombalar atmış ve bu 
bombalardan birisi mezkur gemiye isa
bet ederek batımıııtır. İnsanca zayiat 
yoktur. 

Fransız hükümeti teJbir aldı 
Dış işler bakanlığı tebliğ ediyor: 

İki Iransız vapurunun maraz kaldığı 
hava hücumları neticesinde hükümct 
mütecavizlerin hüviyetini te11bit için i
cab eden tedbirleri derhal a!ttııştrr. Ve 
keza bu gibi taarruzların emrettiği ted
birler de :alınmıştır. Daha fimd,iden bir 
harb gemisi hadise mahalline gitmi,tir • 
Fransa hükümeti Marsilya ile ~zayir 
arasındaki hava hattını korumak için 
tedbirler almaktadır. 

Asiler iki mülteci gemi.ini 
zaptettiler 

Salamanka, ıs (A.A.) - Almirante 
Cervera kruvazörü, takriben 150 kadar 
Asturiliyi fransız sahillerine doğru gö
türmekte olan iki vapuru zaptetmi.ştir. 

Aıilerin teblği 

Salamanka. 25 (A.A.) - Umumi 
karargahın tebliğinde, dün Asturies cep
hesinde yeniden altı bin esir alındığı ve 
mühim miktarda harb levazımı ele geçi
rildiği bildirilmektedir. Oviedo - Gijon. 
Oviedo - Avı1es ve Gijon - Labiana de 
miryolu nakliyatına başlanmı§tır. 

S.000 miliı F ranaadan geçip 
lıpanyaya gitti 

Montauban, 25 (A.A.) - Gijondan 
gelmekte olan ispanyol mültecilerini ha
mil beş tren, buradan geçerek Port 
bu yoluyla İspanyaya gitmişlerdir. Bu 
trenlerde mücehhez ve fakat gayri mü
sellah 5.000 milis bulunmaktadır. 

Karışmazlık meselesı 

Londra, 25 (A.A.) - Dıı Bakam B. 
Eden bugün alman, italyan ve fransız 
siyasi mümessillerini kabul ederek 
kendileriyle karışmazlık komitesinin 
gelecek toplantısı hakkında konuşmut
tur. 

Romadan Berline dönmÜ§ olan Fon 
Ribbentrop yarın Londraya gelerek işi
ne başlıyacaktır. 

Sovyetler Birliğinin karışmazlık ko
mitesi masraflarına iıtirak etmiyeceği
ne dair bit şayia dolaşmı~sa da, ingiliz 
mahfillerine bu bahta hiç bir haber gel
memiştir. Royter ajansı, böyle bir şey 
vaki olsa bile bunun, Sovyetlerin karış
mazlık işinden tamamen çekilecekleri 
manasına gelmiyeceğini bildiriyor. 

Bir sovyet kadın tayyare
cisinin yeni rekoru 

Moskova, 25 (A.A.) - Kadm tay
yattei Valantin Grisodubova, refaka
tinde Marina Raskova olduğu halde, 24 

ilkte,rinde hafif bir tayyare ile hiç ye
re inmeden 1500 kil<Jmetre katetmiı ve 
bu auretle aynı aistem tayyare ile 1936 
da yanında bir yolcu olduğu halde a
merikalı Bayan Mac Closekey'in bey
nelmilel kadın dünya rekorunu bir mis
line yakın farkla kırmıştır. 

Côlhlaın harbi lf\l~~ 
~rırU:~Oöcen~ 

Ya Zan • HARBDA ENTELlCENS SERViS: ŞEFLIGINI 
• YAPAN ŞIMDJKJ INGILIZ iÇ BAKANJ 

Samuel Hor 
No. 35 Çeviren: Hikmet TUNA 

1916 da Pelrogratta yaşayanların 
hepsi Raspulinden bahsediyordu 
Bu fasılda arzettiğim raporlarm 

enteresan oluşları yeni yahud da en 
doğru mah'.imab verdiklerinden dola
yı değildir. Bu raporlar, katil h&diae
sinden bir kaç aaat sonra Londraya 
gönderilmiş olmaları ve pek az kim
senin kavrayabildiği bir adam ve 
katil hakkında o sırada elde edilebil
mesi imkan dahilinde olan en mükem
mel mahimab ihtiva etmeleri dolayı
a.iyJe enteresandırlar. 

l&tr bir rus isterse yabancı bir kim
se olsun, 1916 da Petrograd'da yaşa
yanların hepsi de, durmadan Ra5}>U
tin'den bahsediyordu. Rusyaya gel
meden önce, Birkbeck onun hakkında 
bana bir çok hikaueler anlabruştı; 

onun aclıyla münasebeti olan iskan
dallar, her kes gibi beni de alakalan
dırıyordu. Ancak, Purifkeviç ile gö
rüştükten sonradır ki, bu Sibirya köy
lüsünün, yalnız nas İmparatcwluiu ü
zer.inde değil, harbın tekmil cereyanı 
Üzerindeki korkunç nüfuzunu anla
mıf oldwn. Haklı veya haksız bir te
lakki olup olmadığını bilmiyonam a
mama, rus milleti, bu saray gözdesi
ne, ana vataa içinde kaytaklığm, mem
leket dışında da, itilaf devletlerine 
karp yapılan hainliğin bir timsali gö
ztiyle bakıyordu • 

Purişkeviç, ve Duma' daki arkadaıla
rmın barba ıireı-ken besledikleri ümid 
ve ideallere, bu adam engel oluyordu. 

Dmnadaki münakaıalara ve genel 
bir ~I almış olan hO§ftudauzluklara 
rağruen, 1916 son baharında, bu kor
kunç insanın kudret ve nüfuzu kü
çülecek yerde, daha z~ade büyümii§ 
ve genişlemit gibi idi. 

Onun mükemmel bir •u.rette muha
faza altına alınımı olduğunu bildiğim 

için, ara sıra tertib ettiği alemlere ken
dini kaptıranılk, mutadı hilafına ihtiyat
aız hareket ederek PurişkeTiç'ia umdu
ğu gibi, bir sokak kavgasında öldürüle
bileceğine akbm yatmıyordu. Bundan 
dolayıdır ki, gazeteler onun katledilmit 
olduğu haberini verdikleri zaman, ta • 
saTVUr edilenayecıek derecede hayret et
ıniıtim. Bu itibarla, lngilteredeki En
telicens Servise eksiksiz olarak derhal 
anettiğim manzarayı burada tekrarla
mam daha mqvafık olacaktır. 

1 Sonkanun 1911 
RASPUTININ ÖLÜMÜ 

Petrograd'da, 30 ilWnun pazar sa-
bahı, büyükliiğü her smın qarak ah
lak kaidelerini bulaştmp lekeliyen "Ve 

neticeleri itibariyle koca bir çağın tari
hini değqtiren cinayetlerden biri iflen

miıtir. 
Rasputin'in aad ismi Gregoriy Efi

rnoviç Novik'tir. Sefih Rasputin lakabı, 
ona, yaptığı ta,kınlık ve rezaletleri do
layısiyle kendi köyü tarafından veril
miıtir. Bu admıı, Çarın Lehistandaki sa
rayında ÇareYİçi bundan dör yıl evvel 
tedavi ehnek mucizesini gösterdiği gün
denberi, Rusyayı tahakkümü altına al
Dll§br. Onun nüfuzunu, hayatının içine 
ginnİJ olan iskandallarını, arkasında 
kendisinin izlerini bırakan facialan tas
vir etmeğe kalkacak olursa, Duma, ro
manları yeniden yazmak zorunda kalır. 

Uç defa da, onun ölümüne ramak 
kalmıtb. Bir defumda Sibirya'daki kö
yünde ODU bir köylü kızı bıçaklamıfb; 
fakat, aldığı yara, onu öldürecıek dere
cede tehlikeli değildi. Bir başka sefer 
de, Kiyef metropolidinin Petrograd'da
ki höcresinde papas Helisdor'un hücu
miyJe karıılapnıfb. Ondaki ayı kuvveti 
ve ayrıca yardıma koşanlar kendisini 
kurtannıfb. Ve nihayet, kendi admnla
n ve ıizli polüı vaktinde yetişmemiş ol
saydı, Petrograd lokantalarından birin
de hususi surette hazırlanmış olan bir 
odada muhafız alayına meıısub &ahay -
lar tarafmdan, daha bundan on ay ev
vel tepelenmiı olacaktı. Gazeteler bun
lardan asla bahsetmediler. Onun adını 
bile anmak, üç bin rublelik bir cezaya 
mal oluyordu. 

