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en başbakanı geliyor 

• 

B. Tataresku dün 
lstanbulda törenle 
karşılandı, ~kşam 

hareket etti 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Romanya Başbakanı 

B. Tataresku, bugün saat 14.20 de Romanya kum
panyasının Romanya vapuriyle ve beraberinde baş
vekalet siyasi bürosu direktörü B. Sibiceanou ile J 
Bükreş elçimiz Hamdullah Tanrıöver olduğu halde 
İstanbula gelmiştir. 

Karadeniz boğazı açıklarında ,.Zafer,, ve '·Tmaz
tepe,, destroyerlerimiz, Romanya vapurunu karşıh
yarak limana kadar kendisine refakat etmişlerdir. 

Vapur, limana girdiği zaman limanda bulunan 
bütün vapurlar, uzun düdük sesleriyle muvasalatı Genel Kurmay başkanı Mareşal Fevzi Çakmak beraberlerinde ikin-
selamlamışlardır. ci Başkan General Asını Gündüz olduğu halde Başbakan B. Celal Bo-

Muhterem misafirimizi rıhtım üzerinde İstanbul yarı ziyaret etmiştir. 
valisi ve belediye reisi B. Muhiddin Üstündağ, baş- iç bakan B. Şükrü Kaya, Milli Müdafaa Bakam General Kazım Ôz.. 
bakan ve dış işleri bakanı namına dış işleri bakanlığı alp, Sağlık ve Sosyal yardım bakanı B. Dr. Hulusi Alataş, Cumhuriyet 
hususi kalem müdürü B. Refik Amir Kocamaz, İs- Merkez bankası Genel direktörü B. Salahaddin Çam, Sümer Bank Ge
tanbul komutan vekili general Osman Tufan, mer- nel direktörü B. Nurullah Sümer, inhisarlar genel direktörü B. Mithal 
kez komutanı general ihsan Ilgaz, deniz komutanı, Y enel dün Başbakan B. Celal Bayar tarafından kabul edilmi.§lerdir. 
Emniyet direktörü B. Salih Kılıç, Romanya elçisi Başbakan B. Celal Bayar dün saat 16,30 da İngiliz büyük elçisini de 

Dost Romanyanın sayın Başbakanı 
Ekselans B. Tataresku 

B, Telemak, Romen, yunan, yugoslav general kon- kabul etmİ.§tir. Büyük elçi bQ§bakanımızın nezdlerinde yarım •aal kal
solosları, romen konsoloshanesi erkim ve gazeteci- mıştır. 
ler karşrlaımşlardır. Resmimiz Başbakanı makamında göstermektedir. 

Başbetke 

Ekselans 
Tataresku 

Dost ve müttefik Romanyanm 
tayın Başvekili Ekselans T atares
ku, hu sahahtanheri Cumhuriyet 
hükümetinin misafiri bulunmakta
dır. Ekselans Tataresku'nun, ziya
retini cumhuriyet bayramına tesa
düf ettirmiş olmasından duyduğu- ı 
muz bahtiyarlığı da ayrıca kay
debnek isteriz. 

Romanya - Türkiye dostluğu
nun dayancı, milletlerimiz arasın
daki eski ve derin sevgi, menfaat
lerimiz arasındaki tam ahenk ve 
tezadsızlık, bölgemiz sulhu bakı
mından politikalarımızın birliği
dir. Onun için dostluk ve ittifakı
mız,· memleketlerimiz kadar, ci
han barışçılığınm da hayrınadır. 

Romanya, Balkanlar aleminin 
övünmekte haklı olduğu ileri bir 
kültür ve insanlık seviyesi temsil 
eder. Başvekil Ekselans Tatares
ku, yüksek Rumen karakter ve 
hassalarmın hakiki bir enmuzeci
dir. Onun idare başına geçtiği sı
ralarda, dış ve iç vaziyetlerin ne 
kadar nazik olduğunu biliyorduk. 
Milletin sükun ve istikrar arzusu
na istinad eden ~vekil, bütün 
tahrik ve kargaşa unsurlarına ga
lebe çalmakla, halk yığınlarının sa
yini ve refahını konımağa muvaf
fak olmuştur. Cumhuriyet hükü
meti ve halkı kendisinde büyük nı
manyalıyı ve sadık balkanlıyı se
lamlamaktan saadet duyar. 

Burada huzuru, mukaddes gü
nümuz olan bayramımızın gönül
lerimizde coşan sevincini artırmak
tadır. Misafirperverliği mesel hük
münd olan Runmanya milletinin 
Başvekiline layik ikamet ve istira
hat farl}annı temin edebilmek, 
§ehrimizin en zevkli endişesi ola
caktır. 

Kardeş milletin büyük liderini 
en samimi saygılarla selamlarız. 

Falih Rıfkı ATAY 

Bugün Ankara'mızrn aziz misafiri 
olan Ekselans Tataresku, demokrat Ro
manyanrn en çok sevilen ve şahsiyeti 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

. Askeri kıta, ihtiram resmini ifa et- -------------------------------------------------
miş, muzika romen ve İstiklal marş
larını çalmıştır. 

Romen başbakanına, Rador ajansı ge
nel direktörü B. Hurtig refakat etmekte
dir. 

Muhterem mi•alirimizin beyanatı 
Sayın misafirimiz ve maiyetindeki 

zatlar, Parapalas oteline gitmişler ve 
·gazeteler mümessillerini kabul ederek 
kendilerine şu beyanatta bulunmuşlar

dır. 

"- Memleketimdeki ağır mesuliyet
lere rağmen Romanyanm Türkiye hak
kındaki samimi dostluk hislerinin ifa
desini getirmek üzere buraya geldiğim
den dolayı bahtiyarım. 

Yeni Türkiyenin büyük yaratıcısı 

ile devlet adamlarınıza mülaki olmak ve ı 

(Sonu 5. İnci sayfada) 

Bayramı nasıl 
kutlayacağız? 

Ankara'daki kutlama programiyle 
Ankara ve lstanbul radyolarının 
bayram günlerinde müştereken ya
pacakları neşriyat programı ve halk 
kürsülerinin bayram esnasında nasd 
çalışacaklannı gösteren not ikinci 
sayıfamızdadır. 

1 haııa kurumu 
Paraşüt kulesinin bugün saat on 

beşte yapılacak olan açılış törenine, 
muhterem halkı davet etmektedir. 

vaıron ULUS 
Yeni rotatif makinesinde 

32 
büyük sayfa çıkıYor 

Ulusun yeni şeklinde en mütekamil bir gazetede ne gönnek isterseniz 
onları bulacaksınız. Cumhuriyet bayramı için hazırlamakta olduğu· 
muz Ulus'ta muhtelif memleket meselelerine, magazin sayfalanna, 
röportajlara, romanlara ve diğer yazılammza geniş ölçüde bir yer ayrr
mağa mecbur olduğumuzdan ilk defa 28 sayfa ilan etmemize rağmen 
sayfa adedini 32 ye çıkarmağa mecbur kaldık. 

1 Yeni romanlarımıza başlıyoruz. j 
Bir Sürgün 

Yakub Kadri'nin edebiyat aleminde bir hadise olarak karşılaı~~:
cak olan büyük romanını her kea zevkle okumağa başhyacakur. 

Plevne müdafaası 
Bu müdafaada bulunmuş bir ingiliz zabitinin bütün dünyada bü
yük alaka ile karşılanan eserini tefrikaya başlıyoruz. 

Hayat sen ne güzelsin 
Baştan aşağı •Ürükleyici maceralarla dolu olan halk romanını 
yarından itibaren neşre başlıyoruz. Bu roman ük satırlardan iti· 

haren sizi kcwrıyacaktır. 
~- 00 ClJTOallll111tıfll115 a:ıaıırı:tal4J!'1DOIOL~·~ 

' 

Romen kurmay heyeti dün geldi 

Mareşal Çakmak· genel 
kurmaylar şerefine 

dün bir ziyafet verdi 
Balkan antantı Genel kurmay heyetleri toplantısına iştirak edecek 

Romanya Genel kurmay Reisi General Sikityu'nun başkanlığında, i
kinci reis general Popesko, albay Y uvanityo, albay Anteneskot yarbay 
Tutoreskodan mürekkeb roınen askeri heyeti beraberlerinde mih
mandarları Kurmay albay Fevzi Menguç, Bükreş ataşemiliterimiz 
Kurmay yüzbaşı Bay Sırrı olduğu halde dün sabah saat onu bet ge-

Dün şehrimizde iki modern kışlanın 
temeli atlımış ve Milli Müdafaa Bakan
lığı siyasi müsteşarı B. N. A. Küçüka 
bu münasebetle bir konuşma yapmıştır. 
Tafsilat 5. inci sayıEamızdadır, 

1 unceli asileri 
Hala inkar 
Ediyorlar 

Elaziz, 27 (A.A.) - Tunceli mu
halefeti maznunlannın bugün de mah
kemelerine geç vakte kadar devam edil
di. Bugün bir suçlunun daha mahkemesi 
tevhit edilmiştir. Şahit ifadelerine karşı 
inkar devam ediyor. Mahkeme ikinci teş
rinin birine kalmıştır. - .. 

Elaziz curnburiyet müddeiumu
misi B. Haterni Şahanoğlu'nun, Tun
celi isyamnırıt nasıl hazırlandığını, 
nasıl bastrnl,iığını anlatan çok dik
kate değer ia ö\anamesi 4 üncü sayı· 
farmzdadır. 

(Sonu 5. inf'ı sayıfada) 

Fıkra . 

Satıcılar 
Kırılan küçük bir parçayı Amerika

dan getirtip yerine koyabilmek için, o
tomobilini zi iki ay garajda hapsettiği
nizi farzediniz. Fakat arabadan başka 
her türlü makine satışlarında hal böyl~ 
dir. Son derece hasis bir ticaret ahlaJu. 
nı şiar edinen komüsyoncular elinde, 
memleketin bütün teknik hayatı oyun
cağa dönmüştür. Seksen bin, kırk bin. 
on bin, beş bin liraya aldığrnrz bir ma
kinenin, her an kirılabilir, bozulabi
lir parçası için haftalarca beklemei 
mecburiyetindesiniz. Makineyi satm al
dığınız adamın esirisiniz. 

Kazanç ticaretin hakkı ise, onUJJ 
mutlaka onunla bir nisbette vazife ve 
mesuliyetleri vardır: imdi bizde yalnız 
hak kullanılıp vazife ve mesuliyetlef' 
bir tarafa atılmaktadır. 

- Ya efendim, Amerikaya yazalnn.,. 
- Peki efendim, Almanyadan istiy11-

lim ... 

Tasavvur ediniz ki memlekette yiJ-x
Jercesi iş.ıyen ve her biri sekiz on bhı 
lira eden bir makinenin normal berharJ/I 
bir firızasını beş hafta evel tahmin ede
ceksiniz. Bu makine komiisyoncularıma 
müşterileri peygamberler olmalıdu. 

Türkiye endüstri ve makine hayatı
na girmektedir. Bu hayat, eski usuller
le, Galatanrn iç sokağı zihniyeti ile yü
rümez. Komüsyoncular muayyen yedel: 
parçalar bulundurmağa mecbur tutul
malrdırlar. Bu yedek parçalarrn neler 
olması lfiz rm geldiği tesbit olunmalıdır. 
Harbı da düşünelim! - Fatay 
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Kıitık ve olokrıtik 

Gene ispanya işi 
Ademi müdahale komitesi, bu en son celsesinde tekrar "ademi mü

dahale,, politikasına karar vermiş bulunuyor. Bunu tevsik için, gönül.. 
lüler geri çekilecek ve her iki taraf için muhariblik hakkı tanınacaktır. 

Bu iki harketten hangisinin önce yapılacağı hakkındaki münakaşa 
timdilik nihayetlenmiştir. Şöyle ki: bundan önceki celseye kadar, gö
nüllülerin çekilmesi sembolik olarak tatbik edilecek, arlıasmdan muha
riblik hakkı tanınacak, arkasından gönüllülerin tamamen geri gönderil
mesine başlanacaktı. Halbuki bu son toplantıda, hangi noktanın tak
dim veya tehir edileceği tamamiyle bir tarafa bırakılarak ve sembolik 
geri çekişten vazgeçilerek, her iki noktanın aynı zamanda olarak tat
bik edilmesi üzerinde mutabık kalınmıştır. 

Bu mütabakatta, Sovyet Rusya yoktur. Bu devlet, şimdiye kadarki 
taallül politikasını göz önünde bulundurarak, en son gönüllü çekilme
dikçe muhariblik hakkının tanınması tehlikeli ve haksız olacağı kana
atindedir. 

Diğer devletler, verilen sözde herkesin duracağına kani gözükü
yorlar. Bir yandan muharebe devam ede dursun, bir yandan, her iki ta
raftan ne kadar gönüllü varsa, bunların peyderpey geri gönderilebile
ceğine inanıyorlar. Bu işi mahallinde idare edecek olaın iki komisyon, 
muayyen aalahiyetlerle yola çıkanlmak üzeredir. 

Bu suretle, "ademi müdahale,, bahsinde, bir "gentlemen agreement'' 
yapılmış oluyor. Şimdi herkesin merakla beklediği, bu anlaşmanın ne 
dereceye kadar tatbik edilebileceği ve ihtilafın bundan böyle de de
vam mı edeceği yoksa iki İspanyanın tek başlarına ve karşı karşıya bı
rakılmalarına imkan mı hcutl olacağıdır. 

Burhan BELGE 

Terfi eden ve uzaklık kıdemi 
atan idare amirleri 

lç bakanlık bu yıl terfi edecek vali, vali muavini, mektupçu, kayma,
kam, mülkiye müfettişi ve nüfus direktörlerinin listesini hazırlamış ve 
liste tasdik olunmuştur. Cumhuriye tin 14 üncü yıldönümünde terfi ede
cek idare amirlerimizi sırasiyle yazıyoruz: 
Valüer: 

İkinci sınıf valilerden Malatya vali
ı;i B. Etem Akıncı, birinci sınıf valiliğe, 
üçüncü sınıf valilerden Balıkesir valisi 
B. Etem Aykut ikinci sınıf valiliğe, 

dördüncü sınıf valilerden Sivas valisi 
BB. Nazmi Teker ve Çorum valisi Sü
reyya Yurdakul ü~üncü sınıf valiliğe 

terfi etmişlerdir. 

Vali muavinleri: 
Bursa vali muavini BB. Edib Kutay, 

Balıkesir vali muavini Ekrem Yalçın -
kaya, İzmir vali muavini Cavid Unver, 
Diyarbekir vali muavini Rıza Tarhan, 
Erzurum vali muavini Hilmi Balcı yet
miş liradan seksen liraya terfi etmiş -
!erdir. 

Mülkiye mülettİ§leri: 
İkinci sınıf müfettişlerden Şükrü 

birinci sınıfa, üçüncü smıf müfettişler
den Osman Nuri, Nihad. Rauf, ikinci 
sınıf mülkiye müfettişliklerine terfi et
mişlerdir • 
Mektupçular: 

Ankara mektubcusu BB. Cemal, 
Muğla mektubcusu Hayreddin, Kasta
monu mektubcusu Tevfik 45 liradan 55 
liraya, Bolu mektubcusu Nur~ Konya 
mektubcusu Tevfik 40 liradan 45 lira
ya, Seyhan mektubcusu Agah, Rize 
mektubcusu Şefik, Gümüşhane mektub
cusu Necati, Trabzon mektubcusu Failt, 
Giresun mektubcusu Aziz, Erzincan 
mektubcusu Rauf 35 liradan 40 liraya, 
Ağn mektubcusu Hakkı, Zonguldak 
mektubcusu Hilmi, Tokad mektubcusu 
Sadettin, Sivas mektubcusu Talat, Hak
kari mektubcusu Şeref, İzmir mektub
cusu Avni, Çorum mektubcusu Tevfik 
30 liradan 35 liraya terfi etmişlerdir. 

Kaymakamlar: 
Hadım kaymakanu BB. Hazım, Dur

sunbey kaymakamı Kemal, Akseki kay
makamı Fahreddin, Unye kaymakamı 
Avni, Susığırlık kaymakamı Hakkı, De
mirköy kaymakamı Nihad, Usküdar 
kaymakaım Lütfü, Bafra kaymakamı 

Nedim, İnegöl kaymakamı Baha, Er
gani Osmaniye kaymakamı Hamdi 45 
liradan 55 liraya, Iğdrr kaymakamı NU
ri, Totak kaymakamı Muzalfer, Tuzlu
ca kaymakamı Fahreddin, Akçeabad 
kayma.kamı Fuad, Muradiye kaymaka
mı Eşref, Patnos kaymakamı Muzaf -
fer, Bodrum kaymakamı Fehmi, Tatvan 
kaymakamı Salahaddin, Şırnak kayma
bmx Basri, Refahiye kaymakamı Nuri, 
Kemah kaymakamı Azmi, İspir kayma
kamı Cevdet, Birecik kaymakamı: Baki, 
Taşköprü kaymakamı Ferruh, Havza 
kaymakamı Şevket, 40 liradan 45 lira
ya terfi etmişlerdir. 