Rasputin'in etnh gece ve gündüz 
muhafazada idi. Gizli polisleri çekip al-

dı diye_ iç Bakanı Hvostof azledilmişti, 
Rasputin, yalDJZ arasıra. o da, mu

j.ikliğin kendisinde yaratbğı hırs ve ar
zulan yenemediği anlarda muhafazasız 
olarak kendini sokağa atıyordu. Mosko
va' da §İmdi jandarma sınıfına nakledil
miş olan bir muhafız ~ubayı vardır. Bu 
zat, mesleğinde gösterdiği en büyük li
yakat olarak, azgın ve taşkın bir alem
de, Raspatin"e atmış olduğu dayakla if
tihar ebnektedir. Onu, sokaklarda ve 
daha baJka yerlerde zil zurna sarhoı bir 
halde .görenler az değ.ildir. Hatta, onwı 
bu halini tesbit eden bir fotoğraf bile 
çekilmiıtir. Bu fotoğrafm Çar'• da gÖ•· 
terildiği söyleniyor. Rasputin, bir alem 
esnasında ölmek suretiyle, lakabının 

ehli olduğunu .isbat etmitşir. 
Duma meclisinin toplantısı, karar.. 

~tmkmt olan tarihten yirmi dört sa
at e..-rel, yani 29 ilkkinundan birdenbi
re yarıda bırakildt. 14 sontep-indeki JDÜ. 

zakerelere, Milyukof'un "kara kuvvet
ler'' e kartı yaptıiı ıiddetli .bicumlar
la ba§lanıldı. 

Bir mebus, ilk dela olarak, bu hü
cum eanaunda Ruputin'in .adını ağza 
almak cesaretini gösterdi. Daha az §ah
si Ye sannaiyond olmakla beraber, yap
bğı tesir itibariyle diğerlerinden aşağı 
kahmyan ltir iıicumla Milyukof .özü
nü bitirdi. Milyukof'un son sözleri şu 
oldu: 

"' ffllft elektrikle doludur; dart.e -
nin ne zaman ve nereye ineceğini kim
se bilmiyor!' (Alkıılar). Tesirinin ele -

recesUü Önceden kestirmenin ihtimali 
ohnıyan darbe, ertesi aabah inmiş olda. 

Kırkçeşme suyunun 
kesilmesi etrafında 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Kırk
çeşme sularının hamamlardan sonra ca· 
milerde ve diğer müesseselerde de ke
silmesine belediyece karar verilmesi ü
zerine lnbisadar idaresiyle darbhane 
belediyeye müracaat ederek sular der
hal kesildiği takdirde faaliyetlerini 
tatile mecbur kalacaklarını bildirmiş

lerdir. Evkaf idaresi de suların ke6il
memesi için müracaatta bulunmuştur. 

Harem açıklarındaki 
kazanın tahkikatı 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Cumar
tesi günü 'irketi bayriyenin bir vapu
rlyle Büyükada motörü arasında Ha
rem açıklarında bir çarpışma olmuş. 

motördekilerden bir kişi denize düşe
rek kaybolmuştur. Liman heyeti tara
fından bugün kaza yerinde keşif ya
pıldı ve kazada şirket vapurunun bir 
suçu olmadığı anlaşı1dı. 

Liman antrepolarının 
inşaatı başlıyor 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Gümrük 
başmüdürlüğünün bulunduğu Çinili 
Rıhtım hanı ile 'imdiki gümrük antre
poları arasında yapılması kararlaştırı

lan liman antrepolarının in,aatına ya
kında başlanacaktır. Antrepoların ya
pılacağı kısmın toprak tesviyesi ~ te
melleri bitirilmiştir. 

Sirkeci yolcu saloniyle gümrük an
trepoları da bir aya kadar tamamlana
caktır. 

Bir gemi deniz ortasında 
yanıyor 

Singapur. 25 (A.A.) - Birçok ge
miler, Hongkong ile Hainan arasında 
ateş almış olan Kaitangata adındaki 

ingiliz vapurundan kendilerini denize 
abnlş olan mürettebat ile yolcuları al
mak üzere seyirlerini tesri etmişkrdir. 

Kaitangatanın mahvolmuş olduğu 

söylenmektedir. Manning adındaki İn
giliz vapuru, timdiye kadar kazazede 
gemi mürettebatından 17 kişiyi almış 

olduğunu haber vermiştir. 



... _. __ ...._ __________________ ULUS 

TÜRK HA VA KURUMU 

Büyük Piyangosu 
24 üncü Yeni tertip başlamıştır .. 

1 inci kefide 11/ İkinci teırin/ 1937dedir. 

Büyük ikramiye: 30000Liradır ... 
Bundan batb: 15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük 

ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık 
iki adet mükafat vardır •• 

Şimdiye kadar binlerce kitiyi zeıı gin eden 
bu piyangoya ittirik ediniz ... 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden 

t - Kapalı .zarf mutiyle ekailtmeye konulmut olan 3 adet sigara 
makiııeai için teklif olunan bedel haddi JlyiJdnde görlllmedipnden 
pazarlıkla alınmaı brarl8ftırılmıftır. 

z - Pazarlık 6.11.937 tarihine rastlayan cumartesi ıünil uat on 
birde Kabatafta levazım ve mübeyaat tubeaindeki alım komi.ıyo-
nunda yapılacaktır. . 

3 - Muhammen bedeli 30000 lira ve muvakkat teaunat 2250 lira-
dır. 

4 - Şartnameler bergiln 150 kurut mukabilinde adı geçen ko-
misyondan alınabilir. 

5 - İdarece al11UD8M mutasavver makinalar Molöns, Standart ve 
Miller olup bunlardan bafka firmalardan pazarlığa ittirlk ~.zuaun
da bulunanların fiatsı.z teklif ve kataloğlarını münakasa gününden 
en geç üç gün evel tütün fabrikalar tubeıine ibraz ederek pazarlığa 
lttirik vesikalı almaları Jlzımdır. 

6 - lıteldilerin pazarlık için tayin olunan gün ve ea:atte ymde 
7,5 gilvenme paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komııyona gel-
meleri illn olunur. (7216/3980) 3-5839 

Bina işleri ilanı : 

Nafıa VekAletinden: 
1. Ekaıltmeye konulaft it: iıtekli çılcmam'f olan lktıaad vekale

ti birinci bodrum katı pencerelerine J alozi kapakları iti aynı tan. 
larla ve pazarlıklL 

Kefif bedeli: 1299 lira 48 kuruftur. 
2. Eksiltme 27.10.1937 çarşamba günü saat 15 de Nafıa vekiletl 

yapı itleri eksiltme komisyonu odasında pazarlık uıuliyle yapıla
caktır. 

3. Ebiltme prtnameai Ye buna müteferri evrak Uç kurut bedel 
mukabilinde Yapı itleri \UDUm müdilrtnğiinden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için iıteklilerin 97 lira 45 kurut ma
nkkat teminat vermest ve yapı ifleri umum mUdürlüğtınden alm-
mıt huıusl vesika ibraz etmesi lbımdır. 3-5878 

Baiya Belediye reisliğinden: 
1 - Ekailtmeye konulan if: Balya kasabaaının tahminen 30 hek

tar meskOn ve tahminen 12 hektar gayri meskilıı kısmmm hali ha.zır 
haritasın n alınmuı 11.10.937 tarihinden itibaren 21 gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuttur. 

Meskftn krımmm beher hektan 28 lira ve gayri meektbı kmnmm 
beher hektarı 14 lira olmak il.zere muhammen kefif bedeli 1008 llra
Jır. 

2 - Bu işe aid tartnameler ve evrak tunlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi, 
B • Mukavele projesi, 
C • Nafıa mecliıinin 13.3.936 tarih ve 29 uyılı şehir ve kasaba

ların hali ha.zır haritalarmm alınmaaına aid şartname. 
lstiyenler evrakı ve prtrıameleri Balya beledlyeeinde gtirebilider. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için i.teklilerin 75 yetmit bet Ura 
60 altmıt kurut muvakkat teminat wermeai ve Nafıa velıclletinin ... 
bir ve kasabaların hali ha.zır haritalarının alınmaaına aid mlltıeah· 
hidlik vesikası ibrazı prttır. 

4 - Eksiltme 1.11.937 tarihine tesadüf eden paurteal gilntl saat 
16 de Balya belediye dairesinde yapılacağından taliplerin yevmi 
me.zkarda Balya belediye encümenine müracaatları ve posta ile gön
derilecek mektupların nihayet 4 üncü maddede yazılı gün ve aaatıe 
kadar gelmit olmaıı ve dıt taraf mın milhilr mumu ile iyice kapatıl
mıt olmuı li.znndır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edll-
miyeceği ilin olunur. 3-5747 

Konya Ereğlisi Belediyesi 
başkanlığından: 

1 - Eqeiltmeye konulan it: Eretllde yapılacak f emıl meııbaba 
olup ketif bedeli (5803) lira (86) kuruftUr. 