Nüfus direktörlerj: 
Toka d nüfus direktörü BB. Musta

fa 40 liraya, Muğla direktörü Nihad, 
Kırklareli direktörü H ayri 30 zar lira
ya, G·re~un direktörü Sadettin, Mardin 

direktörü Hakkı, Niğde direktörü Meh
med Şakir, Kırşehir direktörü Şahab 

22 liraya terfi etmişlerdir. 

Diğer terlüer: 
İstanbul vali muavini BB. Hüdai 

Karataban 80 liradan 90 liraya, İç Ba
kanlık vilayetler idaresi genel direktör
lüğü ikinci şube direktörü B. Şükrü İL 
tekin 60 liradan 70 liraya, vilayetler i
daresi genel direktörlüğü ikinci şube 

memurlarından Yakub 25 liradan 30 li
raya, İç Bakanlık seferberlik direktör
lüğü memurlarından Hasan 30 liradan 
35 liraya terfi etmişlerdir. 

Birer yıl uzaklık kıdem zammı alan 
idare amirlerimizin isimleri de aşağı

dadır : 

Valiler: 
Kars valisi BB. Akif İyidoğan, Ağ

rı valisi Burhaneddin Teker, Edime va.. 
lisi Niyazi Mergen, Siird valisi Kemal 
Algüloğlu, Bingöl valisi Saib Akay. 

M ektupçular: 
Hakkari mektubcusu BB. Şeref, İçel 

mektubcusu Hüseyin. 

KaymakamlaT: 
Bulanık kaymakamı Şahab, Erciş 

kaymakamı Nadir, Varto kaymakamı 
Vedad. 

Romancılar romandan 
bahsediyorlar 

Roman, sinemaya ve sellülozun 
her gün biraz daha pahalıla§masına 
rağmen münevveri ve herkesi ala
ka/andırmakta devam edecek görü
nen kitabtır. "Kitabtrr," diyorum, 
çünkü ona edebi yazının bir tarzıdır, 
demeğe dilim varmıyor: romanın e
debi olmıyanr edebi olanından çok 
okunduğu için ... fakat bu mevzuu bir 
tarafa bırakalım. Pariste tertib edi
len "romana dair münakaşa" konfe
ranlasında, "zamanımızın romaru na
sıl olmalıdıri"' meselesi bir kere da
ha ortaya atılmıştır. 

Colette, Francois Mauriace ve 
Jagues de Lacretelle gibi tanrnmı§ 
üç romancının romanı anlattığı bu 
konferansları, kabil olsaydı da, bu
gün romancılarımız okusaydı. 

Mauriac, politik ve sosyal hadise
lerin bizzat yazmakta oldukları mo
dern çağlar romanının herhangi ro
mancının muhayyelesini fersah fer
sah geride bıraıct:ğr kanaatindedir. 
"Fakat biz , gene romanlar y azaca
ğız,. diyor, zira Mauriac'a göre " ro
manın değeri, kendi J:anunlarrnı ta
kib etmekle beraber 1 irle imtizaç et
tiği ölçüdedir.,.. 

Cumhuriyetin 14 Üncü yıldönümünü 
Ankara'da kutlama programı 

CUMHURiYET BAYRAMINDA 

Şehrimizdeki 
halk kür süsü, 
nasıl çalışacak? 

Cümhuriyet Halk Partisi Anka. 
ra llyönkurul Bafkanlığuulan : 

En büyük bayram günümW:ün 
bütün yurddaşlara verdiği yüksek 
heyecanın günün mana ve kudsiye_ 
tine yaraşrr bir tezahür gösterme
s•n~ sağlamak ve bu giizel vesile ile 
uyanık ve aydın yurddQfların tel
k :n ve İrşad vazifelerini yapmala.. 
rma Önayak olmak için geçen bay. 
ramlarda olduğu gibi bu defa da 
Ulus meydanında bir halk kürsüsü 
açrlacaktrr. 

Bizi en kara cünlerden en ay
dınlık günlere çıkaran ve en güzel 
geleceklere hazırlaywı Cümhuriyet 
rejimine candan bağlılığımızı be
lirtmenin, böyle güzel bir fırsat 
varken, her duygulu ve bilgili tür
ke vazife olduğunu düşünerek kür_ 
siyü devrime içten bağlı bütün 
yurddaşlara açık bulunduruyoruz. 

Kürsü ,bayramın başlangıcı olan 
28.10.937 gÜnÜ saat 13 de açılacak 
ve meydana çelenk koyma merasi
mi için verilecek fasıladan 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 yu. 
karı her yurodClf kürsüde aö~ aöy. 
liyebilir. Kürsüde söz söylemek için 
bayramdan önce Yenişehir Emni
yet anıdı yanında Parti llyönkarul 
Başkanlığına (Telefon 1888), bay
ram günlerinde, kürsü başındaki 

komiteye baş vurulacaktır. 

~? ·--.,....,.,.,.... 

1 H A V A 1 __ , __ 
Karsta şiddetli bir 

soğuk var 
Dün şehrimizde hava açık ve rüzgar

lı geçmiş, ısı gece 6, gündüz 2I derece o

larak kaydedilmiştir. Dün yurdun cenu

bi şarki, şark ve Karadeniz sahili mınta.. 

kalarında hava bulutlu, yurdun diğer 

yerlerinde açık geçmiştir. Dünkü yağış

ların kare metreye bıraktıkları su mik

tarlan Erzurum ve Kars'ta 8, Diyarbe

kirde 5, Urfada 2 kilogramdır. 

Colette meseleyi bu kadar deşmi
yor." eski fikirlerinde ısrar ediyor: 
"Romanın kaynağı aşk ve tabiattir 
ve bu kaynakları tüketmek imkan
sızdır; mademki biribirine benziyen 
ne iki aşk ve ne de iki çiçek vardır ... ,, 
diyor. 

Bu iki romancının ikisi de elbet
te hakikate temas etmektedirler: ro
manın tükenmez kaynakları aynı 

kaynaklardır: cemiyet , tabiat ve a§k ... 
Ve en iyi roman, okurun okuma 

ihtiyacını bu üç kaynaktan kandıra 
kandıra tatmin eden değil mi
dir - N. B. 

Posta pulundan evel.. 

Posta pulları icad edilmeden önce 
mektub naklinde, şimdiki gibi, mektu
bun ağırlığına göre deği~mek üzere İç 
ve dıt memleketler için iki nevi ücret 
alınmazdı. Evvela, mektub nakliyab yal
nız memlekete mahsustu. Ve -posta üc
reti mekhıb gideceği yerin mesafesine 
göre mevridte tahsil edilirdi. Bu mesa
fe ise müvezziin elinde tutarak sevket
tiği tek tekerlekli bir arabadaki basit 
bir taksİmetro vasıtasiyle hesab olunur
du. 

Bu günlerde Londra cla açılan yıllık 

pul serg ·sinde bu tek t lı ll:'kli taksi -
metro da teşhir edilmektedir. 

Cumhuriyetin on dördüncü yıldönümü bugün saat 13 den 30.10.1937 
cumartesi günü saat 24 e kadar Ankara da büyük törenle kutlanacaktır. 

Bunun için devlet daireleri, müesseseler ve bütün kurumlar, apartı
man ve evler, mağazalar, dükkanlar, kıraatha·neler, sinemalar ve bütün 
eğlnece yerleri, bütün nakil vasıtaları, büyük ve küçük caddeler, so
kaklar, mydanlar, anıtlar bayraklarla defne dallariyle, zeytin, meşe, 
mersin gibi yeşilliklerle, kırmızı beyaz kordelalarla, dövizlerle süslene
cek ve elektrikle aydınlattırılacaktır 

Atatürke ve cumhuriyete ebedi 
bağlılık gösterisi 

Bugün Ankaradaki izciler gençlik 
namına Atatürke ve Cumhuriyete ebe
di bağlılık gösterisi yapacaklardır. 

1 RADYO 1 ---
Bu gösteri için bütün izciler saat 12 

de Halkevi önünde toplanacaklardır. 

Saat 13 de bu gençlik alayı Halkevi ö -
nünden hareket ederek denizciler ca<L 
desi ve Anafartalar caddesi yoluyla Ulus 
alanına gelerek zafer anıtı etrafında yer 
alacaklardır. 

Bayram günlerine mahsus 
neşriyat programı 

(28 lLKTEŞRIN PERŞEMBE) 

Ankara ve lstanbul radyoları 
birlikte çalışacaklarılır. 

Alay ihtiram durumu alınca izciler 
borular çalarak anıtı selamlıyacaklar ve 
bu arada çelenkler yerlerine konacaktır. 
Bundan sonra mızıka talebenin de işti
rakiyle istiklal marşı çalacak ve Anka
ra Kültür Direktörü ile bir kız ve bir 
erkek izci tarafından söylevler verile -
cektir. Bu söylevleri takiben bir kız ta
lebenin kumandasında bütün izciler A
tatürk' e ve Cumhuriyete ebedi bağlılık 
andı içecekierdir. 

Anddan sonra mızıkanın iştirakiyle 
Cumhuriyet marşı söylenecek ve izciler 
Bankalar caddesi yoliyle yürüyüşlerine 
devam edeceklerdir. 

Halkevi önünde gençlik gösterisi 
Gençlik gösterisi için Halkevi önün

de toplanma, zafer anıtı etrafındaki tö
rende izcilerin ihtiram vaziyeti izcilerin 
komutanı tarafından yapılacak krokiye 
göre olacaktır. 

Yenişehirle, Müze önündeki anıtlara 
Ulus meydanında yapılacak törenden 
.sonra izciler merasimle çelenk koya -
cak:lardır. 

Toplanma yerlerinde ve yürüyüş ya
pılacak güzergahta zabıta intizam ted -
birleri alacaktır. 

Bugün akşam resmi binalar, mües
sese ve kurum binaları, evler, apartı -
mantar, mağazalar ve bütün şehir elek
trikle tenvir edilecektir. Aynca; 

A - Halkevi meydanında Halka 
sinema gösterilecek ve karagöz aynatı
lacaktır. 

B - · Hükümet konağı önünde jan.. 
darına mızıkası çalacaktır. 

C - Ulus meydanından, itfaiye 
meydanından, Emniyet abidesi arkasm
dan, Cebeciden, Çankaya ilk okulu ö -
nünden fişekler atılacaktır. 

D - Ulus meydanı, Emniyet abide
si, Sergievi, Halkevi Samanpazarı mey
danı ve İtfaiye meydanına konacak Ho

(Sonu S. inci sayıfada) 

Büyük korku 

Bir gazeteci, Belçika dış bakanı B.
Spaak'la mülakatta bulunurken son söz 
olarak sormuş: harb acaba ne zaman 
ba§lar, Bay Bakan?"' 

- Peygamberlik iddiasında olmadı
ğım için böyle bir s.uale cevab veremem. 
Ancak son yılın hadiseleri büyük harb
tan önceki zamanlarda vuku bulmuş ol
saydı barb şimdiye kadar en az be§ ke
re Patlamış olurdu. 

Harb, A vrupanın büyük korkusu
dur. 

Biz oburlar .•. 

Bunun da bir istatistiği yapılmak la
zımdı: ne kadar yiyoruz? 

Aşağıdaki satırları okuduğunuz za
man ürkmeyiniz; zira vereceğimiz ra
kamlar ürkünçtür. 

Şimdi dinleyiniz: yetmiş yaşında bir 

adam, bu yaşa gelinceye kadar 10.000 -

12.500 kilo ekmek, 12.000 yumurta, 14 -

17 ton et ve yağ, 5 ton balık, 15.000 
kilo patates, 7.500 kilo sebze, 7500 kilo 

mcyva yer. içkilere gelince: bunun 
250.000 litreyi bulduğunda şüphe yok
tur. Bedava olarak teneffüs ettiği hava 
is , toparlak hcsabla, 250.000. 000 lit
r edir. 

ÖGLE NEŞRİYATI: 13.00-13.05 
İstiklfil marşı, 13.05-13.20 türk inkılabı 
ve cumhuriyet rejimi hakkında bir söy
lev (İç bakanı ve Parti Genel sekreteri 
B. Şükrü Kaya tarafından). 13.20-13.25 
Onuncu yıl marşı. 13.25-13.45 Alelfunfınf 
kültür işleri hakkında bir söylev (Kül
tür Bakanlığı tarafından). 13.45-14.00 
Çocukları Esirgeme kurumu hakkında 

bir söylev (Çocuk Esirgeme Kurumu ta
rafından). 

AKŞAM NEŞRİYATI: 19.00-19.05 
İstiklal Marşı. 19.05-19.25 İç Bakanlığı
nın teşkilatına dair bütün uzuvlar hak
kında bir söylev (İç Bakanlığı tarafın
dan) 19.25-19.30 Onuncu yıl marşı. 19.30-
19.45 Milli Müdafaa işleri hakkında bir 
söylev. Milli müdafaa kuvvetlerimizin 
terakki ve tekamülü, maddi ve manevi 

J kıymeti ve son manevralar hakkında 
(Milli müdafaa bakanlığı tarafından). 

19.45-20.00 türk hava kurumunun feyizl: 
çalışması ve milletin bu yolda gösterdiği 
fedakarlığın temin ettiği büyük netice
ler hakkında bir söylev (Türk hava ku
rumu tarafından). 20.00-20.30 Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Vedia Rıza, 

Hikmet Rıza, Servet ve M. Karındaş ve 
arkadaşları). 20.30-20.45 Cumhuriyet ad
li kanunlarının ve adli teşkilatımızın 

türk içtimai hayatındaki feyizli tesir ve 
neticeleri hakkında bir söylev. (Adliye 
bakanlığı tarafından). 20.45-21.40 Türk 
musikisi ve halk şarkıları. (Vedia Rıza, 
Hikmet Rıza, Servet M. Karındaş arka
daşları). 21.40-21.55 Ulusal ekonomi ve 
artırma kurumu hakkında bir söylev. 
(Ulusal ve ekonomi artırma kurumu ta
rafından). 21.55-22.10 Ajans haberleri. 
22.10-23.00 Stüdyo salon orkestrası. 

"'°°°"" o ana a:n:.-roos o cıJICs.lltRJ 

An karanın 
sayın halkına 

Ankara Valiliğinden : 
1- Cumhuriyetin 14 üncü yılını 

kutlama merasiminin yapıla
cağı yeni Ankara hipodro
muna Ankaranın bütün sayın 
halkı davetlidir. 

2- Bu sene biletle davet kaldırıl
mıştır. Sayın halkın kendile
rine tahsis edilen yerleri ni
hayet saat 13 e kadar alma
ları ve bu saatten sonra cad
deleri serbest bırakmaları ri
ca olunur. 

3- Bu yerlere hipodromun istas-
yon kısmına tesadüf eden 
kapıdan ve yarış yerinin po
ligondan itibaren birinci ve 
ikinci kapılarından girilir. 

4- T eırifata dahil ve reMJıi elbi
seyi labis zevat ellerindeki 
kartlarla yan§ yerinin poli
gondan itibaren üçüncü ka
pıdan gireceklerdir. Bu ze
vattan maada bu kapldan hiç 
bir kimsenin içeriye girmesi
ne müsaade edilmiyecektir. 

~ 

Ulusal Kostümlü Balo 
Çocuk Esirgeme Kurumunun h er se· 

ne t ertib etmekte odluğu kostümlü ba
lo bu sene 4 birinci kanun 1937 cumar
t esi güni.i akşamı verilecekt ir. 

Kurum ; şimdiden hazırbğa b4\§la -
mı~tır. 
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A vrupanın tehlike 
noktası 

Ç ekoslovakya ile Almanya arasın
daki münasebetler, gene Avrupa 

sulhu için ciddi tehlike teşkil eden bir 
gerginliğe vardı. Bir haftadanberi hu 
küçük memleket alman gazetelerinin 
tiddetli hücumlarına hedef olmaktadll'. 
En küçük sebeblerle ikide bir tekerrür 
eden bu vaziyetin bu defaki amilleri 

§Unlardırı 
1 - Geçenlerde Çekoslovakya' da bir 

resim sergisi yapılmıştı. Alman bükü -
meti, almanların milli haysiyetini ren • 
cide eder bahanesiyle bu sergide teşhir 
edilen resimlerden bazılarının kaldınl
masmı taleb etıniş ve çek hükümeti de 
bu talebi derhal isaf etmiştir. Buna rağ
men alman matbuah, bu resim mesele
sini parmaklarına dolamışlar ve Çekos• 
lovakyaya karşı hücuma ba§lamışlardır. 
Neşriyat hala devam ediyor. 

2 - ikinci mesele iki devlet arasın
daki başlıca ihtilaf mevzuu olan Sude
ten almanlarının vaziyetidir. Malumdur 
ki Çekoslovakyada ehemiyetli bir alman 
ekalliyeti vardır. Bunlar iki kısma ay • 
nlmışlardır: sosyal demokrat ve liberal 
olan bir zümre Hitler Almanyasına kar
tı uzakta duruyor. Sudeten almanlan 
adı verilen ve Henlein'in liderliği al
tında bulunan bir zümre ise, Almanya-. 
ya pek yakındır. Bunlar, Almanyadaki 
mi1li sosyalist partisinin şubesi vaziye
tinde bulunan bir teşkilata mensubtur
lar. A 1manyadan aldıkları emirle hare
ket ederler. Ve her hususta Almanya. 
ya tabidirler. 

Geçen sene Çekoslovakya hükümeti, 
macar ve Sudeten'den gayri alman ekal
liyetleriyle bir itilaf yaptığı halde Su
deten alınanları bu anlaşmaya yanaş. 

mamışlardır. Binaenaleyh bu alman 
zümresiyle çek hükümeti arasındaki an
laşrnazhk sürüp gidiyor. Ve alman hü
kümeti de ırki alakayı ileri sürerek bu 
ihtilafa karışıyor. 

Geçenlerde bu partinin bir içtimam-

da gürültü çıkmış ve birkaç alman çek 
polisinin, şiddetli muamelesine maruz 
kalmış. Bu, alman gazeteleri ·için en 
ağır neşriyata vesile teşkil etmiştir. Ba
zı mehafil, bunu, Almanya tarafından 

girişilecek olan bir teşebbüs için hazır· 
hk telakki etmektedir. Ve Çekoslovak
yanın bir taraftan Sovyetlerle, diğer ta
raftan da Fransa ile olan yakın müna· 
.;ebetleri gözönünde tutulacak olursa, 
böyle bir hareketin tehlikesi derhal na
zara çarpar. Çekoslovakya Rusya ile 
Fransa arasında bir köprü vaziyetinde
dir. Alman diplomasisinin şiddetli itira
zına hedef olan Sovyet - fransız paktı, 

Çekoslovakyarun da iltihakiyledir ki Al
manya için çok tehlikeli bir şekil almış
tır. Esasen Almanyanın Çekoslovakya 
hakkındaki husumet hislerinin arkasın
daki gizli sebeb de budur. Almanya, Çe
koslovakyayı Sovyet - fransız pakbndan 
ayırmak için her tedbire müracaat et
miştir. Muvaffak olmayınca da tedhiş 

yolunu tutmuştur. 

Diğer taraftan Fransa ve Sovyet 
Rusya, Almanya'ya karşı yapılacak her 
hangi askeri harekatta bu küçük orta 
Avrupa memleketinin ne derece faydalı 
olduğunu bildikleri için Çekoslovakya
yı asla yalnız bırakmıyacaklarıru bildir
mektedirler. Çekoslovakya'ya karşı ya
pılacak bir taarruzu, Fransa ve Sovyet 

Rusya, doğrudan doğruya kendilerine 
karıı yapılrruş telakki edeceklerdir. Ya
ni Çekoslovakya bugünkü Rusyarun na
zarında tıpkı Çarlık Rusyasının naza-
nndaki Sırbistan'a benzemektedir. 
Bunun içindir ki büyük har -
bm Sırbistana karşı yapılan bir taarruz 

neticesinde başladığını habrlıyanlar, Al
manya ile Çekoslovakya arasmdaki mü
nasebetlerin gerginleştiğini gördükçe 
hakh olarak asabileşiyorlar. 

A. Ş. ESMER 

İhracatçılara açılacak 
kredinin şekli 

İstanbul, 27 (Telefonla) - İhracat 

tacirlerine açılacak kredi hakkında ala
kalı dairelere tebliğat yapılmıştır. Cum

huriyet Merkez Bankasında bloke pa
;ralan bulunan memleketlere ihracatın 

Öevamını temin için Merkez bankasın
<ia 16-10-937 tarihine kadar yekunları 
tesbit edilmiş olan blokelerin yüzde 
Öoksanx milli bankalarca finanse edile
cektir. 

ULUS 

Şanghayda Japon ileri 
hareketi devam ediyor 
ŞAPEI ALEVLER iÇiNDE 

Çinliler muntazam seki/de çekiliyor 
Londra, 27 (Hususi) - Şanghaydan bildiriliyor: Japon krtaları bu 

sabah şafakla beraber yeniden taarruza geçerek ileri hareketlerine de
vam etmişlerdir. lki taraf arasında tiddetli harblar olmaktadır. Kara 
ve hava ~mbardı~a.nlarmm şiddetinden, bir milyon nüfuslu bir şehir 
olan Şapeı alevler ıçınde yanmaktadır. Bu yangın, 1923 senesinde Tok
yoldaki zelzelede çıkan yangından sonra Uzak Şuk'ta görülen eın 
büyük yangındır. 

Çin kıtalan Şapeiyi boşaltmış
lardır. Burada, harabeye dönen 
sokaklarda tutunan birkaç yüz çin 
piyadesiyle altı katlı bin binaya 
sığınmış bir çin taburu el bomba.. 
ları ve mitralyözlerle japonlan 
durdurmağa çalışmaktadır. Fakat 
bu mukavemet de uzun sürecek gi
bi değildir. 

Çin kıtalan geriliyorlar 
Japon tayyareleri alçaktan uçarak 

Çin kıtalarını kaçmakta olan sivil hal
kı ateşe tutmaktadırlar. Bu yüzden bir
çok siviller ölmü~tür. 

Şapei'yi ve Kianguan'ı terkeden Çin 
kıtaları, Tasiang Kiating - Nansiang -
Sunkiang hattına çekilmişıerdir. Şimal
den cenuba doğru uzayan bu hat, Şan

ghayın 15 kilometre garbındadır. İnti
zam halinde geri çekilen Çin askerleri, 
bütün köprüleri atmışlar \'e yolları boz-
muşlardır. · 

Çin kıtaları bütiln ::eph~Ierde tevka: 
lade kahramanlıkla harb etmişlerdir. 

ŞİMALDE: 

Çinlilerin muvallakiyetleri 
Çin kaynaklarından bildirildiğine 

göre, şimal cephesinde Çin ileri hare -
keti devam etmektedir. Bu kıtalar Şan
si eyaleti sınırında Niangtsevang sınır
larına varmışlar ve Pekin - Hankeu 
bölgesinde demiryolu hattını geçmişler 
Japon kıtalan Niangtsevaong'm şarkın
da ricate başlamışlardır. Ayrıca çekilen 
20.000 kadar japon askerinin· Çin sed
dinin cenubunda öncülerle alakaları ke

silmiş olduğunu bildirmektedirler. 
Buna mukabil japonlar da Niangt

sevang geçidinin kendileri tarafından I 
zabtedildiğini haber veriyorlar , 

Japonya Brüksel 
konferansına 
iştirak etmiyor 
Londra, 27 (Hususi) - B. Eden bu

gün avam kamarasmda yaptığı beya
natta Brüksel konferansında İngiltere
yi bizzat kendisinin temsil edeceğini 

bildirmiştir. B. Norman Davis'in baş
kanlığındaki amerikan delegasyonu bu
gün Parise gelmiştir. Yarın akşam 

Brüksele hareket edecektir. 

Bugün saat 18.40 da japon hüküme
tinin konferans hakkındaki cevabı Bel
çika elçisine verilmiştir. Japonya kon
feransa iştirakten imtina etmektedir. 
Dış Bakam Hirota, Japonyamn bu im
tinaının sebeblerini ve sonra takınaca
ğı tavrı, ingiliz ve Amerika sefirleri
ne izah etmiştir. 

1 KÜÇÜK DIŞ HABERLER 

X Rahat - Fas'ta Fransa'ya karşı 
milli bir hareket başlamxş ve muhtelif 
liderler tevkif olunmuştur. İhtiyat ted
birleri alınmıştır. Her taraf sakindir. 

X Paria - Pirene bölgesinde karla
nn erimesi yüzünden hastl olan seller 
vahim tuğyanlara sebeb olmuştur. Nü

fusça zayiat yoksa da maddi hasar mü
himdir. 

X Brüksel - Yeni kabineyi kimin 

kuracağı henüz belli değildir. Sosyalist 

de Man'ın ismi sık sık geçmekte ise de 
kati olarak hiç bir isim ileri sürülme -
mektedir. 

Yarın yeni makinesinde yeni şeklinde 
32 büyük sayfa olarak çıkıyor 

Okurlarımıza hizmet olmak Üzere 
29 ilkteşrinden itibaren 

Kucçltlık. n~arıı~©ırr 
~~ırvö~ü c§lÇo~oy©lf' 

Bu ilanlarla güttüğümüz gaye, sadece okuyucularımızın 
hususi işlerini kolaylaştırmak, iş arryanla· işçiyi, mal sahibi 
ile kiracıyı veya müşteriyi temas haline koymaktır. Bura~ 
ya ticari ilanlar değil, sade halkı al'akalıyan ilanlar konacak
tır. Kiralık apartımanımz mı var? Bir apartıman mı kirala
mak istiyorsunl.1'2.? Bir daktiloya, bir katibe, bir muhasibe, 
veyahud bir dülgere, bir hizmetçiye, bir aşcıya, bir mürebbi
yeye mi ihtiyacınız var? M eseıa bir halr, bir buz dolabı, bir 
piy~no, elden düşme bir radyo, bir soba mı alacaksınız. 
Dogrudan doğruya bu sütuna ilanınızı verebilirsiniz.! 

Dört satırlık ilanlar Bir defaya mahsus olmak üzere 30 kuruştur. 
iki deFa neşredililirse 50 kuruş 
Oç dela neşredilirse ?O kuruş 
Dört defo neşredilirse 80 kuruştur. 

Bundan sonra her hafta neşirçin 140 kuruş alınacaktır. 
10 defa neşrettiğiniz ilanlar için 1 ;O kuruş alınacaktır. 
Bir kolayl~k olmak .~zere her satır~ ~elime ~ralarındaki boş
luklar harıç olmak uzere 30 harf ıtıbar edılmiştir. Bu he
sa.bla bir ilan 120 harften mürekkeb olacaktır. 
Eğer dört satırdan fazla ilan vermek İsterseniz o zaman 
her fazla satır için ayrıca 10 kuruş alınacaktır. 

Küçük ilanlar için idarehanemiz de ilan almmağa başlanmıştır. 
Matbaamızda küçük ilan servisimize müracaat ediniz .•. 

~~•o•ıu:nıotrLtocı•tıoıo•llk?~ 

İSPANYA'DA 
-

Asiler Aragonda 
taarruza 
hazırlanıyor 

Londra, 27 (Hususi:) - Valansiya
dan bildirildiğine göre erkanrharbiye. 
Aragon cephesinde asilerin yapacakla
rını hissettiği büyük taarruza karşı 

koymak üzere cumhuriyetçi orduyu fa
aliyetle takviyeye çalışmaktadır. Yeni 
sınıfların silah altına çağrılması dü
şünülüyor. Ancak subay eksikliği ken
disini hissettirmektedir. 

Yeni bir tecavüz hadisesi 
Stanray adında 800 tonluk bir ingi

liz gemisi Gijon yakınındaki Avoles a
çıklarında bir ispanyol balıkçı gemi
si tarafından ateşe tutulup tevkif edil
miştir. İngiliz amirallığı devriye ge
zen destroyerlerden birini tahkikat i
çin hadise yerine yollamıştır. 

Fransız gemilerine yapılan 
tcavüzün tahkikah 

Paristen bildiriliyor: Tecavüze uğ
rayarak batan iki fransız gemisi hak
kındaki tahkikat henüz bitmemiştir. 

Hükümet Sa1amanka ve Valansiya ma
kamları nezdinde hadiseyi protesto et
miş, ayrıca da Minorka adası civarları· 
na bir harb gemisi ikame etmiştir. Bu 
gemi telsiz vasıtasiyle tayyarelerle te
ması muhafaza edecektir. 

B. Metaksas'la 
Dr. Ar as arasında 
samimi telgraf /ar 

Elen Başbakan ve Dış İşler Bakanı 
B. Metaksas ile Dış İşler Bakanımız 
doktor Rüştü Aras arasında aşağıdaki 
telgraflar teati olunmu~tur: 

EKSELANS B. ARAS 
Hariciye Vekili 

ANKARA 
Türkiyedeki ikametimiz esnasında 

gördüğümüz nazik ihtimamlardan dola
yı gerek refikamın gerek benim en ha
raretli teşekkürlerimi kabul etmenizi 
bir kere daha rica ederim. Bu ziyaret
ten arkadaşlarım ve ben en heyecanlı 
hatıralar muhafaza eyliyeceğiz. 

En iyi ve kalbi dostluk hissiyatımı 
bildiririm. 

Başvekil Metaksas 
EKSELANS B. MET AKS AS 

Başvekil 

ATİNA 

Göndermek lutfunda bulunduğunuz 
nazik telgrafınızdan ziyadesiyle müte
hassis olarak, ekselansınızın ve Bayan 
Metaksas'ın memleketimizdeki ika
metiniz hatırasını daima canlı olarak 
muhafaza edeceğime inanmanızı rica e
eylerim. Bütün türk milletinin ekse
lansınıza gösterdiği sempati nişanele

ri, elen milletini ve onun güzide hükü
meti reisinin şahsı hakkında hissettiği 
büyük dostluğun samimi tezahürüdür. 

Hürmetkar dostluk hissiyatımı ka
hul buyurmanızı rica ederim, Bay Baş
'rekil. 

Tevfik Rüştü Aras 
(A.A.) 

Hava şehidi İmad'rn 
habası diyor ki : 

'' ikinci oğlum da 
bu yola hazır,, 

Adana, 27 (A.A.) - Ankaradaki Ha
va faciasında şeh.i.t olan paraşütçü ada
nalı İmad Akhun'un ölümü dolayısiyle 
vilayet namına emniyet müdürü, jan
darma kumandanı, hava kurumu müfet
tişi ve başkanı ve Türkkuşu azalan şe
hit İmad'ın evine giderek babası ve ai
le efradına taziyette bulunmuşlardır. 

İmad'ın babası Mesud, heyetin taziye 
ve teessür duygularına fevkalade so
ğukkanlılık ve yurdseverce mukabele
de bulunmuş ve oğlunun ölümüpden 
dolayı teessür duymadığını, ancak va
zifesini tamamen y_apamadığr için mü
teessir olduğunu söylemiş ve bu yıl li
seyi bitirecek . olan ikinci oğlunun da 
bu yola hazır bulunduğunu iftiharla bil

dirmiştir. 

..,-
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Küçük halkın himayesi 
SON POSTA'da Muhiddin Birg• 

küçük halkın muayyen bir refah vuad
sinden uzaklaşma11 bir memlekette a.. 
deniyetin tereddisine yol açbğma ipret 
ederek diyor ki: 

" Bunun için Türkiyenin de en zi. 
yade ehemiyetle dikkat edeceği ıeylw_ 
den biri budur. Türk milletini vücude 
getiren küçük halkı, ucumi refah vasa
tisine kabil olduğu kadar yaklaştırmaı.;, 
büyük bir inkılib yoluna gİrmif ve bll 
yolda bugüne kadar birçok şeyler yap

tıktan sonra, programına yapdacak da
ha pek çok şeyler kaydetmek mecbmi
yetini hissetmiş bulunan Türkiye içia 
de çok elzemdir. Siyasi ıstılahlara göre 
merkez kuvveti denilen kütleyi bu kü
çük halk kuvvetlendirir. Bu halk, mer

keze ne kadar çok girerse ve yabud bir 
memleketin siyasi fikir taksimabnda 
merkez sahası kendisine hu halktan ne 
kadar fazlasını kendisine çekebilirse, o 
memlekette de o kadar fazla siyasi hu. 
zur ve içtimai asayi§ teessüs eder a.ksi
hal, siyasi mücadeleyi ve içtimai huzur
suzluğu mütemadiyen artıracak olan bir 
amildir. 