2 - İıtiyenler ebiltme tutnamesi ile buna ballı evrakı EreiU 
belediyesinde meccaneq g6rebillrler. 

3 - Ebiltme kapal'r .tarf muli ile olup 1.11.1937 tarihine ratla
yan puarteai günü saat on altıda Ereğli belediye mecli.ı toplanma 
talonunda belediye encümeni hu.zuriyle yapılacaktır. 

4 - Teklif ı.ktuplah yukarıda ya.zıh milddetten bir uat we
Hne kadar belediye bq1amlığma tevdi edilir. 

5 - Ebiltmeye ılrebilmek için taliplerin bedeli kqfin yllsde 
yedi buçuğunu cliposito olarak yatırmaları tarttır. S-5814 

Ankara belediyesinden 
inşaat Kalla ve Ustalarına : 

1 - BiUmsum inşaat uata ve kalfalarmm liyakatlerine gCSre el
lennde birer eblıy~luodurulmaaı ve bunun için de Elaaf 
cemıyetleri binaamda toplanan komiıyonda imtihan edilmeleri ta
karrür etmiıtir. 

2 - Alikadarlamı illn tarihinden itibaren bir ay zarfında bu 
komisyona milracaatla imtihan olmaları li.zımdtt. Bir ay M>nra eJ. 
!erinde ebjyetname bulummyanlann çalı91DUına milaaade eclilml-
7ecektir. ~824 

1 
Van Nafia Müdürlüğünden : ı 

1 - Özalp kazasının merkezi olan Karkalide yapılacak hilkü· 
met konağının bodrum katına aid 14999 lira 98 kuru, ketif bedeli 
iberinden münakasaya konulmuttur. 

2 - Bu ite aid tartnameler ve evrak ,unlardır · 
a • Ekailtme tartnamesi, 
b • Mukavele projesi, 
c • Bayındırlık genel tartnameıi, 
d • lnpata aid fenni ve husuai şartname, 
e • Metraj ketif hususi ıilıilei fiat cedveli. 
lıtiyenler bu tartnameleri ve evrakı ucretsiz Nafıa müdürlU

iünden görebilirler. 
3 - Ebiltme 12.10.937 tarihinden itibaren on beş gün müddet

le 27.10.937 çartamba günil saat 15 de Van Nafıa müdürlüğü oda
sında yapılacaktır. 

.. 4 - Münakasa kapalı zarf usuliyle olacaktu. 
5 - Ebiltmeye girebilmek için isteklilerin 1125 lira muvak

kat teminat vermesi bundan batka 15000 liralık inşaat yaptıklar na 
dair Nafıa vekiletinden alınmıt fenni ehliyet vesikaaı ilk"azı şart
tır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saat
ten bir aaat evetine kadar mal sandığına yatırılan 1125 liralık mu. 
vakkat teminat makbuzunun Van Nafıa müdürlüğü makamında ek
siltme komiıyon riyuetine vereceklerdir. Posta ile gönderilecek 
mektuplar nihayet üçtıncil maddede yazılı saate kadar gelmit ol· 
muı ve dıt zarfların milhilr mumu ile iyice kapatılmıt olması li
.zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 

;.ı-5701 

Harta genel direktörlüğünden: 
t L A N 

ı - Harta kıta erleri için aşağıda ihale giln ve saatı ile muham-
men bedeli yazılı teçhizat açık ebiltme ile satın alınacaktır. • 

2 - İatekliler ıeraiti anlamak il.zere hergün ve eksiltmeye gıre
ceklerin de muvakkat teminat malrbu:ılarile yazılı gün ve saatte Ce· 
becide harta genel direktörlUk utm alma komiıyonuna gelmeleri. 
Muhaminen B. Cinıi Miktarı Muvakkat T. ihale gilnü Saati Tarihi 

Lira K. Adet Lira K. 
2 00 Ekmek torbası 80 12 00 cuma 10 dan 11 e 27.10.937 

(3803) 3-5624 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan it: Adanada Seyhan sağ ve eol ıahil 

ana kanalı: Keıif bedeli 927.447 lira 52 kuruttur. 
2 - Eksiltme: 12 eontetrin 937 tarihine rastlayan cuma günü 

saat 15 de nafıa vekileti ıular umum müdürlüğü eu eksiltme ko
miayonu odaıında kapalı zarf uauliyle yapılacaktır. 

3 - lıteklier: Ebiltme tartnameai, mukavele projesi, bayın
dırlık itleri genel şartnamesi, fenni tartname ve projeyi 46 lira 38 
kuruf bedel mukabilinde ıular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - ksiltmeye girmek için iıteklilerin 40847 lira 90 kurutluk 
muvakkat teminat vermesi ve 250.000 liralık nafıa i•lerini teahhüd 
edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil itleri başarmakta ka
biliyeti olduğuna dair naf ra vekaletinden alınmıt müteahhidlik 
vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektublarını ikinc madde
de yazılı saatten br eaat eveline kadar ıular umum müdürlüğüne 
makbuz mukabilinde vermeleri lbımdır. Poetada olan gecikmeler 
kabul edilmez. (3807) 3-5693 

Bayramiç Jandarma 2 ine· Alay satın 
alma Komisyonundan : 

Tahmini 
bedeli 

L Ku. 
65850 00 

Muvakkat 
Miktarı teminatı 
kilo Li. Ku. ihale ırilnU 

439000 4938 75 10.11.937 

~r:ıakm Eksiltme 
Saat cınaı tekli 
15 Ekmeklik Kapalı 

un zarf 
1 - 20/10/937 de ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla eksilt

miye konulan Bayramıçta J. 2 inci alay 1, 2, 3 üncü taburları 937 
ve 938 yılları ihtiyacı olan yukarıda mikdan muhammen bedeli 
ve muvakkat teminatı yazılı ekmeklik unun ekıtiltme müddeti az ol· 
mumdan Ankaradan ilin yaFtırdmadıfı Ankara 1'ürk Maarif Ce. 
miyeti ilin itleri büroawıdao bildirild gınden bu eksiltme hük1\m
ıib sayılarak 13/10/ 937 den 10/11/937 çarşamba gilnüne kadar 19 
ıUn müddetle yeniden kapalı ek:aiJtnıiye ~ıkarıınu,tu. 
2- Muvakkat teminat yukarıda yazılıdır. Koıniayon Bayramıçta 

J. 2 inci alay garnizonunda toplanacak ihaleye aallbiyettar makamın 
tasvibiyle yapılacaktır. 

3 - htekliler kanuni belgelerle teklif mektuplarını ihaleden 
bir saat evel makbuz mukabilinde komiayona verecektir. 

4 - Şartnameleri komisyonda görebilecekleri ilin olunur. 
"7186,. (3992) 3-5896 

I zmir ili daimi encümeninden 
Kapalı eksiltmeye konulan 19: Çatal • Bayındır yolunun 4+0.11 

-7+727 kilometreleri arasındaki llaldırım yap11L 
Bu itin kepf bedeli: (15490) lira (44) kuruf.. . 
Bu ite aid kqif ve sair evrak •iıda göeterılmı9tir: 
A. Ebiltme prtnameai, 
B • Mukavele projesi 
E • Bayındırlık itleri genel Ş. 
D. Huauıl f. umumi fenni f. 
C • Ketifname ve grafik 

istekliler bu Prtname ve evrakı İzmir • Ankara • İltanbul Na· 
fıa müdürlüklerinde görüp inceliyebilirler. 

Ebiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saati: 28 birinci tefrin 
1937 perfCmbe gilnU saat 11 de l.zmir vitıyeti daimi encUnıeninde. 

Eksiltmeye girebilmek için gereken belgeler: Bayındırlık bakan· 
lıim8an alııunıı müteahhitlik ve ticaret odası belgeleri. 

Eksiltme kapalı .zarf uıullyle yapılacağından iıtekliler 5 inci 
maddede yazılı eaatten bir uat evetine kadar evraklariyle birlikte 
tıeklifnmeleriııi İzmir ili daimi enctlmenl bafkanlıfma vererek mak· 
~almaları. 

Muvakkat teminat: (1162)1 ira. (3897/3641) 3-5751 

Zonguldak Nafia Müdürlüğünden : 
Zonguldak viliyeti içinde Bartın kuaaında yapılacak otuz üç 

bin iki yils elli dört lira otuz bet kurut keıif bedelli yüz kifilik çe_ 
saevi in§Utı ifi kapalı .zarf uaulik ekıtiltmeye konulmuştur. Eksiltme. 
al 12 M>ntepin 937 cuma günü saat ıs de Zonguldak nafia müdür
rıup odaepıda toplanacak komiayonda yapılacaktır. Eksiltme tart· 
nameei ve buna müteferri diğer evrak yii.z altmıt altı kuru' muka
biJlnde Zonguldak Nafıa mlldilrltlğii.nden alınabilir. Muvakkat te
minat iki bin dört yüs cloban dört liradrr. 

Eksiltmeye girmek iatiyenlerin reeml gazetenin 3645 eayılı nüa
baamda çıkan talimatnameye teYflkan Nafıa velr.iletinden alınmı9 
milteahhitlik ehliyet veeikuiyle Ticaret odumdan 937 yılında a
ımnu, vesika w muvakkat teminatları ile birlikte teklif mektupları
m yukarıdaki gilnde ihale uatindecı bior saat evetine kadar komisyon 
relılifine vermeleri ilin olunur. (nUJ/3953) 3-5842 

Ordu beledigesınden: 
(Su borusu satın alınması hakkında) 
Ordu ıehri au tebekesi teaiaatına muktazi boru ve sair tef~ 

atının satın alınması kapalı urfla eksiltmeye konulmuftur. 
1 - İtin muhammen ketif bedeli 30284 lira 31 kmuftur. 
2 - istekliler bu ite aid tartname, malzeme liateal ve lair evnıkl 

parasız olarak Ankara, lıtanbul, Ordp belediye1inden alabilirler. 
3 - ihale 26 birinci tetrin 937 tarihine rastlayan talı günü saat 

1Ş de ordu belediyesi encümeni bu.zuriyle yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat 2271 lira 32 kuruftur. 
S - Evelce illn edilen ,artnamelerde biç bir değifiklik y.oktlll'• 

Yalnız Uç ay teslim müddeti 4 buçuk aya çıkanlmışta. 
6 - Bu it hakkında fazla malQmat almak iıtiyenler Ordu bele-

diyesine müracaat eylemeleri. 3--5770 

Afyon vilayeti belediye reisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulmu' olan it: Afyon ltasabaemda belediye Wı 

nasıdır. Muhammen bedeli "56918" lira 68 kuruttur. 
2 - Bu ite aid şartnameler ve evrak pınlardır: 
A • Ek6iltme şartnamesi 
B - Mukavelename 
C - Fenni şartname 
D • 1/100 projeleri 
E ·Vahidi kıyasi fiat cedvell 

lstiyenler bu şartnameleri ve evrakı heyeti fennlynlndee 281 
kurut bedel mukabilinde alabilirler. 

3 - Ebiltme 27.10.937 çartamba güntl saat 14 de Enctlmeni be
lediyece icra edilecektir. 

4 - Ekıiltme kapalı .zarf usuliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye girmek için isteklilerin 4268 lira 9G kurut .... 

vakkat teminat vermeıi ve bundan batka Ticaret od111111 kayıtlı ba• 
lunduğuna dair vesika Ye Nafıa veWetinden al:mmıı en u lıcırlr bin 
liralık müteahhitlik vesilıcumı bais olmaı ve kendiai mimar ..,a 
mühendiı olmadığı takdirde inşaatın bqında fenni meauliyeti def. 
uhde edecek bir mimar veya mühendiı bulundunDllJ lbımchr. 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede ya.zıh .. tten bir aMt 
eveline kadar belediye enclimenine 2etirerek encümen reialllin• 
makbuz ıru.ıkabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayt Uçtındl maddede ya
zılı •aate kadar gelmit olmuı ve dıt .zarfmm mWıtlrllyerek a.,.. 
tılmıt bulunması lizrmdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmes. 

(7071-3927) 3-5758 

Midyat mal müdürlüğünden 
Satılık wı fabrikası 

Muamele vergisi ruhsat unvan barcı ve zam cezaJamıdan 28651 
lira 81 kurut borçlu Siirtli Yuıufun Midyatın ltıklar maballeainde 
kiin ve (11400) liraya kartı birinci derecede ve birnci sıra numa.ra
aiyle Eatelli Ali oğlu Şebmusa ipotekli tahtanı iki oda, bir ahır, ~ 
eyvan dört ıu kuyusu ve avlu fevkani altı oda, bir eyvani milftemil 
110 ve 45 beygir kuvvetinde tam tetkilitlı iki motör ve ıimena elek
trik makinelerini havi un fabrikası ve binasının tamamı tabeilat ko
miıyonunun 2 ve 4 numaralı kararları ile ve kapalı zarf uıuliyle u
tıf8 çıkarılmıttır. 

A) Birinci ihale 11/ I. tefrln/937 gilnünden itibaren 21 a..n eoa
ra 1/2.te9rin/937 günü ıaat 11 dedir. 

B) Muvakkat teminat vergi kaydındaki (51200) lira kıymetin 
yiizde yedi buçuğu (3840) liradır. 

C) Talip olanların yevmi mezkftrda muayyen uatten bir IUt 
eveline kadar teklif mektubu ve teminatlarını baYi arfı Midfat 
kaymakamlığtnda müteıekkil idare heyetine tevdi etmeleri ve muay-
yen eaatte haztr bulunmaları illn olunur. (3901) 3-5750 

Hariciye Vekiletinden : 
Hariciye vekiJetinde 11.-inci dereceden mevcud mllnhal memuri· 

yetlere talimatnamesine tevfikan müeabaka ile memur alınacaktır. 
Müsabaka imtihanı 4 te,riaisani 1937 per,embe günü saat 10.· da 

Hariciye vekaletinde yapılacaktır. 
Müeabakaya ittirik için, taliplerin memurin kanununun 4.- iln

cil maddesinde kilerden bqka aşağıda yazılı evsafı da haiz olmaları 
lbımdır: 

Hukuk, Mülkiye, UlQmu siyaaiye, tktısadiye ve içtimaiye ve 
Fakülte derecesindeki yüksek ticaret mektebleri veya Hariciye mes
leği ile alikası bulunan mümuil yüksek mekteblerden birinden me
zun olmak: 

Müsabaka imtihanı töyledir: 
1. - Hukuku medeniye, hukuku düvel, hukuku huıuılyei düvel, 

iktıaat, maliye ve tarihi aiyui (1815 den .zamanımıza kader) hakkın
da tahriri ve tifahl sualler. 

2. - Türkçe ve franıızcadan tahrir ve terceme. 
3. - Mileabakada U..U mizanı doldurmak prtiyle en futa nu

mara alanlar kuanmıt olacaktı!'. 
Milaavat halinde franıızcadan maada bir ecnebi liunına vukuf 

ıebebi riiçhandır. 
Taliplerin mekteb tehadetnameleri, askerlik vesikalan, büanü bal 

ve aıhat şehadetnameleri ile hüviyet cüsdanı veya suretlerini istida 
ile 3.H.1937 akşamına kadar Velr.ilet Zat itleri dairesi ,efliğine tev
di eylemeleri ve 4.11.1937 perıemJ>e günil Ankarada vekllette ha.zır 
bulunmaları ilin olunur. (3760) 3-5601 

Betonarme köprü inşaatı 

Nafia Vekil~tinden: 
1 - Kayseri viliyeti dahilinde Urgilb. Kayaen yolunun 0+500 

ncU kilometrelerindeki Urgüb köprtlıiinlin betonarme olarak bıfa
ati kapalı :ıarf uauliyle münakaaya çıkanlmıttır. 

Kefif bedeli (36.000) liradır. 
2 - Eksiltme 1.11.937 tarihine müaadif pazartesi &ünü uat US 

de nafıa velr.ileti şoıa ve kCSpriller rei•lill eksiltme komisyonu o
daaında yapılacaktır. 

3 - Ekeiltme fıllrtnameli ve buna mUteferrl diğer evrak (180) 
kunıt mukabilinde fOU ve köpriller reialiii kaleminden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek isin isteklilerin (2700) liralık mu.. 
vakkat teminat vermeıl ve bu 111>i itleri yapabilecelderlne dair ve
kiletimi.zden almmıt müteahhitlik ehllnti fenniye •eaikalı ibru 
etmesi lizımdır. 

hteklllerin teklif mektuplarım lldacl maddede ya.zıh uatten 
bir saat evveline kadar komiayon reialiiine -.kbu mukabilinde 
vermeleri muktazidir. (3797) 3-5692 

Etlik Bakteriyoloji ve Serl 
Müessesesi Dire· ....... 