Bütün bu sebeblerden dolayı isteriz 
ki Türkiyede küçük halk kabil olduğa 
kadar kuvvetli bir kütle halinde med'e
zi doldurmaya giden bir hareket iÇnde 
bulunsun. Bu, Türkiyede inkılabın se
lameti, medeniyetin inkişafı ve ilerle
menin hızlanması gibi gayelerin tahak
kuku için en başta gelen şarttır. 

Ben küçük halkın kuvvetlendirilme.. 
si, bunun zayıf omuzlarının kaldıranu
yacağı derecede yÜk altına konulmama
sı lehinde yazı yazmak için hiç bir vesi
leyi kaçırmıyorum. Bunun için okuyu
cularımdan sık sık teşekkür mektublan 
alırım. Bazan da bunlar kendi derdleriııl 
bana anlatnuya çalışırlar. Derdi çok o
lan bir dünya içinde yaşadığımız için, 
maalesef, her gelen derdi burada teırih 
etmeye imkan olmuyor. Fakat son gün-

. lerde aldığım bazı mektublar var ki 
bunlar da iş kanunu tatbikatından ame
lenin istifade edemediğinden şikayet e
diliyor." 

Muharrir, bazı noksanlarına rağmen 
iş kanununun cumhuriyetin vücude ge
tinniş olduğu en güzel işlerden biri ol
duğunu kaydederek, bu mükemmel ese
rin tatbikatında aksamaması ve hilei 
şeriyelere uğramaması için iş tetkilab
nın azami itina göstermesini temenni ._ 
diyor. 

Mahkfun edilen döviz 
kaçakçıları 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Asliye 
beşinci ceza mahkemesi bugün bir dö
viz kaçakçılığı davasını neticelendir
di. Simsar Aron Mizrahi ile sarraf 
Filipin yanında çalışan bulgar tebaa
Sirkeci ve Şişli - Fatih hatlarında da oto
sından Manol dörder ay hapis ceza
malzemeyi gÜIJlrÜk resmi vermeden sat

mış olmasıdır. 

Ekselans Samii 1 

Sayın lran Dış bakanının ressam 
Saip taralınd an yapılmış bir krokisi 

Ônce verilen haber hılilfma olarak • 
lran Dış Bakanı Ekselans Samii diia 

Kırıkkaleye hareket etmemi~lerdir. 

Mumaileyh dün öğle yemeğini ma:ycti 
erkaniyle birlikte Avusturya sefaretın

de yedikten sonra :şehrimizde bir ge
zinti yapmışlar ve akşam yemeğini An
kara Palasta hususi olara I< yemi§lerclir. 
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Eıaziz Cumhuriyet müddei umumisinin 
Dersim asileri hakkındaki iddianamesi 

Dersim isyanı nasıl başladı 
ve nasll bastlnldı? 

Mart 1937 içinde T uncelide halkı hükümete karşı silahla kıyama 
tahrik ve teşvik edenler, o bölgedeki temiz ve asil türk halkı arasında, 
mevzii bir muhalefet havası uyan dırabilmişler, fakat türk milletinin 
dikkat ve hassasiyetle takib ettiği bu meseleyi kuvvetlerimiz kısa bir 
zamanda bertaraf ve uayişi temin ebnişti. Hadisenin müşevvik ve auç
luları şimdi adaletin peınçesindedirler ve kanuna karşı gelmenin hesa
bını vermektedirler. 

Suç ve suçluya her yerde ve her devirde tesadüf olunabilir. Fakat 
Tuncelinde bugüne kadar işlenen &uçlarm a.rzettiği anormal hususiyet
ler bu yurd parçasını asırlardanberi bir anarşi kaynağı haline getir
mişti. Cumhuriyet hükümeti demir azmiyle isi Dersimi, bayındır Tun
celi yapmak yolundadır ve hazırladığı programın bütün hatlarım tam 
bir şekilde tatbik etmektedir. 110 bini aşan nüfusu ile Tunceli, cumhu
riyet Türkiyesinin refah ve huzurunda tabii bir hissesi olan güzel bir 

yurd parçası olarak, bu ıslahata çok tan hak kazanmrştı. 

Şimdi Elazizde, umumi yenilik vabınd~. ve~~iğ~. ifaded_e sükOnetle. oku
ve bayındırlaşma yolundaki gidişe mak mumkundur. Seyıt Rıza Erzıncan 
engel olmak hayaline kapılanların köprüsünden geçerken vesika aranrp 
görülmekte olan muhakemeleri bu a~ıyac~ğın~ uzu~ müddet tahkik_ e-
bakımdan ehemiyet arzetmekte- dıyor, geiıp gıtmenın serbest oldugu-
dir. Elaziz muhabirimiz bize ''De- nu öğreniyor, fakat köprüye gelince 
rebey" den, "Seyid" den kurtulan jandar~a. nö~e~çisi kendisini yakalı-
Tuncelinin bu tarihi muhakeme- yor. Hu'Vlyetını musırren saklamasına 
sinde cumhuriyet müddei umumi- rağme? Y.anında~i dürbin~n üze:in~e 
sinin mahkemeye arzettiği iddia- yazılı ısmınden şupheye düşen vazıfesı.. 
nameyi gönderdi. n~. nöbetçi süngüsünü. çekiyor, kendi-

Cumhuriyet müddei umumisi B. ın- sını karakola davet edıyor. 
temi Şahanoğlu, bu iddianamesiyle bi- Cumhuriyet jandarmasının 
ze "Dersim meselesinin,, bütün hususi- süngüsü 
yetlerini ihtiva eden bir vesika sunmak- Seyit Rızanın bu kısma aid ifadesin-
tadır. Dersim tarihinin içtimai ve adU de izhar ettiği son temenniyi tekrar e-
bakımlardan dikkatle gözden geçirildi- diyorum"- Jandarmanın süngü çekti-
ğini ispat eden iddianamenin ilk kısım- ğini rica ederim yazınaymız, kendisine 
lan mart 937 hadisesini doğuran sebeb- bir zarar gelmesin.,, Seyit Rıza kendisi-
leri çok güzel aydınlatmaktadır. A~ğı- ne irad edilen her suale cevab yerine bir 
daki satırlar ise muhalefetin kimler ta- sualle mukabele ediyor, ve kırılan des-
rafmdan ve nasıl hazırlandığmı, netice- ti, dökülen su imi11 gibi kendi teviline 
)erini bildirmektedir : göre bir kere teslim olduktan sonra ar

isyan kimler tarafından ve 
nasıl hazırlandı? 

İsyanı hazırlıyanlardan bahsederken 
baş tarafa Alişirin ismini geçirmek la
zımdır. Alişir Zaranm İmraniye nalıi

yesine bağlı Ağızkir köyünde doğmuş 
ve şer için yaratılmış bir mahlfiktur. 
Büyük harbta ruslara casusluk etmiş, 
birçok masumların hanumanını söndür· 
müş, ve sonunda rus karargahına firar 
ederek işgal edilen türk topraklarında 
yapmadığı mel'anet kalmamıştır. Müta
rekeden sonra da Alişir Seyit Rızanın 
himayesine iltica etmiş ve Erzincan, 
Sıvas ve Dersim havalisinde ika edilen 
çapulcu akınlarında baş rolü ifa eyle
miştir. Milli mücadelede istiklal ordu
su Çerkes Etemi tedib ederken ansızın 
taarruz eden yunan kuvvetleriyle birin
ci İnönünde hayat, memat dövüşüne 

girdiği sırada, türk tarihinin en buh
ranlı günlerinde Alisiri gene Koçgiri 
isyanının başında. Pontosçularla bir
leşmiş ve milletin başına umulmadık 

gaileler çıkarmış görüyoruz. Mudan
ya miitarekesinden sonra Alişir ve Se
yit Rıza artık ayn ayrı iki şahsiyet ol
maktan çıkm•ş, Çapul, serkeşlik ve hi
yanet ruhunu temsil eden bir halita ol
mu.,.tur. 

Yüksek mahkemenin intaç ettiği İz· 
zetin İlter davasında geçen bu mevzua 
aid şayanı nefret tafsilatı tekrara lü
zum görmem Ne yazık ki, isyanın ve 
biyanetin bu ruhu habisi, ayaklandırdı
ğı son kıyamın ateşleri içinde canını 
vermiş, bugünkü hesab gününe yetişe
memiştir. Evrakı arasında çıkan iki ve
sika dosyadadır. Bunlardan biri İlterle 
büyük Kürdistan hakkındaki muhabe
resine aiddir. Diğeri de büyük harbta 
düşman kumandanından Dersimde ika· 
met için aldığı vesikadır. 

Seyid Rıuı kimdir?· 
Seyit Rıza, Hontm Sin nahiyesine 

bağlı Ağdat köyündendir. Seyit Rıza 

Dersimin Seyidi ve yukarı Abbas uta
lmın da reisidir. Çok .defa Viyahkda 
ve bazen (Soson kale) deki evinde o
turur. Dersime aid işler Viyalıkda gö
rülür. "Otur, kalk,, emri de Soson ka
leden verilir. Son fişeğini sarfettikten 
ve yanındaki avenesi de kısmen imha 
n kısmen de dağılarak kendisini Sarı 
oğlanda tek başına bıraktıktan sonra 
komşu vilayetlere kaçarken, Erzincan 
köprüsünde yakalanmış ve Yüksek 
mahkemeye mevcuden sevkedilmiştir. 

Suclunun nefsinde cemettiği Seyitlik
le Reislik haleti ruhiyesini hini istic-

tık sorguya, suale neden lüzum görül
düğünü bir türlü anlıyaıiuyor ve mut
tasıl Ankarayı sayıklıyor. Suçlulardan 
Yusufan aşireti reisi Kamerle Şeyhanh 
hisse Seyde ve Haydaran reisi diğer Ka· 
mer yukarıda .zihniyetlerini izah ettiği
miz tiblerdendir. İlk isyan hareketi Yu
aufan ve Demenan aşiretleri içinden baş
lamıştır. Demenan aşireti reisi Cebrail 
de bu isyanda Seyit Rızadan aşağı ol
mıyan bir rol oynamış ve şahsen ve fii
len asileri sevk ve idare etmiştir. Yeni 
karakolun kaldırılmasını, mektebin yı
kılmasını ve nahiyenin lağvedilmesini 

teklif eden şahıs budur. 

Bahtiyar aşireti reisi Şahin de niha· 
yet kendi avenesinin ğayız ve kin dolu 
tezahüratı arasında can vermiş o da di
ğer bir kısım emsali gibi hesab gününe 
yetişmemiştir. Bütün suçlara aid sübut 
delillerini' esas hakkındaki iddiamızda 
ayrıca arz ve tafsil edeceğiz. 

l•yan naıtl ol.da? 
İsyanın sureti vukuuna gelince: Hü

kümet bir taraftan imar ve ıslah prog
ramı tatbik ve halkın talihini iyileştir
meğe uğraşırken başta Seyit Rıza, Ceb
rail ve maktul Alişir, Şahin olmak üze
re suçlularda boş durmiyorlardı. 936 se
nesi kış mevsiminde hazırlıkla, kendi ta
birleri veçhile yekdiğerlerine (Elçi) 
göndermekle, akla Biğmaz ve hayalden 
geçmez uydurma propagandalarla meş
gul oluyorlar. Bu uydurmaları kısmen 

suçluların, kısmen de şehidlerin ağzın
dan muhtasaran nakletmekliğime yük
sek mahkemenin müsamahasını dilerim: 
(Aşiret kadınları gündüzleri kocaları

nın, geceleri karakol efradının olacak
dır. Seyit Rızanın gönderdiği habere gö 
re, Sin karakolunda ihtiyar bir adama 
ağrr tecavüzler yapılmıştır. Bahar gelir 
gelmez yeni açılan Sin karakolu lie Kah. 
mut karakolu Elhize kadar sürülecek

tir. Bu karakollar aşiretleri teçhiz için 
bir hazırlıktır.) 

Uydurma propagandal.ar 
Bir de Sesen kaleden elçilerle dört 

tarafa dağıtılan şayilardan bir misal a· 
lalım: (Atatürk' den bir mektub aldım, 

Dersim halkı fakir olduğundan Cumhu
riyet hükümeti de Dersimi 33 padişah 
zamanında idare edildiği gibi bıraka

caktır. Abdullah paşaya askerle yardım 
edilmiyecektir. Dersim nar.ıl isterse ser
bestçe hareket edebilir.) Bu propogan
daların istenilen asabiyeti, hissiyatı tah
rik ve tevlit etmediği görü1dükçe daha 
büyük mikyasta uydunna31r işaa edili-

«Netice herkesçe ma
lfundur: Dejik baba
nın tılsımı bozulmuş, 

çıkılmaz uçurumlar 
alçalmış, aşılmaz dağ

lar eğilmiş ve geçilmez 
dereler yol vermiştir. 
Hülasa, kör düğüm 

çözülmüştü» 

1 iddianameden 

'----· 
yor: (Köylerdeki bütün halk bir yere 
toplanacak, bir sıraya yapxlan evlerin i
çerisine tıkılacak, bu evlerin yalnız iki 
kapısı olacak. Kapılarda da birer polis 
bekliyecek, ekmek, odun ve keçiler için 
meşe yaprağı ve saire ihtiyaçlar vesika 
ile verilecek, halkın bütün kazandığı 

elinden alınacak ve her pazar gecesi E
lazizde halkevinde tatbik olunan usul 
tatbik olunacak, mumlar sönecek, ila
here .• ) bütün bu propagandaların sonun
da, karlar erir erimez yeni yapılan köp
rülerin yıkılması yeni karakolların da 
tahribedilmesi tavsiye olunuyor. Ve Se
yit Rıza tarafından halka korkmamaları 
ve büyük paşaların kendi yanına gidip 
gelmeğe başladıkları bildiriJiyordu. 

Asırlardanberi mistik telkinlerin te
siri altında yaşıyan bir muhitte Sesen 
kaleden çıkan bu saçmalara inanan ça
pulçular bulunabilirdi. Çapulçunun fik
ri masallarla, hurafelerle uyuşturulmuş
tu. Dersimde nelere inanılmazdı ? .... 

Haç üzerindeki parmak izleri 
Seyit Rızanın Sesen kalesine yakın 

Vank isminde bir köyü vardır. Bu kö

yün müstahkem kilisesinde alt tarafı gü

müş savatlı, üst tarafı altın yaldızlı tah
minen iki kilo sikletinde bir haç vardır. 
Bu hacın ortasında muhaddep bir cam 

içinde fındık tanesi kadar bir nesne var
dır. Bu nesne imam Hüseyinin baş par· 
mağının kemiğidir. Dersimli çapulcu 
başı srkıştıkça bu haçtan istiane için 
kiliseye girer, buzu ve huşu ile haçı ö

per, hamlinde müşkilat çeken kadın, der
di davasız kalan mariz gene V anka gi
der. Papasa yalvarır ve haçı öper. Seyid 
Rıza bile hastalandıkca bu kiliseyi ziya
ret etmiştir. Bir köy papası kim bilir ne 
vakittenberi bütün Dersime böylece ha
ça tapmayı öğretmeğe uğraşıyordu. 
İzzetin İlterin bir tahta kutu, bir çocuk 
takunyesi ve bir de fener pili ile Der
sim içinde yaptığı marifetleri burada ne
lere inarulabileceğinin başka bir misali 
olmak üzere tekrar hatırlryabiliriz. Ha
la (Erkan) ağacı tuhaflıklarına inanan 
fikirSizler içinde viyalıktan çıkan ya

lanlara kapılanların bulunması da müm
kündür. Bu propogandalardan sonra ça
pucularm hissiyatım muayyen istika
metlere tevcih edebilmek artık kolaylaş
tığından tasavvurdan fiiliyata geçilmiş 
ve cemaatlann faaliyeti başlamıştı. Der
simin isyan tarihi sadece bu cemaatların 
hazırladığı bir eser, bir çapulnamedir. 
Bu defa da isimlerini arzettiğim altı aşi
retin murahhasları evvela Haydaran a
şireti içinde Kürpikte toplanmışlardır. 

Yıkılan köprü 
Kahmut köprüsünün yıkılmasına da 

burada karar verilmiştir. Bu karar 20 - 21 

mart 937 gecesi Demenan, Haydaran, 
Yusufan aşiretlerine mensup silahlı eş
has tarafından infaz edilmiştir. Dersim 
ka.zanını, fakat bu defa devirmek için 
ilk defa kaldıranlar şarki Dersimde de
menanlxlar olmuştur. Bu köprü yıkıl • 
dıktan sonra 2 5 martta Kahmut ve Pah 
arasındaki telefon hattı kesilmiş ve 
Kahmut karakolunu takviye için gönde
rilen jandarma kuvvetine karşı neticesiz 
bir pusu tertib edilmiştir. 

Garbi Dersim'de ilk hareket 
Seyit Rıza bu neticeyi aldıktan son

ra garbi Dersimde de ilk hareket başlı
yor. 26 mart gecesi on kişilik bir grup 
tarafından Hozatın · Sin karakoluna a
teş edilmiş ve telefon hattı kesilmiştir 

İstanbulda otobüs 
servisleri çoğalıyor 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Beledi

ye şehir içinde nakil işlerini kolaylaş
tırmak için otobüs servislerini çoğalt
mağa karar verdi ve şimdiye kadar te
sis edilen Kurtuluş - Bayazıd, Yıldız -
Taksim hatlarından başka Topkapı -
Sirkeci ve Şişli - Fatih hatlarında oto
büs işletilmesine izin verdi. 

B. Ayet Altuğ Ankaraya 
döndü 

Ekonomi Bakanlığı deniz müsteşar
lığı deniz ticareti genel direktörü B. 
Ayetullah Altuğ dün Vandan şehri

mize dönmüştür. B. Altuğ Vanda, Van 
işletme idaresinin yeni yaptırdığı Van 
ve Bitlis vapurlarını görmüş ve Tuğ is
kelesinde yapılan şantiteyi ve sair tesi. 
satı tetkik etmiştir. 

27 gecesi de dört kişilik Şeyhanlı ve 
dört kişilik de Bahtiyarlı çapulcunun 
iltihak ettiği kırk kişilik bir Abbas u
şağı çetesi (Sin) karakolumuzu tekrar 
üç noktadan ateşe tutmuştur. Seyit Rı
za 2 nisanda Viyalıkda kendi aşiretine 
mensub yüz kişilik bir toplantı yap
mıştır. Kahmut köprüsü bu sırada ta
mir edilmiş ve kesilen telefon hatları 
yenilenmişti. Fakat çapulculuk kararın
dan dönmiyordu. 4. Nisanda Uzun Tar
lada yapılan toplantıdan sonra Kahmut 
köprüsünün yeniden tahribine teşebbüs 
edilmiş ve şarki Dersimde Demenanlı 
Cebrailin kumandasında Nohuttepe, 
köprü mevkii ve Taht karakollarımıza 
baskınlar yapılmıştır. 26 nisanda Aski
ser karakoluna ve 29 nisanda garbi Der
simde Sin karakolundan çekilen efrada 
taarruz ediliyor. 29-30 nisanda Pah hü-

• kÜmet binası yakılıyor. Ve eşyası yağ
ma ediliyor. 4-5, 9-10 mayıs· geceleri 
Bahtiyarlı Şahin Plür karakolumuza 
tecavüz etmiş*"ir. Tedib kuvvetlerimiz 
14 mayısta asilerle temasa geçti. Tedib 
kuvvetine karşı da aşiretler arasında 

bir mukavemet tesisi maksadiyle Seyit 
Rıza riyasetinde yaprlan Sen cemaat 
(Halveri) cemaatıdır. 

Son toplantılar 

Bu sonuncu cemaatın toplantıya da

veti de diğerlerinde olduğu gibi tek

lif ve kabul manasına birer tek şeker 

veya birer lokma ekmek, keçekülfilı 

göndermek suretiyle vukubulmuş ve 

dağılırken de mukavemete ahdüpeyman 
manasına Munzur suyundan birer avuç 
su içilmiştir. Fakat Yusufanlılar he
men kamilen, Haydaranlılar kısmen 

mukavemetsiz olarak silfilılarını teslim 
ettiJec. Demenanlılar Kırmızıdağ'da, 

Abbaslılar Külünk ve Bakır dağında, 
Bahtiyarlı Şahin de Deş.pınarda tedib 
kuvvetlerine karşı mukavemete içtisar 
eylemişlerdir. İsyanın ilk safhasına ve 
tedib harekatına aid muhtelif krokiler 
mahkemeye takdim olunmuştur. Esas 
hakkındaki iddiamızda bu mevzua tek
rar avdet edeceğiz. Şimdilik isyan :1a
rekatınxn gerek şarki Dersimde, gerek 
garbi Dersimde aynı zamanda vukuunu 
ve bu harekatın aynı ellerle idare edil
diği kanaatını veren bir vahdet arzetti
ğini işaretle iktifa edeceğiz. 

Netice ne oldu? 

Netice herkese maJUmdur. Dojik ba
banın tılısınu bozulmuş, çıkılmaz uçu
rumlar alçalmış, aşılmaz dağlar eğil

miş ve geçilmez dereler yol vermiştir. 
Hulasa kör düğüm çözülmüştür. İmar 
ve ıslah programında bir buçuk aylık 
bir tevakkuf, tedib harekatının hitamın
dan sonra daha hızlı bir çalışma pro
gramının tatbiki sayesinde Tunceline 
birkaç sene birden kazandırmıştır. 

Saygx değer başkan: Yüksek mah
kemeye tevdi ettiğimiz bu dava daha 
hayatının ilk senesinde uğradığı sui
kasddan dolayı Tuncelinin Dersim a
leyhine açtığı bir davadır. Vereceğiniz 
kararda artık Tuncelinin temiz hava
sında fezahat ve çapul hayatına yer ka1-
madığmı ve bu irtifalarda muzır mik
ropların yaşayamıyacağnı, bunu başka 
türlü düşünenlere isbat edecek ve dü
ne kadar bir merkezi iğtişaş olarak 
varlığını muhafaza eden Dersimi kuru
nuvusta müesseseleri ve o devrin tel
kinleriyle birlikte tarihe gömerek o
nun yerine orta Anadoluda bir merke
zi itila olarak yükselen Tuncelini ebe
diyen yaşatacaktır. 
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(Ba§ı 1. inci sayfada) 

halk yığınlarım tatmin ve temin eden 
devlet adamıdır. Bugün üçüncü başve
killiğini yapıyor. 

İlk defa iktidara 1 teşrini evel 1934 
de geldi. Dahill vaziyetlerin icabları 
dolayısiyle kabinesinin mevkiini kuv
vetlendirmek gayesiyle ikinci kanun 
935 sonlarında çekildi. Kıral memleke .. 
ti sükuna kavuşturacak devl;t adamı o. 
lar~k _geı:ıe kendisini buldu. 1 şubat 193.5 
de ıkıncı kabinesini kurdu. 

İkinci başvekilliğini temmuz 936 
sonlarına kadar yapan değerli devlet a
danıı, tezad halinde olan kanaatlerin 
memlekette yaratmak istedikleri huzur
su~luk. ha':~sın~ . yok edebilmek için, 
mılletın guvenını tazelemek lüzumunu 
duydu ve kırala istifasınr verdi • 
Fakat kıralın ona hududsuz itimadı 
vardı, Romanyayı sükuna kavus.tunnak 

"f . k ~ vazı. esı, te_ rar ona verildi. Bugünkü 
kabıne 1 agustos 936 danberi iktidarda
drr. 

Üçüncü kabinesini kurduğu zaman, 
B. Tataresku, senelerdenberi devam et
t~~diği . P?liti~asınm değişmiyeceğini 
soylemıştı. Sag ve sol aşırı silahlı cemi
yetler, kökü orduya dayanan silahlı te-
şek~üller ~a~arsız bir hale getirildi ve 
t~~fıye edıldı. Bugün Rumen köylüsü
nun hayat standardını yükselten kal .. 
kınına programının tatbikine faaliyetle 
devam edilmektedir. 

Rumen başbakanının başarıcı poli
tikası, Balkan paktı ve küçük antantı 
ayakta tutan bir temel oldu. O, bu iki 
pakta ve Milletler cemiyetine olan bağ
lılığını daima tekrarlamıştır. 

Bugünkü rumen politikası bunun en 
güzel bir tezahürüdür. 

Çocuk Esirgeme 
Kw·umunun 

tebrik telgrafnameleri 
Çocuk Esisgeme Kurumu genel 

merkezi tarafından Viyanada bastırılan 
(Lüks) tebrik telgrafnameleri her tel
graf merkezinde bulunmaktadır. Teb
rik telgrafınızın bu süslü kağıdla muha
tabınıza verilmesini isterseniz arzunu
zu telgraf memuruna söyleyiniz:. Ya
hud da telgraf müsveddesinin bir köşe
sine (Lüks) kelimesini yazınız. TeL 
graf ücretinden başka vereceğiniz l 5 
kuruş bu maksadınızı temin eder. Teb
rik telgrafmı.zı süslü kağıdla alan mu
hatabınızın fazla memnun olaacğma ve 
zarafetinize hükmedeceğine şüphe yok
tur. 

C.H.P. Keçiören kamununa bağlı 
ocakların yıllık kongreleri 

C.H.P. Keçiören kamununa bağlı o
caklar yıllık kongrelerini aşa~ıda yazı
lx saatlerde yapacaklardır: 

Keçiören ocağı 7.11.937 pazar saat 
10 da, Peçenek ocağı 14.11.937 pazar saat 
11 de, Kalaba ocağı 15.11.937 pazartesi 
13 de, Pursaklar ocağı 21.11.937 pazar 
11 de. 

Sınıf geçemiyen hukuk 
talebeleri hakkında 

bir karar 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Geçen 

devrede Hukuk Fakültesinin ikinci sı
nıfında muvaffak olamıyan talebeler 
üç senelik rejime tabi olacaklar ve bu 
seneki ikinci sınıfla beraber ders göre
ceklerdir. Bunlar geçen sene okudukia
rı, ancak bu sene ikinci sınıfın progra
mından çıkarılan dersleri takib etmiye
cekler, fakat bu derslerden imtihan ve
receklerdir. Bu dersler hukuk muhake
meleri usuliyle devletler umuai huku
ku dersleridir. 

Eminönü halkevi için istimlak 
edilen binalar 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Eminö
nü Halkevinde yapılacak yeni pavyon
için istimlak ed~len binaların yıktırıl
masına bugün başlanıldı. 

1eşekkür 
Ciğer paremiz. Ferid Orbayın yük

sek bir aşk ile perestiş et~iği vazifesi 
uğrunda şehadetiyle uğradığmıız çok 
derin acı ve mateme ~erek bizzat te§rif 
ve gerek telgraf ve mektuLla taltif su
retiyle iştirak ve bizleri teselli Jutfun
da bulunan zevata çok müte,ekkir. ve 
minnettar olduğumuzun ve bunun ken
dilerine ayrı ayrı arzına hali perişanı
mız mani olduğunun muhterem gazete
nizle ilan ve iblağını rica ederiz. 

Ziya Akif Orbay İffet Orbay 
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Cumhuriyetin 14 üncü Romen 
y dönümünü n -arada Başbakanı 

kutlama programı Ge iyor 
(Başı 2 inci sayfada) 

parlörlerle halka Ankara radyosunun 
neşriyatı dinletilecektir. 

E - Bugün saat 15 de paraşüt ku
leainin küşat resmi yapılacaktır. 

Yarın yapılacak tören 
Yarın bütün halk geçit töreni yapı-

lacak olan Hipodroma davetlidirler. Ya
pılacak merasimle resmi geçitte kendi
lerine yerler ayrılmıştır. Sahaya gele
ceklerin nihayet saat (13) e kadar yor
lerini almış olmaları lazımdır. 

Yarın saat 13 de Cumhur Başkanı 
Büyük Millet Meclisinde kordiplomati· 
ğin ve protokola dahil olanların tebri
katım kabul buyuracaklar ve sonra me
rasim mahallini teşrif . edeceklerdir. 

Cumhur Baskanı sahayı şereflendir
dikten ve askeri kıtalarla izcileri 
teftiş buyurduktan sonra ( 15) de geçit 
resmine başlanacaktır. Merasim geçişi 
aşağıdaki sıra dahilinde yapılacak ve bu 
geçiş tüm komutanlığınca idare edile -

cektir. 
A - İzciler, mektebliler, türkkuşu 

mensupları. 

B - Askeri kıtaat. 
Merasim geçişine iştirak edecek kı

taat izci, mektebliler, türkkuşu mensub
ları tüm komutanlığının emredeceği sa
atte meydandaki yerlerini almış olacak

lardır. 
Geçit resmini müteakip bütün halk 

dağıldıktan sonra gündüz merasimi bu 
suretle bitmiş olacak ve halk hususi eğ
lencelerine başlıyacaktır. 

Fener alayı 
Yarın gece büyük fener alayı yapıla-

caktır. Bu fener alayı aşağıdaki tertib 
dahilinde olacak ve kutlama komisyo -
nunca memur edilecek bir zat tarafın • 
dan idare edilecektif. Fener alayına bir 
tabur asker, izciler iştirak eyliyecekler
dir. Fener alay;:ıe grup üzerine tanzim 

cı 11.lJ ahil' d . . edilecek ve Şl?pr l-d ın e saat yımıı 
buçukta M; · Ueclisi altındaki Ak-

köprü cadd l/. ,,,plan~ş ola~ktır. 
A - !}; ~f; en o~de ~1:. man-

ga süvari, )Or 1 U ;ızıka, bır boluk as-

ker, izciler, 
B - lkı rup: birinci grupu 25 

metre ara ileıizifibedecek yukandaki sı
ra dahilinde }':rüyüşe geçecektir. 

C - Üçüncü grup: ikinci grupu 25 
metre ara ile takibedecek ve yukarıda
ki sıra dahilinde yürüyüşe geçecektir. 

Grupların başında Sekizinci Tüm, 
Muhafız Alayı, Jandarma bandoları bu

lunacaktır. 

Cumhuriyetin ilan edildiği saatte •. 
14 sene evvel cumhuriyetin ilan edil

diği saatte, (29/10/937 saat 20.30) is
tasyondaki tepeden toplar atılacak ve 
top seslerini duyan her vatandaş bu bü
yük günü hazırlıyanların hatıralarına 
hürmeten bir dakika oldukları yerde 
duracaklardır. Bir dakikanın hitamında 
fabrikalar, lokomotifler, otomobiller dü
düklerini, kornalarını öttürerek büyük 
günü selamlayacaklardır. 

Fener alayının geçeceği yerler 
Fener alayı en önde bir manga su

vari polis bulunduğu halde saat 20.35 
de durdukları yerden hareket edecek
ler, Büyük Millet Meclisi önünden Ulus 
meydanı, Anafartalar ve Çocuk sarayı 
caddelerini, Samanpazarı ve Halkevi Ö

nünden Bankalar caddesini takiben şeh
ri dolaşacaklar ve oradan yerlerine da

ğılacaklardır. 

Gece gösterilerin devamı esnasında 
Belediye ve sair alakadar müesseseler 
tarafından muhtelif yerlerden şenlik fi
}ekleri attırılacaktır. 

Üç bando :Hamamönü, Samanpazan 
ve Ulus meydanlarına yerleştirilerek ge
ce yarısından sonraya kadar güzel par

çalar çalacaklardır. 
Saat 22 de Sergievi ve Halkevi sa

lonlarında ve Orduevinde birer balo ve

rlJecektir. 
Bugün halk kürsüleri merasim geçL 

di yapıldığı saatler müstesna sabah sa
at ondan gece yirmi dörde kadar faali

yette bulunacaklardır. 

Cumartesi günü yapılacak tören 
Cumartesi günü saat 12.30 da bir 

alay Samanpazarından hareket edecek, 
Hamamönü yoluyle Cebeci şehitliğini 

ziyarete gidecektir. Bu alay şu tertib 
dahilinde yürüyüşe geçecek ve aşağıda 
yazılı kıtcılar bu alaya iştirak edecek -

1 
lerdir. 

A - Bir manga suvari polis.· 
B - Şehitliğe konacak çel.enkleri 

taşıyacak izciler ve erler. 
C - Çelenklerin iki yanında ~ir ta

kım atlı erler. 
D - Bando mızıka. 
E - Bir kız ve bir erkek izci bölüğü. 
F - Bir piyade bölüğü. 

Cebeci şehidliğinde 
Alay Cebeci şehitliğine varınca ihti

ram vaziyeti alacak ve bize bugünleri 
hazırlıyan Ulu Önder'in emrinde aziz 
canlarını, bile bile, seve seve, güle güle 
feda eden aziz şehitlerimizin şanlı hatı
ralarını taziz ve takdis için kutlama ko
mitesinden bir zat ile yalnız bir kız ve 
bir erkek izci birer söylev verecekler -
dir. İhtifale şehitlerimizin yüksek mef
humu karşısında hayatlarını feda ettik
leri İstiklal marşiyle nihayet verilecek
tir. 

Cumartesi günü saat 1 O dan itibaren 
halk kürsüleri muayyen yerlerde faali
yete sevk edilecektir. 

Saat onüç.den itibaren şehrin muhte
lif yerlerinde bando mızıkalar çalacak

tır. 