MUeuesenin tecrübe hayva_nları," ·n 40000 itı 50000 alo pancar 
açık ebiltmeye konulmUftur. l~arteal günü uat 15 
dedir. Şartnamesi müdllriyetten s "lir. Munkkat temi-
natı 187 lira 50 lıcr§. olup banka ya veme makbusu ve 
2490 sayılı kanunda ya.zılı veaai r muayyen olan ıOa 
'N aaattıe Ziraat velriletf muhu Pnde toplanacak olan 
aatm alma komisyonuna m ~ 3-5740 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma 
Komisyonu llanlan 

------------------ ---------------~ BİLİT 
Hepsine tahmin edilen fi.at 1284 lira 48 kuruş olan 86,84 metre 

murabbaı yol halısı ile malzeme ve işçiliği açık eksiltmeye kon
muştur. 

İhalesi 3.11.937 çarıamba günü saat 14 de yapılacaktır. İlk te
minatı 96 lira 34 kuruştur. 

Şartnamesi parasızdır. İstekliler komisyondan alabilirler. Açık 
eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle ve te
minatlariyle birlikte saatinde M.M. V. satın alma komisyonuna gel-
meleri. (3870) 3-5732 

t LAN 
1 - Beher çiftine tahmin edilen fiat (460) kuruş olan (61000) 

altmış bir bin çift kundura kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - 1.halesi 12 teşrinisani 937 cuma günü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminat mikdarı (14974) liradır. 
4 - Şartnamesi 1403 kuruşluk makbuz mukabilinde komisyondan 

alınır. 

5 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 2, ve 3, cü maddelerinde gös
terilen vesikalarla tem.inat ve teklif mektuplarile birlikte ihale sa
atinden en az bir saat eve! M.M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (3989) 3-5934 

Ankara Belediye Reisliği llanJarı 1 
İLAN 

1 - Ankara mezarlığının umumi methal kısmında 850 lira mu
hammen bedelli beton direkler ve tel örgünün yapılması işine talip · 
•uhur etmemesinden dolayı bir ay içinde pazarlıkla yaptırılması te
karrür etmiştir. 

2 - Muvakkat teminat 65 lira 75 kuruştur. İstekliler şartnameyi 
hergün İmar müdürlüğünde görebilirler. 

3 - İhalesi 27.10.937 çarşamba günü saat 15 de İmar müdürlü
ğünde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. (3923) 3-5757 

İLAN . 
1- İtfaiye meydanında geçen umumi me~amn yeni güzergaha 

alınması işi on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli (703,25) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (52.74) liradrr. 
4 - Keşifname ve ~tnamesini görmek istiyenlerin her gün 

yazı işleri kalemine ve isteklilerin de 5 teşrini evel 937 cuma günü 
saat on buçukta belediye encümenine müracaatları. (3976) 

3--5873 
t LAN 

1 - Su idaresine alınacak font boru ve ek parçaları on beş gün 
müddetle kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (7193,20) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (540) liradır. 

.4 - Ş~rtname_ ve listesin~ ~örm~k istiyenlerin her gün yazı iş
len kalemıne ve ıhale 5 teşrını sanı 937 cuma günü saat 11 de be
lediye encümeninde yapılacağından isteklilerin saat ona kadar te
minatlariyle birlikte teklif mektublarını belediye encümenine 
vermeleri. (3977) 3-5874 

Tekirdağ valiliğinden: 
Mahallesi Mevkii Cinsi Bedeli lira 

Barbaros caddesi Kasaba harici 2878 metre murabbaı eba
dındaki saha üzerinde 73 
alatı sabi teyi havi 12 vals ve 
elekli 100 beygir kuvvetin.
de makinayı ve iki dinamo
yu muhtevi maa müştemi-
lat dakik fabrikası 80000 

Emlak satış bedelinden dolayı yukarıda cins vıe sair evsafı yazı
lı, Muharrem Hasbiye aid gayri menkul satılığa çıkarılmış ve 7.10. 
937 _tan.hinden itibaren 20 gün müddetle artırmaya konmuştur. 1s
teklılerın yüzde 7.5 teminatlarile Tekirdağ vilayeti idare heyetine 
ve fazla izahat almak istiyenlerin de İdare heyeti kalemine müraca-
atları. ( 7070-3928) 3-5759 

Yoz.gaf valiliğinden 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan Sorgunda yapıla

cak "27014'' lira "6" kuruş keşif tutarlı ilk mekteb inşaatının "11500 
liraya tekabül eden kısımları talip çıkmamasından dolayı pazarlığ;' 
konmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavelename projesi, 
C • Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D Yapı işleri umumi, fenni şartnamesi 
1 - Hususi şartname, .., 
F - Ke~if hulasası, tahlili fiat ve tm!traj cedvell 
G - Proje 

İstekliler bu evrakı Nafıa miidiirlüğilnde görebilirler. 
3 - Kapalı zarf usuliyle 14.10.937 de ihale edilmek üzere eksilt· 

meye çıkarılan bu işe talip zuhur etmemesinden dolayı artırma ek
siltme kanununun 40 xncı maddesi mucibince bir ay içinde pazarlık· 
la vilayet encümen odasında talibine ihale edilecektir. 

4 - Pazarlığa girebilmek için isteklilerin "862.5,, lira muvakkat 
teminat vermeleri ve bundan başka Nafıa vekaletinden müteahhitlik 
ehliyetini haiz bulunmaları lazımdır. (7257 / 4021) 3-5940 

Eskişehir Nafia Müdürlü ğünden : 
Mukaddema iki defa kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulup ta

libi zuhur etmiyen 17110.75 lira keşif bedelli Eskişehir memleket 
hastahanesi kalörifer tesisatı 2490 numaralr kanunun 40 mcı madde
sine tevfikan 15.11.937 tarihine kadar pazarlık suretiyle eksiltmeye 
konulmuttur. 

Pazarlık vilayet daimi encümeninde icra edilecektir. 
Muvakkat teminat 1233.31 liradır. 

Bu işe aid keşif, fenni şartname, proje, talimatname, eksiltme 
şartnamesi ve mukavele projesi her zaman Nafıa müdürlüğünde gö
rülebilir. 

İsteklilerin Nafıa vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası, 
laakal benzeri 15000 liralık iş yaptığına dair bonservis ve ticaret o-
dası vesikasını ibraz eylemeleri ş.artt.tr. (7212/4019) 3-5946 

iandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma 

komisyonundan 
1 - Bir tanesine (130) kuruş kıymet biçilen (6000) alüminyom 

krlıflr ve kapaklı matra kapalı zarf usulü ile 11 ikinci teşrin 937 
per mbe günü saat on be~te satın alınacaktır. 

- Şartnamesi parasız komisyondan alınabilecek olan bu eksilt
meye girmek istiyen lerin (585) li ralık ilk teminat makbuz veya ban
ka mektubunun ve kanun ve şartnamede yazılı vesaiki muhtevi tek
li f mektuplarını belli gün saat on dördüne kadar komisyona vermiş 
ol ,• rı. (4014) 3-5937 

1 
Ankara Levazım Amirliği s_a_t_m_a_ı_m_a ____ l / 1 Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü SatınaJma 1 

Komisyonu llanları Komisyonu ilanları 
------------------ ~----------------- ------------------İLAN 13 TAKIM ERKEK ODACI ELBİSESİ (kasketile beraber) 

1 - 7.10.937 kapalı zarfla ihal edileek olan 26400 kilo sade yağı- 7 TAKIM TA YÖR ETEK KADIN ODACI ELBİSESİ 
na teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden pazarlıkla alınacaktır. (Baş örtüsü ile beraber) 

2 - Muhammen bedeli 123760 lira ilk teminatı 1782 liradır. Pa.. Tahmin edilen bedeli (520) lira olan yukarıda mikdan ve cin• 
zarlığı 28.10.937 saat 16 da Erzinoanda tümen karargfilıındaki sa.. si yazılı elbiseler askeri fabirkalar umum müdürlüğü satın alma 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi her gün komis- komisyonunca 8.11.937 pazartesi günü saat 14.30 da açık eksiltme 
yonda parasız görülür. ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 

3 - İstekliler ihale giinü ticaret ve sanayi odasına kayıtlı ol- Talihlerin muvakkat teminat olan (39) lira ve 2490 numaralı kanu-
duklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. (3802) 3-5625 nun 2. ve 3. maddelerinddci vesaikle mezkUr gün ve saatte komis· 

İLAN -1 - Konya kıtaatının senelik ihtiyacı olan 120000 kilo sığır eti 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnamesi Konyada ve İstanbul, Ankara levazun amirlik· 
ler,i satın alma komisyonlarmdadır. İstekliler şartnameyi komis- ., 
yonlarda okuyabilirler. 