Spor müsabakaları ve temsiller 
Ankara Stadyomunda alakadarlar 

tarafından büyük Futbol ve Güreş mü
sabakaları yaptmlacaktır. 

Cebeci meydanında cirit müsabaka. 
lan yapılacak, zeybek oyunları oynana
cak ve yağlı pehlivan güreşleri tertip 
ol unacaktrr. 

Halkevi bugün gündüz çocuklara 
gece halka birer temsil gösterecek kuk
la ve karagöz oynatacaktır. 

Açış törenleri 
30-10-937 akşamı şehir gene tenvir 

edilecek ve muayyen yerlerden havai fi
şekler atılacaktır. 

Ankara Radyosu bu gece de zengin 

bir programla neşriyatına devam eyli -
yecektir. 

30 - 10 - 937 saat 16 Ankara istas • 
yon binasının ve köylerde de Ankara 
vilayetince yaptırılan Eğitmenli köy o

kulları ile öğretmenli köy okulları bina
larının küşat resimleri yapılacaktır. 

İstabulda bayram 
hazrrlığı 

İstanbul, 27 (Telefonla) - İstanbul 

şehri cumhuriyet bayramını parlak bir 
şekilde kutlamak için hazırlıklara bü
yük bir faaliyetle devam ediyor. Bele
diyenin, müesseselerin ve halkın şe

hirlerde, binalarda ve nakil vasıtaların
da yapılmakta olan hazırlıklar yarın 

öğleye kadar bitirilmiş olacaktır. Bele
diye, biri şehid analariyle malullere, 
diğeri geçid resminde bulunacak subay
lara mahsus olmak üzere Bayazıd'da 
iki tribün yaptırdı. Umumi meydanlar
da da ayrıca büyük hazırlıklar göze 
çarpmaktadır. 

İstanbulda yapılacak 
yeni kimya enstitüsü 
İstanbul, 27 (Telefonla) - Üniver

sitede yeni yapılacak kimya enstitüsü
nün projeleri tamamen hazırlanmış ve 
tasdik için Nafıa Vekaletine gönderil
miştir. İnşaat 220 bin liraya çıkacak ve 
temel atma töreni yakında yapılacaktır. 

Enstitünün üniversite bahçesinde 
şimdiki talim taburu Unasının yanın
da yapılması kararlaştırılmıştır. Bu bi
na biyoloji enstitüsünden büyUk ola
cak ve içinde eczacı mektebi de bulu

nacaktır. 

Atletizm müsabakaları 
Peşte muhtelitinin Ankara muhteli

ti ile yapacağı maçtan evvel bir atle
tizm müsabakası tertib edildiğini mem· 
nuniyetle haber aldık. 

Bölge atletizm ajanlığı müsabakala
rın sonunda 937 senesine aid :J1Ükafat-
1an ve diplomalan da dağıtmağı karar
laştırmıştır. 

Yapılacak atletizm müsabakaları 

şunlardır: 

1500, 400, 100, 3000 metre sürat ve 
mukavemet koşulan, gülle atma, yük
sek atlama müsabakaları ve 100 x 200 
x 400 x 800 Balkan bayrak koşusu. 

(Başı ı. inci sayfada) 
onlara emin ve sarsılmaz dostluk hisle-
rinin ifadesini götürmekle mesudum. 
Bugünler, benim için şenlik günlerdir. 
İstanbuldaki memurini hükümet ile halk 
tarafından yapılan istikbalden pek mü
tehassis oldum. İlk sözlerim, teşekküre 
aid sözler olacaktır. Şunu da ilave ede
yim ki Türkiyeyi ziyaretimden bilisti
fade türk ricali ile memleketimizi ala
kadar eden meseleleri görüşeceğim. İyi 
bir dava için çalışacağımıza sizi temin 
edebilirim.,, 

Valiyi ziyaret 
Ekselans Tataresku, saat 15 de vila

yete gelerek valiyi ziyaret etmiştir 
Vali Üstündağ, Parapalasta Roman

ya başbakanının ziyaretini iade etmiş
tir. 

Cumhuriyet iibidesine çelenk 
B. Tataresku bugün saat 15.30 da 

Taksimdeki cumhuriyet abidesine gide
rek abideye törenle büyük bir çelenk 
koymuştur. 

Çelenk kıoyma merasiminde romen 
başbakanı ve maiyeti erkaniyle vali Os 
tündağ, Emniyet direktörü ve romen 
ricali hazır bulunmuştur. 

Ankaraya hareket 
Ekselans Tataresku, akşam saat 

19.30 da beraberlerinde Romanya elçisi 
B. Telemak, Bükreş elçimiz B. Ham
du1lah Tanrıöver, Romanya başbakanlı
ğı siyasi büro direktörü B. Sibicenaou, 
dış işler hususi kalem direktörü Refik 
Amir Kocamaz, mihmandarı Şemseddin 
Mardin ve Rador ajansı genel direktö
rü B. Hurtig olduğu halde Ankaraya 
hareket etmiştir. 

HaydarpCl§a garında 
Muhterem misafir saat ?8.45 de Top

hane rıhtımından Acar motöriyle Hay
darpaşaya geçmiş, romen ve türk bay
raklariyle süslenmiş olan istasyonda va
li ve belediye reisi Muhiddin Üstün
dağ, İstanbul komutan vekili Osman 
Tufan, Merkez komutanı general İh

san Ilgaz, Emniyet dittktörU Salih Kı
lıç, Romanya general konsolosu B. Su
casieviçi, konsolosluk ileri gelenleri, 
ajans ve basın miimessilleri tarafından 
uğurlanmış ve istasyonu dolduran kesif 
bir halk kalabalığı büyük dost misafiri 
candan alkışlamıştır. Askeri bir kıta ih
tiram resmini yapmış, mızıka romen ve 
istiklal marşlarını çalmıştır. 

Kuruçeşme' de bir işçi 
yurdu kuruldu 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Liman 
işleri umum müdürlüğü Kuru çeşmede 
bir işçi yurdu kurdu. Yurd yarm tö
renle açılacaktır. 600 işçinin istirahati
ni temiın edecektir. 

A vrupaya tetkikler yapmağa giden 
gümrük müfettişlerimiz 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Gümrük 
müfettişlerinden Zeki ve Rahmi İsveç 
ve Danimarka gümrüklerinde tetkikler 
yapmak üzere Avrupaya hareket ettiler. 
Tetkikler altı ay sürecektir. 

C. H. P. Keçiören 
kamnnunun vereceği 

çay ve balo 
C. H. P. Keçiören kamunu her sene

ki gibi b~ sene de çocuklarımızın ara
larında bayramlaşmalarınr temin için 
ayın 30 uncu cumartesi günü saat 15 de 
yalnız çocuklara mahsus olmak üzere 
bir çay toplantısı yapacaktır. 

Aynı günün akşamı da, her sene 
verilen ve büyük rağbete mazhar olan 
aile balosu verilecektir. 

İyi bir caz temin edilmiş ve bay
ramı kutlamağa güzel bir vesile teşkil 

edecek olan bu baloya herkesin serbest· 
çe gelebilmesi için elbise kaydi konul
mamıştır. 

Antebin haritası 
Gazianteb (Hususi) - Şehrimiz ha

ritasının kati kabul muamelesini yap
mak üzere Nafıa Vekaletinden bir he
yet şehrimize gelmiştir. Heyet şehrimi
zin muhtelif yerlerinin yeniden harita
sını almrş ve tetkik etmiştir. 
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Romen kurmay heyeti b- ~kanı Ankara garında Mareşal Çakmakla beraber 

Romen kurmay heyeti dün geldi 
(Başı 1 inci sayfada) 

çe hususi trenle Ankara'ya gelmiş 

ve türk - romen bayraklariyle donatıl
mış olan istasyonda genel kurmay baş
kam mareşal Fevzi Çakmak, genel kur
may ikinci reisi Orgeneral Asrın Gün
düz, ordu müfettişi Orgeneral Fahret
tin Altay, Ankara garnizon kumandanı 
general Mustafa Gökçe, merkez kuman
danı Albay Demir tarafından karşılan
mış, bir askeri kıta selam resmini ifa 
etmiş, mızıka roınen ve türk marşlarını 
çalmıştır. İstasyon iç ve dışında top
lanan kalabalık bir halk kütlesi muhte
rem misafirleri alkışlamıştır. 

Romen askeri heyeti ikametlerine 
tahsis edilen Ankara Palas'a inmişler

dir. 
Romen askeri heyeti öğleden önce 

Cumhur Riyaseti sarayına giderek hu
susi defteri imzalamııjlar ve öğle ye
meğini hususi olarak yemişlerdir. 

Heyet başkam genel ku~y reisi 
general Sikityu genel kurmay başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak'ı, Milli Müda
faa Bakanı general Özalp'ı, Dış İşler 
Bakanı doktor Rüştü Aras'ı ve Başba
kan Celal Bayar'ı ziyaret etmiş ve bu 

ziyaretler iade edilmiştir. 

Yugoılav heyeti Kırıkkalede 
Yugoslav genel kurmay başkanlığı 

heyetine dahil orgeneral N ediç, general 
Bodi, ve general Yankoviç'le iki albay, 
bir yarbay bir yüzbaşı ve mihmandar
ları hususi trenle çarşamba günü Kr -
nkkaleye gitmişler ve burada askeri 
fabrikaları ziyaret etmişlerdir. Heyet 
azaları fabrika müdürlüğünün ve me
murlarının gösterdikleri yüksek alaka ve 
gördükleri büyük intizamdan fevkalade 
memnun ve mütehassis olmuşlardır. Zi

ya;et akşama kadar devam etmiş ve he
yet saat 18 de halkın sürekli ve coş
kun alkışları arasında Kmkkaleden ay
rılmışlardır. 

Teşyide bir merasim krtası bulunmuş 
ve milli marşlar çalınmıştır. 

Ka.yseriJe 
Heyet geceleyin hareketine devam e

derek dün sabah yedide Kayseriye vasıl 
olmuş, kolordu kumandam, vali mera

sim kıtası ve birçok sivil ve askeri şah
siyetler tarafından karşılanmıştır. Ev • 
vela tayyare fabrikası ziyaret olunmuş
tur. Heyet azaları bilhassa görmüş ol
duğu yüksek intizam ve fabrikanın di
siplininden sitayişle bahsetmişlerdir • 

Fabrikada yapılan bir tayyarenin u
çuşu ve akrobasi hareketleri seyredil -
miş ve tayyarccinin gösterdiği yüksek 
maharet heyet tarafından takdir ve teb· 
rik olunmuştur . 

Ziyaretler 
Kolordu ve vilayet ziyaret edilmiş, 

daha sonra mensucat fabrikası gezil -
miştir .Fabrikadaki intizam bütün he • 
yetin takdirini celbetmiştir • 

Saat 10 u kırk geçe bütün halkın iç
ten gelen tezahürleri ve heyecanlı al
kışları arasında tren yavaş yavaş istas
yondan ayrılmış ve dün akşam saat 
17.5" de Ankaraya dönülmüştür. 

Se• abat aynca çok neşeli ve güzel 
geçmistir. 

Mareşal Çakmak,ın ziyafeti 
Dün gece saat 8.30 da Genel Kur

may Reisi Mareşal Fevzi Çakmak ta
rafından misafirler şerefine Ankara 
Palasta bir ak-:ıam ziyafeti verilmiş, zi
yafette bütün dost ve müttefik genel 
kurmay başkanlariyle Başvekil Celal 
Bayar, Mim Müdafaa Vekili general 
Kazım Özalp, Ha ·iciye Vekili Dr. Tev
fik Rüştü Aras, Ealkan antantına bağ
lı devletler elcile:d ve Orgeneral Fah
reddin Altay, Orgneral Asım Gündüz 

Yenişehiıde iki 
modern kışlanın 
temeli dün atıldı 

Dün, Yenişehirde, Milll müdafaa ba
kanlığının kar~ sırtlarında iki büyük 
ve modem kışlanm temel atma töreni 
yapılmıştır. Törende Mim müdafaa ba
kanlığı siyasi müsteşarı B. Necibali 
Küçüka, idari müsteşar, kara, hava, de
niz müste~rları ve Genel kurmaydan 
birçok zatlar hazır bulunmuşlardır. B. 
Necibali Küçüka, temel atma konuşma· 
smda, Milli müdafaa bakanlığının inşa 
programı ve kışlalara verilen ehemiyeti 
belirtmiştir. " 

* Dünkü temel atma töreniyle Kanıu-
tayın geçen deVt'esinin kapanmalarına 

yakın olan bir toplantısında, Milli mü
dafaa bakanlığının kışlaların yenileş

mesine ve inşa programına ne kadaır e
hemiyet verildiği hakkında hükümet 
adına . verilen izahatın tatbik safhasına 
girilmiş bulunulmaktadır. 

Büyük ve ideal bir mekteb hüviye
ti taşıyan kışlayı, memleketin en mo
dern yapıları haline getirerek; türk köy
lüsüne muasır hayat telakkilerini öğ
retmek, rejimin büyük meselelerinden 
biridir. Konforlu binalar içinde iyi, ra
hat ve asrın vasıtalarından faydalana
rak yaşamayı öğrenen mehmedcik, kö
yünde de aynı ileri hayatı ısrarla isti
yecek ve bu değişikliği yapmak için a
lın teri ve emek harcıyacaktır. Bu ba
kımdan dün temeli atılan iki büyük 
kı§.lamızı, cumhuriyetin yeni yılına gi
rerken, birer milli kazanç olarak karşı
lıyoruz. 

Elektrik şirketi aleyhinde 
iki yeni dava 

İstanbul, 27 (Telefonla) - Elektrık 

şirketi aleyhine iki yeni dava daha a

çıldı. Bu davalardan biri şirketin Satie 

ve diğer bir şirketle hususi şahıslara 

Anadolu tarafında kullanılmak üzere 

gümrüğü hazfedilmiş olan malzemeyi 

satmış olması. diğeri de gene Anadolu 

tarafında kullanılmak üzere getirdiği 

malzemeyi Gümrük resmi vermeden sa

tılmış olmasıdır. 

Birinci davanın suçlusu 9 ki~i, ikin

cisinin ise iki kişidir. Bu suretle elek

trik şirketi aleyhindeki davalc.r üçü 

buldu. İlk açılan davaya bugün devam 

edildi. Fakat müddeiumumi tetkikleri

ni henüz bitirmediği için muhakeme 

başka bir güne bırakıldı. 

ve birçok yüksek rütbeli subaylar bu
lunmuşlardır. 

Samimi nutuklar 
Yemeğin sonlarına doğru Genel Kur

may Başkanımız tarafından bir nutuk 
irad olunmuş ve bu nutka yugoslav ge
nel kurmay başkanı l{eneral Nediç ta
rafından çok hararetli bir cevab veril
miştir. Bu esnada müzik sırasiyle elen, 
romen, yugoslav ve türk milli marşları
nı çalmıştır. 

Büyük bir samimiyet havası içinde 
cereyan eden bu ziyafet saat 12 ye ka· 
dar devam etmiş ve saat 12 de heyetler 

müsaade istiyerek ayrılmışlardır. 
Yugoslav genel kurmay h~·etine da

hil olan general Bodi çok güzel türkçe 

konuşmaktadır. 



L r- ;ıııı::::::::=O 

Orman koruma genci komutan-

lığı satınalma kömisyonundan : 
ı - Orman Koruma genel komutanlrk kıtaları ihtiyacı için 

(SSOO) battaniy• ile (6500) çift euı.t fotini kapalı zarf usuliyle 
(7000) çift yün çorap açık eksiltme ile ihalesi 1/2. Teşrin/1937 
pazartesi gUnü battaniyenin saat 10 da, yün çorabın saat 11 de, fo
Uıiin r.aat 14 de Ankarada Yenişehirde komutanlığa merbut satın 
alma komisyonu binasında yapılacaktır. 

:ı - Battaniyenin muhammen bedeli (31500) lira muvakkat te· 
minatı (2362) lira (50) kuruştur. 

S - Fotinin muhammen bedeli (30550) lira muvakkat teminatı 
(2291) lira (25) kuruştur. 

4 - Yün çorabın muhammen bedeli (2520) lira muvakkat te-
minatı (189) liradır. 

S - Battaniyenin şartnamesi 158 kuruş, fotinin 133 kuruş, bedel 
mukabilinde ve yün çorabın bilabedel her gün komisyondan alına
bilb. 

15 - İsteklilerin şartnamede yazılı vesikalarla beraber teklif 
mektublarını ihaleden bir saat evetine kadar komisyona verme· 
leri iltn olunur, (3856) 3-5689 

Nafia Vel{aletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın bataklığı kurutma kanalı 

keşif bedeli 48974 lira 40 kuruştur. 
2 - Eksiltme ı 3 sonteşrin 937 tarihine rastlayan çarşamba gü

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

3 - İsteklier: Eksiltme şartnamesı, mukavele pro1esı, bayın
dırlık i~leri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 2 lira 45 
ku.rş bedel mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3673 lira 10 kuruş
luk muvakkat teminat vermesi. Ve 20.000 liralık nafıa işlerini te
ahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmak
ta kabiliyeti olduğuna dair nafıa vekaletinden alınmış müteahhid
llk vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektublarınr ikinci 
maddede yazılı saatten bir saat eveline kadar sular umum müdür
lUğüne makbuz muakbilinde vermeleri lazımdır. Postada olan ge-
cikmeler kabul edilmez. {3808) 3-5694 

•• l{astamonu vilayeti daiıni 
men kaleminden: 

enen-

1 - Münakasa, Taşköprü merkezinde yapılacak yatılı ilk 
mektebe aiddir. 24393 lira 37 kuru~ bedeli keşfi olan bu mekteb i
çin bu sene muhassas dört bin lira ile halk tarafından mahallinde 
teberru edilen ve talihler tarafından aynen kabulü lazım gelen ke
reste, kireç, tuğla gibi malezme bedeli 3338 liraki ceman 7338 lira.. 
Irk kısmı yapılacaktır. 

2 - Münakasa şartnamesi ve keşifname ve evrakı saire encü
men kaleminde görülebileceği gibi keşifname hakkında muktazi 
malfımat nafıa müdürlüğünden öğrenilebilir. 

3 - Eksiltme müddeti 8.10.937 tarihinden 29.10.937 tarihine 
müsadif cuma günü saat onda ihale edilmek üzere 20 gündür. İ
hale saatının geldiğinde Kastamoni hüktimet dairesinde kapalr 
zarf usuliyle ihale edilecektir. 

4 - İstekliler 7338 liranın yüzde yedi buçuğu olan 550.35 lira 
dipozite vereceklerdir. Bu teminat için 2490 numaralı arttırma ve 
eksiltme ve ihale kanununun on altıncı maddesinde tadat olunan 
istikrazı dahili, Ergani demiryolları istikrazı tahvilleri de kabul 
edilir. 

5 - Teklif mektubları ihale saatından bir saat eveline kadar 
vilayet makamına verilecektir. (3855) 3-5671 

P. T. T. Levazım müdürlüğüden: 
1) - İdare ihtıyacı için 50.000 M. ha ketal tel, açık eksiltme ile .. 

gatın alınacaktır. .. 
2) - Muhammen bedeli (5000), muvakkat teminatı (375) lira o

lup eksiltmesi 11 teşrini sani 937 perşembe günü saat (15) de An
karada P. T. T. umumi müdürlüğü satın alma komisyonunda yapı-
lacaktır. .. 

3) - İste'kliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektu· 
bu, ve kamını vesaikle birlikte o gün saat 15 de mezkur komisyona 
müracaat eyleyeceklerdir. 

. .4) - Şartnameler, Ankarada P. T. T. levazım, İstanbul beyoğ· 
lunda P. T. T. ayniyat şube müdürlüğünde parasız verilecektir. 

(3530) 3-5244 

Nafia Vekaletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Bursada Kirmastı çayı ve Apol

yont gölü seddeleriyle tefcir kanalları ve teferruatı, keşif bedeli 
562.139 lira 99 kuruştur. 

2 - Eksiltme: 9 son teşrin 937 tarihine rastlayan salı günü saat 
15 de nafıa vekaleti sular umum müdrlüğü su eksiltme komisyonu 
odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 -:- İs:ekliler: Eksiltme. şartnamesi, mukavele projesi, bayın
dırlık ışlerı genel şartnamesı, fenni şartname ve projeyi 28 lira 12 
kurf bedel o;ıukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksıltmeye girebilmek için isteklilerin 26235 lira 60 kuruş
luk .~uva.kkat teminat vermesi ve 150.000 liralık nafıa işlerini te
ahhud ~dıp muv~ffakiye!le bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmak
ta kablıyeti olduguna daır nafıa vekaletinden alınmış müteahhidlik 
vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektublarını ikinci mad
dedo yazılı saatten bir saat eveline kadar sular umum müdürlü.. 
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecik-
meler kabul edilmez. (3805) 3-5705 

Kastamonu daimi encümen ka
leminden: · 

1 -. Münakas~, İnebolu merkezinde yapılacak ytılı ilk mekte
be aiddır. 24820 lıra 40 kuruş bedeli keşfi olan bu mektebin bu se
ne dört bin liralık kısmı yapılacaktır. 

2 - M~nakasa şartnamesi ve keşifnaıne ve evrakı saire encii.. 
men kalemınde görülebileceği gibi keşifname hakkında muktazi f_ 
zahat nafıa müdürlüğünden öğrenilebilir. 

.. 3 -:- Eksiltme müddeti 8.10.937 tarihinden 29.10.937 tarihine 
musadıf cuma g.~~ü saat onda ihale edilmek üzere 20 gündür. İha
le saatının geldıgınde Kastamoni hükümet dairesinde daim1 encü
mende kapalı ~arf usuliyle ihale edilecektir. 

. 4 - İsteklıler. 4000 liranın yüzde yedi buçuğu olan 300 lira di
p.oızte ver~cklerdır. Bu teminat için 2490 numaralı artırma ve ek
s~ltme ve ıl~ale kanununun on altıncı maddesinde tadad olunan ;,1• 

tı~:azı dahıli, Ergani demiryolları istikrazı tahvilleri de kabu\ e-
dılır. · 

A 5 - Teklif mektubları ihale saatmdan bir saat eveline akdar vi-
layet makamına verilecektir. (3854) 3-5672 

ULUS 2~ -10-1937 

D~h~~!l~in ~ e~~~,~~::Y~~i:n (350) ron sömi~k 1 
(türk antrasit) kömrtinün mübayaası kapalı zarfla eksiltmeye 

Maliye Vekaletinden: 
1 - 2020/1000/ 510 milimetre ebadında ve muhammen bedeli 

(2~233-~0) yirmi .bir bin iki yüz otuz il~ lira kırk kuruş olan iki yüc 
ellı sekız adet saç dosya dolabı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko-konmu§.tur. 

2 - Eksiltme 3 ikinci teşrin 937 çarşamba günü saat 15.30 da 
Ankarada Yenişehirde vekalet binasında toplanacak satın alma 
komisyonunca yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (10150) liradır. 
4 - Muvakkat teminat (761) lira (25) kuruştur. 
5 - İsteklilerin bu babdaki şartnameyi vekalet levazımından al -

maları lazımdır. 

~ - İsteklilerin 3 ikinci teşrin 937 günü saat 14.30 za kadar 
t~~lıf mektublarmı satın alma komisyonu reisliğine makbuz muka
bılınde vermeleri icabeder. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektublarmın altıncı madde
de yazılı saate kadar reisliğie gelmiş bulunması şarttır. Postada o-
lacak gecikmeler muteber değildir. (3864) 3-5708 

Divanı muhasebat 
r(qasefinden: 

" .ı -::, pi~am ~uhasebatta münhal bulunan 25 lira maaşlı bir zabıt 
katıplıgı ıçın musabaka ile memur alınacaktır. 
. 2 - İmti~ana kabul için en az yirmi lira asli maaşlı resmi memu

~ıyetl~rde ~ıl olarak bulunmuş olmak lazımdır. Namzetlikte veya 
ücretlı vazıfelerde bulunmuş olmak bu hakkı vermez. Yüksek mek
teb mezunları için bu maaş kaydı aranılmaz. 

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

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

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

6 - İstekliler 4.11.937 akşamına kadar arzuhal ile vesikalarile 
birlikte Divanı muhasebat riyasetine müracaat edeceklerdir. Bu ta
rihe kadar müracaat etmiyen veya müracaat edip de vesikalarınr i
dareye vermiycnler imtihana kabul edilmezler. 

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

(4006) 3-5910 

Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Adanada Berdan regülatörü ve Ber• 

dan sağ ve sol sahil sulama kanalları keşif bedeli 530.000 liradır. 
2 - Eksiltme: 11 sonteşrin 937 tarihine rastlayan perşembe gü

nü saat 15 de Nafıa vekaleti Sular umum müdürlüğü su eksiltme ko· 
misyonu odas nda kapalı zarf usuliyle yaprlacaktır. 

3 - İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayın
dırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi 26 lira 50 
kuruş bedel mukabilinde Sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 24.950 liralık mu· 
vakkat teminat vermesi ve 100.000 liralık Nafıa işlerini teahhüd edip 
muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliyeti 
olduğuna dair Nafıa vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikası ib
rz etmesi, isteklilerin teklif mektuplrını ikinci maddede yazrlı sa
atten bir saat eveline kadar Sular umum müdürlüğüne makbuz mu
kabilinde vermeleri lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (3806) 3-5734 

Jandarma genel komutanlığı Ankara 
satın alma komisyonundan: 

Jandarma genel komutanlığı önündeki asfaltın tamiri emniyet 
dıvan ve demir kapı inşası 3.11.937 perşembe günü saat onda pa
zarlık suretiyle ihale edilecektir. 

Keşif ve tahmin bedeli 938.63 dokuz yüz otuz sekiz lira altmış 
üç kuruş olan bu tamirat ve inşaata aid şartname keşif hülasa cet
veli ve krokisi her gün komisyonda görülebilir. 

Pazarlığa karışmak istiyenlerin belli gün ve saatında (70.40) 
yetmiş lira kırk kuruşluk ilk teminat ve nafıadan alınmıs ehliyet 
vesikalariyle komisyona baş vurmaları. (3908) 3_.:_5773 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
10.11.937 çarşamba günü saat 15 de İstanbulda nafıa müdürlüğün

de (32074,06) lira keşif bedelli Kandilli rasathanesi mıknatis ayar 
ve yazıcı daireleri inşaatı ile diğer muhtelif yerlerdeki inşaat ve 
tamirat işleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameleri, proje keşif hülasasiyle buna müteferri diğer evrak 
(161) kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat (2406) liradır. 
İstekliterin teklif mektublarını ve en az (20.000) liralık bu işe 

b:n~er iş ~aptrğına dair nafıa vekaletinden almış olduğu müteah· 
hıdlık v~. t.ı.caret odası vesikalarını havi kapalı .~a:fı 10.11.937 çar
şamba gunu saat 14 de kadar İstanbul nafıa mudtirlüğüne verme-
leri. (6890 - 3819) 3-5776 

Nal ıa Vekaletinden 
6. birinci kanun. 937 pazartesi günü saat 15 de Ankarada veka· 

let malzeme eksiltme komisyonunda 25.500 lira muhammen bedelli 
font boru ve teferruatı teslim müddeti uzatılarak yeniden kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 128 kuruş mukabilinde An
karada vekalet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1912,5 liradır. 
İsteklilerin teklif mektublarını talimatnamesine göre vekaletten 

alı~m~~ ı;?alzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 6.12.937 pazar
tesı gun17 s:at 14 e kadar vekalet malzeme eksiltme komisyonuna 

• vermelerı lazımdır. (3900) 3-5792 

P.1.1 AnkaraMüdürlüğünden 
1 - Ankara P.T.T. Müdürlük ihtiyacı için 257 ton kok kömürü 

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

lıra 88 kuruştur. 

.. 3 .. -=-:-. Buna ai~ şartname ve mukavelename Ankara P.T.T. Mü
durlugunde hergun görülebilir. 

. 4 - İhale Nafıa vekaleti malzeme müdürlüğünde müteşekkil ko
mısyonda yapılacağından taliplerin 8.11.937 gi,inü saat 15 de mezkfir 

. komisyona müracaatları. ( 4013) 3-5911 

Nafıa Vekaletinden: 
Vek~lette mevcud olup lüzumsuz bulunan 196 kalemden ibaret 

ve 737 hra 48 -~~~uş muhammen bedelli demirbaş. eşya ve mefruşat 
2.11.937 salı gunu saat 10 da vekalette pazarlıkla satılacaktır 

.Mezk~r eşyayı görm~.k .~st~y~e.?lerin ve pazarlığa iştirak e
0

decek
lerın vekalet malzeme mudurlugune müracaatları. (3866) 3-5777 

nulmuştur. -
2 - Eksiltme 8.11.937 pazartesi günü saat on beşte vek~let leva>ı 

zım müdürlüğünde toplanan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnamesi levazım müdürlüğünden ve lstanbulda Dotma... 

bahçede maliy~ evrakı matbua ambarı memurluğundan parasız alını-. 
4 - İsteklıleı: 2490 saydı kanunun 2 ve 3 üncü maddeleripde ya~ 

zıh belgeler ve hın beş yüz doksan iki lira elli bir kuruşluk teminat 
makbuzu veya banka kefalet mektuplarile birlikte kanunun tarifatr 
ve şartnam~deki şeraite tamamen uygun ve noksansız olarak yaza
cakları teklıf mektuplarım havi kapalı zarflarını ihale saatinden bir 
saat evel komisyon reisliğine vermeleri. (3970) 3-5854 

Ankara Valiliğinden 
1 - Krzılcahamam kazasında hududları şartnamede yazılı Akça

derbent devlet ormanından 152-144 desimetre mikaba muadil 127 
adet çam ağacı üç ay ormandan çıkarılmak üzere 20 gün müddetlo 
açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 4.11.1937 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 
de Ankara orman baş mühendis muavinliği dairesinde yapılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mikabı muhammen bedeli 460 ku-
ruştur. .-. 

4 - Muvakkat teminat 52 lira 49 kuruştur. 
5 - Şartname ve mukavelename projelerini görmek istiyenler 

bu müddet içinde Ankara orman baş mühendis muavinliğine ve Kı
zılcahamamda orman idaresine müracaat edebilirler. (3939) 3-5809 

Ankara Defterdarlığından 
Mah.allesi Caddesi Cinsi 
İstiklal Bahriye Kargir bina 

(Yeğenbey 
maliye tahsil 

şubesi) 

2 
M. 
357 

Vergi 
No. 
19/ 31 

Ada 
228 

Parsel 
2 

Hududu 
Planına göre 

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

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

Taliplerin ihale tarihi olan 10.11.937 çarşamba günü saat 14 den 
14.30 kadar teklif mektuplarım Ankara defterdarlığında müteşekkil 
satış komisyonu reisliğine vermeleri. 

Satış şartnamesini e;örmek istiyenler defterdarlık milli emlak 
müdürlüğüne müracaatları. ( 4001) 3-5909 

Türk Spor Kurumu Gen el Merkezinden · 
Teşkilatırmz genel merkezi ile federasyonların yapacağı müsa. 

bakalarda Türkiye ve bölge birincileri ile hususi müsabakalar ga..o 
liplerir,e ve Türkiye rekortmenlerine verilecek madalya, şilt, plaket 
ve rozet ile teşkilatımız üyelerine dağıtılacak rozetler için bir mü
sabaka açılmıştır. Madalyalar için 100 -rekortmen- üye ve spor ro-
zetleri için ellişer lira ceman 250 lira mükafat konulmuştur. Müsa· 
baka şartnamesini istiyen ücretsiz olarak İstan'uul, İzmir ve Ankara 
Spor bölgesi merkezlerinden tedarik edebilirler. ( 4026) 3-5941 

Ankara Valiliğindted;;:l.Te 
alan tr 

Keşif bedeli 608 lira 20 kuruştan ibaret bulun ~ treyi husu· 
siyenin bankalar caddesindeki 20 numaralı dükka.cgm~ deposu ve 
arka kanalı işi, 1.11 937 günü ihalesi yapılmak üezrelıe .ık eksiltme• 
ye konulmuştur. 

Talihlerin teminatlariyle daimi encümene müracaatları ilan 
olunur. (3930) 3-5795 

Nafıa Vekaletinden 
Diyarbekirden itibaren Irak ve lran hududlarına kadar yapıl .. 

cak demiryolunun Diyarbekirden itibaren ilk yiımi kilometrelik 
kısmının inşaatı ile ray ferşiyatı kapalı zarf usuli ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Eksiltme 5.11.937 tarihine tesadüf eden cumartesi günü saat 
on birde vekaletimiz demiryollar inşaat dairesindeki eksiltme ko
misyonu odasında yapılacaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli sekiz yüz in liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 3575'.: liradır. 
4 - Mukavele projesi, takeometre plan ve profili, fenni şartna

me 91.B No. lı malzeme tipi, baymdırhk işleri genel şartnamesi, 
telgra~ hattı. şatrnamesi, ferşivat talimatnamesi, vahidi kiyasii fiat 
cetvelı ve çımento normundan mürekkeb bir takım münakasa ev
rakı kı~k lira mukcıbilinde demiryollar inşaat dairesinden veril
mektedır. 