3 - İ§bu 120000 kilo sığır etinin muhammen tutarı 24.000 liradır. 
4 - Şartnamesindeki yüzde yirmi beş miktar fazlasıda dahil 

olduğu halde ilk teminatı 2250 liradır. 
5 - Eksiltme 28.1.teşrin.937 tarihine tesadüf eden perşembe gü.. 

nü saat 11 de Konyada levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

6 - İstekliler 28.1. teşrin. 937 perşembe günii saat 10 na kadar 
teklif mektublarını Konyada Lv. amirliği satın alma komisyonu 
başkanlığına verecek ve yahud göndereceklerdir. Bu saatten son
ra verilen ve yahud gönderilen mektublar ahnmıyacaktır. Saat a
yan kolordu daire saatiyle yapılacaktır. 

7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine ve bilhassa 32 madde
lerine uygun olmıyan mektublarm sahibleri eksiltmeye ittirak et
tirilemeyecektir. (3789) 3-5634 

! LAN 

Tümen birlikleri ihtiyacı için 77800 pirinç kapalı zarfla 27.10. 
937 saat 15.30 dadır. Teklif mektublan bir saat evetine kadar ka
bul olunur. Muhammen bedeli 17894 lira ilk teminatı 1342,05 kuruş
tur. 

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her gün ve eksiltmeye 
iştirak için belli gün ve saatte teklif mektubları ve kanuni vesikala
riyle Lüleburğaz tümen satınalma komisyonunda bulunmaları. 

(3821) 3-5637 

İLAN 

1 - Sivastaki birlikler için 110000 kilo uğrr eti kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuş.tur. 

2 - Bedeli 22000 lira ve muvakkat teminatı 1650 liradrr. 
3 - 28 birinci teşrin 937 perşembe günU saat 11 de Sivasta tilin 

satın alma komisyonunda ihale edilecektir. 
4 - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye girmek isti yenler: Kanunun 2 ve g iincü mad

delerinde yazılı vesika ve ilk teminat makbuzlarını ve teklif mek
tublarını havi zarfı kanunun 32 ve 33 ilcü maddelerindeki serahat 
dairesinde hazırhyarak ihale günU saat 10 a kadar komisyona ver-
miş bulunmalıdırlar. (3822) 3-5638 

t LAN 

1 - Trabzon garnizonu birlikleri için 256000 kilo un kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 33.180 lira mu· 
vakkat teminatı 2496 liradır. İhalesi 5. 2. teşrin 937 saat 15 de Trab
zon garnizon binasında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Unun evsaf ve teslim mahalli şartnamesinde yazılıdır. 
Şartnameler Trabzon kaledeki satın alma komisyonundan 50 ku
ruş mukabilinde alınabilir. 

3 - Teklif mektupları saat 14 e kadar kabul edilir. Bu saatten 
sonra mek:tublar kabul edilemez. Şartnamenin 4 Uncü maddeainde 
istenilen vesikalar muvakkat teminat zarfına konulacaktır. 

(3869) 3--5697 

iLAN 

Muvakkat 
Miktarı Tutan Tahmin edilen Fi. Teminat 

Kilo Lira Ku. Ku. Sa. Lira Ku. 
224000 29120 13 2184 

56000 11200 20 840 

Milddeti 
Ay 
12 
12 

Gün Saat Münakasa §ekli Cinsi 
Salı 15 kapalı Un 
Salı 17 kapalı Sığır etl 

Tarih 

9.U.937 
9.11.937 

1 - Kırkağaçtaki krtaatı askeriyenin ihtiyacı olan kapalı un 
ve sığır etinin şartnamesinde yazıldığı gibi münakasya konmuştur. 

2 - İhale gün tarih ve saatleri hizalarında yazılı olmakla Kırk
ağaçtaki piyade alay satın alma komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Şartnamelerl 250 kurut mukabilinde gönderilir. 
4 - 1steklilerin ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesi

ka göstermeleri mecburidir. ·• 
5 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 

üncU madelerinde '9'e ~elerindeki ~ikalarlyle kapalı auf 
usuline taht olarak ihale saatımlıan bir saat evel kapalı zarflariyle 
teminat makbuzlarını veya banka mektublannı teklif ınektublarmx 
mühürtn olarak komisyona vereceklerdir. (3859) 3-5709 

1 LAN 

1 - İstanbul levazım Smirliğine bağlı müessesat hayvanatı tnti
yaeı için 300.000 kilo yulaf 8.11.937 saat 15 de İstanbul Tophanede 
satın alma komisyonunda kapalı zarfla almacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15000 lira, ilk teminatı 1125 liradır. Şart
name ve nUmunesi komisyonda görülebilir. İateklilerin kanunl vesi· 
kalarile teklif mektuplarını ihale saatinden bir aaat eveline kadar 
komisyona vermeleri. (3948) S--5847 

İLAN 

1 - Birecik hudud birliğinin senelik ihtiyacı olan 125000 kilo 
fabrika unu kapalı zarfla 10. 2. teşrin saat 16 da Birecik budud bir
liği satın alına komisyonunda almacaktı:r. 

2 - Muhammen bedeli 17812 lira 50 kurut ilk teminatı 1335 lira 
94 kuruştur. İateklilerin şartnamesini hergün komisyonda görebilir. 
Teklif mektupları saat 15 e kadar kabul olunur. Eksiltmeye iştirak 
edecekler kanuni evrakı müsbitelerile belli gün ve saaatte komisyon-
da bulunmaları. ( 4025) 3-5942 

İLAN 

1 - Ankara garnizon birlik ve müesaeselerl ihtiyacı için 720 ton 
~rgen ~dunun 16.~0.937 eks.iltmesinde verilen fiat pahalı görüldü
gunden ılk pazarlıgı 4.2.tcşrın.937 saat 15 de Ankara levazmı amir
liği satın alına yapılaçaktır. 

yona müracaatları. (3968) 3-5862 

BİR TON KALAY VARAK! 
Tahmin edilen bedeli ( 4000) lira olan yukanda mikdarı ve cin

si yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 10.12.937 cuma günü saat 14 te açık eksiltme ile i
hale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Ta
lihlerin muvakkat teminat olan (300) lira ve 2490 numaralı kanu
nun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyo-
na müracaatları. (3975) 3-5872 

Kapalı zarf usulile ilan : 

Mardin vilayeti daimi 
encümeninden 

1 - Mardinde Firdevsi nam mevkiinde nümune fidanlığında 

"22946,, lira "50" kuruş bedeli keşifli yeniden bir vali konağı yapı· 
lacaktır. 

2 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkanları bu inşaat 15.11.937 
tarihine rastlayan pazartesi günü saat on birde Mardin daimi encü
meninde ihale edilecektir. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 1721 liradır. 
4 - İnşaata: mukavelenin imzası tarihinden itibaren on gün i· 

çinde işe başlanacak ve 25 mayıs 1938 takvim tarihinde bitecektir. 
5 - Bu işe aid şartname ve fenni evrak ~unlardır : 

A - İdari şartname, fenni şartname, bayındırlık genel şartname
si, keşif hulasası, metraj cedveli, mukavele projesi 

lstiyen]er bu evrakı Mardin vilayeti daimi encümeni ve Nafıa 
dairesinde görebilirler. 

6 - İsteklilerin yukarıda yazılı muvakkat teminatı vermekle 
beraber fenni ehliyet ve ihtisaslarına güvenilir olması ve 3645 sayılr 
resmi gazete ile neşredilen talimatnamede yazılı evsaf ve şeraiti 
haiz olmaları şarttır. 

7 - 1stekli1erin teklif zarflarını laakal ihale saatinden bir saat 
eveline kadar Mardin daimi encümen riyasetine vermeleri veyahud 
göndermeleri ve postada vaki gecikmelerin mazeret teşkil etmiy ece
ği gibi muayyen saatten sonra gelecek teklif zarflarının da kabul e-
dilmiyeceği ilan olunur. (7237 /4018) 3-5935 

Türk Spor Kurumu Genel Merkezinden : 
Teşkilatmnz genel merkezi ile fcderasyonlann yapacağı müsa

bakalarda Türkiye ve bölge birincileri ile hususi müsabakalar ga-
Liplerine ve Türkiye rekortmenlerine verilecek madalya, şilt, plaket 
ve rozet ile te§kilatımız Uyelerine dağıtılacak rozetler için bir mü
sabaka açılmıştır. Madalyalar için · ıoo -rekortmen- üye ve spor ro
zetleri için ellişer lira ceman 250 lira mükafat konulmuştur. Müsa
baka şartnamesini istiyen ücretsiz olarak İstanbul, İzmir ve Ankara 
Spor bölgesi merkezlerinden tedarik edebilirler. (4026) 3-5941 

Nafia vekaletinden 
10 ikinci teşrin 937 çarşamba günü saat 15 de Ankarada Nafıa 

vekaleti malezıne eksiltme komisyonu odasında 2200 lira muhammen 
bedelli 9000 adet telgraf fincanı demiri açık eksiltmeye konulmuş.
tur. 

Bu eksiltmeye aid tartname ve sair evrakı vekalet malzeme mü
dürlüğünden parasız olarak verilir. 

Muvakkat teminat: 165 liradır. 
İsteklilerin 10 ikinci tep-in 937 çarşamba günü saat 15 de komis-

yonda bulunmaları lazrmdır. (3979) 3--5944 

Nafia vekaletinden 
Derincedeki travers fabrikası sahasında ikişer odalı bir çift loj

man ile birer odalı lojmanın ve bir işçi barakası ile umumi helanın 
ve bir makine sundurmasının inşaları ki.palı zarf usuliyle münaka
•aya konulmuştur. 

1 - Münakasa 10.11.937 tarihine tesadüf eden çarşamba günü sa
at on be§tc demiryollar inşaat dairesindeki münakasa komisyonu o
daamda yapılacaktır. 

2 - Bu binalarııı muhammen bedelleri mecmuu 17850 tiradlr. 
3 - Muvakkat teminatı 1338.75 liradır. 
4 - Mukavele projesi, münakasa şartnamesi, bayındırlık işleri 

genel ~namesi, bina projeleri ve sair evrakdan müteşekkil bir ta
kım münakasa evrakı 90 kuruş mukabilinde demiryollar in~t dai
resinden verilmektedir. 

5 - Bu münakasaya girmek istiyenlerin 2490 numaralı arttırma, 
eksiltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur oldukları vesa
ikle fiat teklifini havi zarflarını ve 937 takvim tıencsi içinde muteber 
Nafıa vekaletinden verilmiş müteahhit vesikalarını mezkur kanunun 
tadfatı dairesinde hazırlıyarak münakasa saatinden bir saat evetine 
kadar makbuz mukabilinde demiryollar in,aat dairesi arttırma, ek
siltme ve ihale komisyonu başkanlığına vermiş olmaları lazımdır. 

(4002) 3-5939 

P.1.1.umum 
mi!düriüğünden: 

~6.10.937 tarihinde kapalı zarfla eksiltmesi yapılac4lıı il.in edilen 
15000 kilo çinko 17.11.1937 tarihinde ihalesi yapılmak üzere pazar
lıkla mübayaa edilecektir. 'Muhammen fiat 6750, muvakkat teminat 
506,25 liradır. 

İsteklilerin §artnarneleri görmek üzere hergün Ankarada leva
zmı müdürlüğüne, İtıtanbİılda Ayniyat şube müdiirlüğüne müracaat· 
larL ( 4003) 3-5938 2 - Muhammen bedeli 15480 lira, ilk teminatı 1161 liradır. Şart. 

namesi hergün komisyonda göriilür. İateldilcrin Jcanunt vesi.kalan 
ve teminatlariyle belli gün ve saatda komisyonda bulunmalarx. 

<4024) 3-5943 

tLAN 

Deniz levazım satın alma komisyonun
dan: 

1 - Afyon merkez kıtaatı için 225 ton un kapalı .ıarf eniltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 16.11.937 salı günli saat 16 dadrr. Unun beher ki
losu 12 kuruş tahmin edilmiş muvakkat teminat 2025 liradır. 

3 - Unun şartnamesi 135 kuruş mukabilinde I KOR ve Ankara, 
İstanbul levazrm amirliği satın alma komisyonunda alınabilir. 

4 - İsteklilerin ihale günü belli saatten bir saat evel teklif mek
tuplarının Afyonda satın alma komisyonuna vermeleri. (4023) 3-5944 

1 - Tahmin edilen bedeli 16800 lira olan 2000 ton lavemarin kö
mürü 10 ikinci teşrin 1937 tarihine rastlayan çarşamba r;ünü saat 14 
de kapalı zarf usuliyle alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminatı 1260 lira olup şartnamesi komisyondan 
hergün parasız olarak alınabilir. 

3 - .İsteklilerin 2490 saydı kanunun tarif atı dahilinde tanzim e
decekleri kapalı teklif mektupların ı en geç belli gün ve saatten b ir 
saat evetine 'ttadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına 
makbuz mukabilinde vermeleri. (7214/ 4020) 3-5945 
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Mektebliler !.. Bütün Kitablarınız Halil Naci Mıhçıoğl n a 
Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

Bir gripin almadan evel 

Istırabın ve ağrının 
en siddetlisi en kolay, 
en çabuk ve en ucuz ge
çirmenin çaresi bir ka
şe GRİPİN almaktır. 

Mideyi bozmaz, böb-
rekleri ve kalbi yormaz. 

3-5946 Alındıktan 5 dakika sonra 

Ucuz - 1 esirli - Zararsız 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir' isim ve 
markaya dikkat taklitlerinden sakmmız. 

BALIK YAGI 
Kilosu 85 Kuruş Ulus, Halk Sineması 

Sırasında Sakarya Eczanesi 

Dol{tor A. Ihsan Aksan 
Nümune hcutane.i dahüi hcutalıklar mütehaHıa. 

Hastalarını her gUn saat 15 den sonra Kooperatif arkasn.ta 
Ali Nazmı apartımanı Nr. 12 de kabul etmektedir. 

Teielon: 1216 3-5828 

Belediye reisliğinden 
26 teşirini evel 937 den it ibaren birinci ek

meğe 10, birinci nevi un çuvalına 720 kuruş fi-
at konulmuştur. ı- 5953 

Zayi 
9. araba numarasını kaybe~ 

tim. Yenisini alacağımdan caki· 
sinin hükmü yoktur. 

Zahireci İhsan 
3-5930 

Mürebbiye arayanlara 
Bir Viyanah Bayan 3-14 yaş· 

larındaki çocuklara bakmak ve 
fransızca, almanca dera vermek 
istiyor. Şartlarını açık olarak 
Ulusta N. R. rumuzuna yazma· 
ları. 3-5931 

Zayi 
Tıp Fakültesinden aldığım 

586/4054 numaralı diplomamı za· 
yi ettim yenisini çıkartaca~ım· 
dan eskisinin hUkmU olmadığı
nı bildiririm. 

Dr. Sabahattin Tan.ur 
3-593! 

Zayi 
45 numaralı Lise bitirme, 42 

numaralı olgunluk diplomaları -

Dr. Basit Orek 
Cebeci merkez has

tahanesi dahili hasta· 
Irklar mütehassısı 
Hergün hastalarını saat 15 
den sonra Yenişehir Met· 
rutlyet caddeıi 10/1 numa-

1 ralı evinde kabul eder. 
Tel: 1694 -

Kiralık Ev 
Havuzbaşı Çelikkale sokak 

No, 6 yeni modern banyolu 5 o
da, bahçeli bir ev. Üst kata mü-
racaat. 3-5880 

Satış Memun 
Aranıyor 

Franarzca kısımda çahş~ak bir 
Bay • Bayana ihtiyaç vardır. 
AKBA'ya müracaat Tel: 3377 

3-5871 

nıı kaybettim. Yenisini alacağım- ~ 
dan eskisinin hükmü yoktur. Dr. M. Sezer 3-3928 348 Enver 

Diş tabibi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has

talar nı kabul ve tedavi eder. 
Adliye sarayı yanında Sarraf 

Hakkı Apartımanı No: l 3-5645 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

Viyana Üniversitesi kadın 
~ klinikleri sabık ,Hielfartzi) 
~ Adli):: sarayı hizasında Ah· 

~) med Şanin apartımanında has
~~ talarınr kabule başlamıştır. 
~~ Tl. 2022 3-5797 
~ 

Juvantin 
saç boyalan 
Daima Sabit 
Dalına Tabii 

İngiliz kanzuk eczaneııı 111>4> 
ratuvarlarmda hazırlanan Juvan· 
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahşeder. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk Uze.. 
rinde tertib edilmiştir. 
LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR 

ilan 
Ankara em .... Hnin 739 nuına

raaiyle almakta olduğum teka: 
üt maaşıma aid cüzdanımı zayı 
ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü olmadığı i15.n O· 

lunur. 
Adana is: kitabetinden 

mütekait 
3-5929 Süleyman Şevket 

Kiralık hane 
Yenişel.ir .ocatepe Ataç eo

kak No. 23, 25 hanenin 3 oda 1 
sofa havagazı banyo, elektrik ve 
suyu havi genl9 manzaralı Ust 
kat daireıi kiraltıktır. Divanı 
Muhasebatta murakıb Arife mU-
racaat. 3-5920 

Kiralık ev 
Dört oda, iki salon, lüks ban

yo, muşamba döşeli - asfalt üze
rinde • Kavaklıdere Güven ma· 
hallesinde, No. 31 - her türlü 
konforu havidir. 