. 5 - Bu münakasaya girmek istivenler 2490 No. lı arttırma, ek
sıltme ve ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur bulundukları ev· 
ra~ ~e vesai.ki ve bi~umu~ nafrn işlerini veya demiryol inşaat iş
1 erını. Y.aI?abıleceklerıne daır nafıa vekaletinden verilmiş 937 takvim 
s~nesı .ıçınde muteber mütahhidlik vesikalarını ve fiat teklif!eri
nı havı za~fl.anm me~kilr kanunun tarifatına göre hazırlayarak 
6. ~ 1.937 ta.rıhıne tesaduf eden cumartesi günü saat ona kadar de
m~ryollar ınşaat dairesindeki komisyona makbuz mulrnbilinde ver-
mıs olmaları tazrmdrr. (3944) 3- 581ifi 

lstanbul Defteıdarlzğından 

s .. 
f 

i 
v 

Keşif bedeli 44752 lira 65 kuruştan ıbaret bulunan Sirkecide Hü
davendigar caddesinde kalın Mustafa ağa medresesi arsası üzerinde 
y~pılacak Hocapaş.a Maliye şubesi inşaatı kapalı azrf usuliyle ek· 
ıltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık isleri genel 

ozel. ve. tenni şartnameleri ile proje, keşif hulasası ve buna müte~ 
~.rrı .. ?.~ger evra~ 22S kuruş bedel mukabilinde Milli Emlak mü· 

durlugund.en verıle.cektir. İs~e~lilerin 3356 lira 45 kuruşluk teminat 
mektuplarıyle teklıfnamelerını ve bu işe benzer en az 25000 liralık 
Ş Y?Ptıklarına dair. Nafıa vekaletinden almış olduğu müteahhitlik 
e tıcare.t odası vesıkalarmı 8.11.937 pazartesi günü saat on dörde 

kadar mı.lli emlak müdürlüğünde toplanan komisyon başkanlığına 
ennelerı ve saat on beşte mektuplar açılacağından komisyonda ha-v 

z ır bulunmaları. (7191/ 3994) 3-5908 

T.C.D.D . 
9 uncu lşletme Müdürlüğünden: 

( 
ı. - S~rke~i .- ~üçük. Çekmece banliyö katarları kış orerlcrinin 

tarıfelerı) 1 ıkıncı teşrın 1937 tarihinden itibaren tatbikine basla· 
nacaktır. · 

.. 2 .. - Cumhuriyet bayramı münasebetiyle yaz tarifesine g:.: re 
Kuçuk Çekmeceden cumartesi ve pazar günleri saat 22.00 de ı·al
kan. 57 No. lz katar 28, 29, 30, 31 birinci teşrin tarihlerinde ve Sir· 
kecıd.e~ ~at 0,~0 da kalkan 12 No. lı katar 29, 30, 31 birinci te nn 
ve 1 ıkıncı teşrın tarihlerinde her g"ece seyrüsefer edeceklerdir. 

7286/ 4033 ~-57 ; J 
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Mektebliler !.. Bütün H a J il Na c i Mıh ç ı o ğ 1 un da 
Anaf artalar Caddesi No: 111 Telef on: 1230 

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

Emniyet umum 
müdürlüğünden: 

Cinsi Miktarı.. 

kilo 
500 

200 

Beherinin bedeli %7,5 teminat Münakasa/ 
~. St. Lira Kr. Tarihi Saati 

Adet 
1
;g )) 36 75 9.11.937 11 salı 

Juvantin 
saç boyalan 
Daima Sabit 
Daima Tabii Tavuk 

Hindi ,, 
10 ) 
20 ) 

Taze erik 
Taze kaysı 
Taze vişne 
Elma 

200 
ıoo 
100 
300 
200 
100 

20 ) 
20 ) 11 H 9.11.937 14 salı 

Ayva 
Taze zerdalı 

Ispanak 2000 
Prasa 2000 
Havuç 150 
Kereviz 800 
Taze soğan 200 Demet 
Karnabahar 300 
Sfflliz otu 300 
Taze bakla 800 
Yeşil salat2 1000 Adet 
Marul 1000 Adet 
Enginar 200 Adet 
Çalı fasulyesi 150 

10 > 
12,50) 

8 ) 
5 ) 
5 ) 

15 ) 
l ) 

20 ) 
15 ) 
10 ) 
2,50) 
7 ) 

13 ) 
15 ) 
12 ) Ayşe kadm 1000 

Taze barbunye 500 20 ) 109 58 9.11.937. 14,30 salı 

Dolmalık kabak 800 
Dolmalık biber 300 
Sivri biber 20 
Patlıcan 700 
Domates 800 
Lahna 1000 
Taze bezelye 250 
Taze bamye 200 
Salamura yaprak 20 
Balkabağı 200 
Hıyar 1000 Adet 
Maydanoz 1200 Demet 
Pancar 250 
Taze yapralr 50 

12 ) 
12 ) 
15 ) 
10 ) 

7 ) 
5 ) 

20 ) 
20 ) 
50 ) 

' · 6 ) 
5 ) 
2,50) 
5 ) 

15 ) 

Kuru üzüm 400 30 ) 
Kuş üzümü 10 27 ) 
Kuru erik 100 25 ) 
Kuru kaysı 100 50 ) 
Çam fıstığı 15 75 ) 
Ceviz içi 25 20 ) 
Fındık içi 10 100 ) 67 50 9.11.937 15 salı 
Badem içi 10 110 ) 
Limon 1500 Adet 3 ) 
Makarna 1500 27 ) 
İrmik 200 20 ) 
Un 500 15 ) 
Ni§3.Sta 25 25 ) 
Pirinç unu 50 25 ) 
Şehriye 250 30 ) 

1 - Ankara polis enstitüsilnün ihtiyacı iç.in clns, mikdar, muham
men bedeliyle ilk teminatarı ihale gün ve saatları yukarda yazılı 
erzaklar parti parti açık eksiltme usuliyle münakasaya konul.mu~ 
tur. 

2 - Bu işe aid şartnameleri almak istiycnlerin Emniyet Umum 
Müdürlüğü satuı alma komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksilmeye girmek istiyenler teminat makbuz veya Banka 
mektubunu 2490 sayılı kanunnu 2 inci ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte tayin edilen gün ve saatte komisyona gel-
meleri. (3969) 3-5892 

!LAN 

Ankara elektrik 
şirketinden: 

Cumhuriyet Bayramında yapılacak pa-
raşütle atlama nümayişlerinde paraşütçü

lerimizin emniyeti dolayısiyle önümüzdeki 
cuma günü saat 14 den paraşüt atlama
ları bitinceye kadar Yüniş Fabrikası, As
keri Sıhiye depoları ve Etlik ile Mezbaha 
ve civarının elektrik şebekesinin 
kesilecektir ..•. 

cereyanı 

3-5990 

M. Galib Çankaya 
Paris terziler akademisinden mezun 

olarak dönmüş, yeni teşkilatiyle 
işe başlamıştır . 

lJ Balık pazarında Terzi Telefon: 1096 

lnı::ın;: kan.zug r.czancsı llibo
ratuvarlarmda hazırlanan Juvan· 
tin saç boyaları muzur ve zehirli 
maddelerden tamanıen arl olup 
saçlara tabii renklerini bahştder. 
Juvantin saç boyalan kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk O.Ze. 
rinde tertib edilmiştir. 

LlNtMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

Diş tabibi 
M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has

talarını kabul ve tedavi eder. 
Adliye sarayı yanında Sarraf 

Hakkı Apartımam No: 1 3-5645 

BayanMagda 
MODA SALONU 

ANKARA BAYANLAR 
TERZİ EVİ 

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

Yenişehir 

Atatilrk Bulvarı No. 57 
Ali Nazmi apartıman daire 11. 

Kiralık hane 
Yenişe!.ir ocatepe Ataç so

kak No. 23, 25 hanenin 3 oda 1 
sofa havagazı banyo, elektrik ve 
suyu havi geniıJ manzaralı üst 
kat dairesi kiraltıktır. Divanı 
Muhasebatta murakıb Arife mü-
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 

Türkiye iş Banka
sından: 

"Bankamtz ve Yenişehir a
jansmuz Cumhuriyet bayramı 
münasebetiyle· 28 T. evcl per
şembe günü öğleden sonra ile 
29, 30 T. evel 937 tarihlerinde 
kapalı bulunacağını sayın müş
terileclne arzeder. 

3-5966 

Kiralık oda 
Kooperatif ankasında Ağa

oğlu apartımanında kapı No. 
8 2. inci katta 3 No. lu mobilya
lr, mobilyasız olarak verilecek-
tir. 3-5955 

- ··l"~..,. .,,., :Al :Al ,., ~..,, ·ı 
~ 

Dr. M. Seı?.er ~ 
Doğum ve . , Jın hastalıkları 

11ütehassısı 

v:1ana Üniversitesi kadın ~ 

•----JH:ÇETELERINIZI ---• 

ltıniklcri sabık ,Hielfartzi) ~ 
.dliJ '! sarayı hizasında Ah

med Şanin apartımanında has-
'1 talarını kabule başlamıştır. 1 

Tl. 2022 3-5797 

( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi mUes
sesata azarnt kolaylık gösterilir. Ulus Halk sineması sıraar 
da. Telefon 2018 3-5517 -

Muallim aranıyor 4 .... ~ 
F I ·ı· "'~ C\ ~~e ransızca, ngı ızce, Al1T' $~~anan 

(>) • • kb' 
luıan muallimi ve muaJimesi arar -~ '? a u 

Krnacı han No. 7 Tel· )ine akdaı 
3-567; 

İmtiyaz sahibi ve Başmu. 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umum! nefriyatı idare· 
eden Yazı İşleri MUdürO 
MUmtaz Faik F.ENİK 

Ulus Basım~vi: ANKARA 

I ZAYİ 
1 No. lu araba plakamı kay

bettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Halil oğlu Ali 
3-5994 

ZAYİ 
a-677 numaralı bisiklet plak 

sını kaybettim. Yenisini alac 
ğımdan eskisinin hükmü yoktu 

Hilmi 
3-599 

a-
r. 

5 

ZAYİ 
iz 

i 
Ü 

1935 senesinde Yüksek Den 
Ticareti mektebinden aldığım 
diplomamı kaybettim. Yenisin 
alacağımdan eskisinin hükm 
yoktur. 

Cemal Cere 
3-4967 

n 

Kiralık 
a Havuzbaşı Karanfil sokakt 

2 oda, 1 hol, 3 balkonlu konforl u 
daire. Telefon : 3079. 

3-598 9 

Kiralık Oda 
-Aile yanında, möble ve ban 

yolu bir oda. Yenişehir Tun a 
caddesi Yiğitkoşun S. 15 

3-5974 

- Ucuz Satılık Ev -
i 
e 
a 
er 
tı 

k 
e 

Yenişehir Demirtepe Fevz 
Çakmak sokağı 11 No. lu han 
satılıktır. 2. katında dörder· od 
bodrumda ve en üst katında bir 
odası havagazı, elektrik tesisa 
büyük bahçesi vardır. Görme 
istiyenler hane dahilindekilerin 
pazarlık için 3900 telefon numa 
rasiylc görüşebilirler. 

3-5976 

Mürebbiye 
An yanlara 

i-Bir Alman Bayanı iyi bir a 
le yanında mürebbiyelik istiyo 
Ulusda : N. S. 3-597 

r. 
5 -

Ankara 3. üncü Sulh 
Hukuk Hakimliğin
den: 

-
d 
Ü 

-
e 
r 
a 
~ 

o 
-
i 
ı 

-
r-
-
-

-

İstanbulda vefat eden Anh 
ralı Ahmed oğlu Muhiddine ai 
Solfasıl köyünde değirmen ön 
köy altı pınar, ayağı nam mevki 
de elli dönüm bir kısım bağ v 
bir kısmı eşcan müsmire ve bi 
kısım kıraç tarla ve sulu tarl 
ve 8 odayı havi ahşab harap 1. 

8 dönümlük bir mahal dutluk 1 
dönüm kıraç tarla 10 dönüm su 
lak tarladan ibaret olan bu gayr 
mengullerin 50 dönümlük kısm 
1500 lira 8 dönümlük dutluk ma 
halli 320 lira 10 dönümlük sulu 
tarla 400 lira 10 dönüm kıraç ta 
la 100 lirakl ceman 2320 lira kıy 
meti muhammeneli millk açık 
artırma ile ve on beş gün müd 
detle müzayedeye vaz edilmiş 
olduğundan talihlerin yüzde ye 
di buçuk pey akçesiyle birlikte 
16. 11. 937 Sah günü saat 14 de 
satılacağından yevmi mezklirde 
Ankara 3 üncü Sulh Hukuk Ha
kimliğine müracaat etmeleri lü-
zumu ilan olunur. 3-3977 

3-3977 

250- 300 
Metrelik Arsa 

parçalan 
Sağlık bakanlığı yanında Ce· 

heci asfaltı üzerinde, yeni yapı
lacak Tıbbiye karşısında. Müra
caat: rr :lef. 1990 

Zayi 
-Tıp Fakülteıaindcn a1ciıgım 

586/4054 nıuJlaralı diplomamı za
yi etti~ yenisini çıkartacağmı
d .. ~ eskisinin hükmü olmadığı
nı bildiririm. 

Dr. Salahattin Tanur 
3-5933 

- -

iki tehlike işareti: 
nezle ve baş ağrısı 

Soğuk algınlı
ğının bu ilk a
lametleri 

GRİPİN 

ile bertaraf et
mezseniz bir 
çok ağır hasta
lıklara tutul
mak tehlikesi 
baş göstermiş 
~emektir. 

GRİP İN 
Bütün ağrı, sı

~a~ı ZI VC Sancıları 
~ derhal dindirir, 

~'4)fj~ gripe, roma
tizmaya, diş, si 
nir, adale, bel 
ağnlarile kı-
rıklığa karşı 
bilhassa mü-

llalJ essirdir. 

. İcabında günde üç kaşe alınabilir. 
isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden 

sakınınız 

BILMAN 
Ticaret evi 

Yenişehir Atatürk bulvan No. 18 . 

Her nevi elektrik, radyo, bisiklet, 
motosiklet ve malzemesi. Tamir yapılır. 

Dikkat: Zengin çesit 
Fiat maktudur. 

ı~ .... A.l•danm .... a.k•y•o•k•tu•r• .......... 3 ... 59•91 .. I 
SUNGURLU ASLİYE HU

KUK HAKİMLİÖİNDEN: 
330 senesi ikinci teşrin ayında Dr. M. Şerif Korkut 

silah altına alman Sungurlunun 
Boladıbekir köyünden Çorumlu Nümune hastahanesi 
o~ullarmdan Ömer oğlu Hali-
lin hayat ve mematı meçhul ol- cerrahi §efi 
ması hasebiyle oğlu Ahmed ta- Her gün saat üçten sonra 
rafından babası merkum halilin evinde hastalarını kabul eder. 
gaipliğine hüküm itası taleb e- Telefon: 1499 
dilmektedir. Adres: Kooperatif arkası Ali 

'Merkum halilin hayat ve me- Nazmi Apart. fio. 9 D. 5 

l', .......... ısalliıll" ıiilll' ...... s1 matı hakkında malumatı olanla-
rın 20 mayıs 938 cuma gününe 
}(adar Sungurlu Asliye Hukuk 
rn~keiti:!!ine malumat "~rmeleri 
iian olunur. 3--6004 

-*İRALIK-
3 odalı (3) ,r.p.rtıman kiralık

tır. Müracaat Ankarada Anafar
talar caddesi No. 105 Yusuf 
Esendemir. 

Telefon: 2454 3-5998 

Kiralık 
Y cnişehir Yüksel caddesin

deki Genbark apartımanında 4 
ve beş odalı fqrah ve konforlu 
2 daire ehven fiatla kiralıktır. 

Telefon: 3715 -5997 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 
YENi SiNEMALAR HALK 

BU GÜN BU GECE 

Aşk, saa~et güzellik ve saadet şaheseri 

NAMUS BORCU 
Oynıyanlar : 

Robert Taylor - Barbara Stavinck 

Fransızca sözlü 

Ayrıca - Dünya haberleri ve öğretic 
film 

\1 
BU GÜN BU GECE 

Macera ve esrarla dolu iki film birden 

1-Kara odanın esrarı 
BORİS KARLOFF 

2-Drakula 
BELA LUGOSSt 

Halk matinesi 12.15 de : 
SÖZDE KI ZLAR 