Müracaat: Telefon 1771. 
3-5948 

Kiralık ev 
Yenişehir Yü:Csel Asfalt yeşil 

cadde üzerinde bir salon, iki ya
tak odası, bütün tertibatiyle ban· 
yo, mutbak bir kat üzerinde mo
dern tertibatı muhtevi hane ki
ralıktır. 

Yeni Çağatay sokak 6. No. 
3 Uncu katta yağcı Mesut 

Tel: l"i1 3-5949 

Kiralık Apartnnan 
Havuzbaşı İzmir cadde

sinde 29 No. apartımanm i
kinci katı ehven şartlarla a
cele kiraya verilecektir. 

Dört bilyük, bir kilçilk o
da, mutfak ve banyo dai
releri muntazamdır. 

Görmek için karşısındaki 
apartımanda 6 N o. ya müra-
caat. 3-5857 

BayanMagda 
MODA SALONU 

ANKARA BAY ANLAR 
TERZİ EV1 

Son moda tuvalet, kostüm ve 
her nevi elbise zarif, şık ve sil
ratle dikilir. 

Yenişehir 

Atatürk Bulvarı No. 57 
Ali Nazmi apartıman daire 11. 

İmtiyaz sahibi ve Başmu. 

harriri P'alih Rıfkı ATAY 
Başmuharrir Muavini Na

suhi BAYDAR 

Umumt neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK 

Ulus Basımevi: ANKARA 

J Aksaray Halk İkti
sat Bankası tasfiye he

yetinden: 
15-10-937 tarihli tanzim ve he

yetimize verilmiş olan otuz bin 
liralık hissedaranın tahriri ta
lebleri ve ticaret kanununnu 368 
inci maddesine istinaden atideki 
ruznamenin müzakeresi için or
takların 15-11-937 pazartesi gü
nü saat on dörtte şirket merke
zinde toplanmaları ilan olunur. 

RUZNAME 
1 - 7-5-936 tarihli heyeti u

mumiye içtimaında ticaret ka
nununun 322 inci maddesine mu
halif olarak yapılan teklif ka-
bul edilmiş ve buna yapılan iti
raz nazara alınmamış olması 

2 - 11-5-936 tarih ve 16 numa
ralı sabık idare heyeti kararında 
yapılan tenzilat erkamı ile bi
lanço arasında muhalefet olması 

3 - 19-7-937 tar:hinde yapılan 
heyeti umumiye içtimaında tica
ret kanununun 386 ıncı madde
sinin son fık.asma uygun sülü
sani ekserivet olmadığından i:r 
bu noktaların müzakeresi. 

3-5936 

Cide belediyesinden : 
1 - c;d .... kasabasının elektrik 

tesisatı kanalı zarf usuliyle e: 
siltmeye .onulup talip çıkmadı
ğından bir av :çinde pazarlıkla 
ihale edilecektir. 

2 - Bu işin muhammen bede· 
1i (17752) lira (15) kuruştur. 

3 - Müddet 12 teşrinievel ta
rihinden başlıyarak 12 teşrinisa
ni 937 tarihinde hitam bulacak
tır. 

4 - Pazarlıkla bu işe girecek· 
ler ya nakit veya bank~ mekt~
bu olmak üzere (1331) lıra temı
natı muvakkate vermekle bera -
ber Nafıa Vckfüetince musadda· : 
ehliyet vesikalarını encümene 
ibraz etmeğe mecburdurlar. 

5 - Bu işe aid şartname pro
je ve sair evrak belediye encil
menlndedir. 

3-5952 

İLAN 
ANKARA ASLİYE BİRİN

Cİ HUKUK MAHKEMESİ 
İstanbul - Beşiktaş Valide 

çe~eai Çavdarcı sokak 11.~nu: 
marada Fatma Esma namı dıgerı 
lıımete. 

Ankarada Divanı muhasebat 
6 ıncı grupta birinci sınıf mura
kıp Mithat yazıcı vekili avu
kat Ali Zühtü Akyol tarafından 
aleyhinize açılan davada: Koca· 
nıE Mithat yazıcının sekiz sene 
evel hanesini terkederek bugüne 
kadar evine dönmediğinizden 
müşterek hayatın tahmil eyle
diği vazifeleri ifa etmek için e
vine dönmenize ve kiiçük Ayten 
için nafaka olarak maaşından 
her yapılan tevkifatı halanız Ha
nife Gülfidan vasıtasiyle alındı
ğını ve küçük Aytenin Hanife 
Gülfidanın mefrnç olduğundan 
çocuğun bakımsız bir halde bı· 
rakıldığını ve ya§ıayış tarzınız 

bile gizli tutulmakta olduğun
dan küçük Ayten ile birlikte ko
canızın evine dön.meniz için bu 
babtaki arzuhalm usulen yukar
daki adresinize gönderilmiş ve 
mübaşir taraf ı~dan yapılan araş· 
tırmada gösterılen adreste olma
dığınız gibi ikametgahınızın da 
meçhul bulunduğundan bahisle 
bila tebliğ iade kılınmıştır. Da· 
vacı vekilinin talebi veçhile mah
kemece arzuhalın il:inen tebliği· 
ne ve muhakemenin 24-11-937 
çarşamba günü saat 14 de icrası· 
na karar verilmiştir. İşbu dava
ya on gün zarfında cevab ver
mekle beraber mezkfır gün ve 
saatte Ankara Asliye birinci hu
kuk mahkemesinde bulunmanız 
ve yahut mus:tddak bir vekil gön
dermeniz lüzumu arzuhal sureti
nin bu suretle tebliğ ve daveti
ye makamına kaim olmak üzere 
H. U. M. K. nunun 142 inci mad
desi mucibince ilan olunur. 

3-5932 

YENi 

BUGÜN BU GECE 

Kumbarei1 biri 

1 

Eski Osmanlı İmparatorluğunun taksime 
uğramış düyunu umumiye meclisinden : 

Osmanlı borçlarına 
aid ilin 

25 ikinci teşrin 1931 tarihinde tediyeye vazedilmiş olan eski os
maıılı tahvillerine aid kuponların 26 ikinci teşrn 1937 tarihinde mü
ruru azmana uğrıyacağı alakadarlara ilan olunur. 

Hamiller, işbu tarihten evel, muhtelif piyasalardaki tediye ser
visiyle mükellef müesseselere mezkür kuponları ibraz etıneğe davet 
olunurlar. Paris, 18 birinci teşrin 1937 3-5951 

Cahbe ve Emilya 
Bu günden itibaren ( 5 gün müddetle) 

müşterilerini kabul edece klerini arz ile 
şereflenirler. 

l~ıklar caddesi Erzurumlu Nafiz apartıman No. 6 
Tel: 1691 3-5950 

VIE:Nö Ş~HDR 
Ç©ClYllk VlYIVal~D 

Modern bir ana mektebidir. 
29 İlkteşrinde açılacaktır. 

Kayıt ve kabul 

Hergün 9. 1 7 

Kizımpaşa caddesi 

tnkılab sokak No. 15 
3-5882 

M. Galib Çankaya 
Paris terziler akademisin den mezun 

olarak dönmüş, yeni teşkilatiyle 
işe başlamıştır 

Balık pazarında Terzi Telefonı 1096 

SiNEMALAR HALK 
JI"' BUGÜN BU GECE 

, iki muazzam macera 6lmi birden 

1-Kara odanın esrarı 
Aşk - güzellik, Neş'e filmi 

NAMUS BORCU Boris Karloff 

Oynıyanlar : 2-Drakula 
ROBERT TA YLOR - BARBARA 

STAVİNCK 
Bela Lugessi • 

HALK MATİNESİ 12.15 de 

Ayrıca - En yeni dünya haberleri SÖZDE KIZLAR 


