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Atatürk anevralarda -
Karargah Sökederi Aydın' a nakledildi 

Mavi kuvvetler ilerliyorlar 
kırmızılar karşı koyuyorlar 
ŞiDDETLI BiR HAVA HARBi OLDU 

Söke, 10 (A.A.) lemcsiyle ve kırını-
~ Atatürk bera• zı tarafın da buna 
berterinde Başve• çok şiddetli muka-
kil lamet İnönü, helede bulunmasiy-
~ekalet vekili le geçmiştir. Başta 
Ceıaı Bayar, Ve- Atatürk oldu-
killer heyeti, Bn. ğu halde Vekiller 
Afet ve diğer .ze- heyeti ve Kamutay 
l'at bulunduğu hal- ııl heyeti hareketleri 
de bu sabah saat 8 yakından tetkik ve 
de Söke' den otomo. takib etmişlerdir. 
hillerle m a n e v • Diğer taraftan 
r a sahasına hare- sabah şafakla bera.. 
ket etmişlerdir. O- ber hava kuvvetleri 
tadan manevra ha- faaliyete geçmişler-
t'ek~tını yakından dir. Mavilerin ha-
takib ve tetkik bu- va keşif tayyarele-
Yunnuşlar ve K""Ut- ri avcı tayyareleri-
adası U z e r i n • nin h i m a y e • 
d e n Çamlığı, A- s i n d e cebheler-
ziziyeyi teşrif bu- de ke,ifler yapmış-
Yunnuşlar ve öğle lardır. Söke'nin ü. 
yemeğini bu. zerinde birkaç ha-
rada yimişlerdir. va muharebesi ol. 
Atatürk, Çamlıkta muştur. 

kuşadası kaymaka- Bn. Gökçen'in 
mı, villyet ve kaza keıilleri 
l'ndarma kuman- Kadın tayyareci-
danıarr, emniyet mız Atatürk kızı 
ltıüdürü tarafından Sabiha Gökçen ma-
lta r ş 1 1anm 1 ş, Atatürkün Tı·akya manevralarında alınmıf reıimleri vi tarafta keşif 
Sökeden itibaren geçtiği yollarda Kuş· tarafta başlamış ve öğleden evet mavi hizmetinde muvatfakiyetli uçuşlar yap· 
•dasında ve Çamlıkta halk Büyük Ata- tarafın Söke üzerinden Menderes mın- mıştır. Söke ovasında motorize zırhlı 
larına derin saygı ve sevgi tezahürleri takasında zırhlı vasıtalarının yaptığı tugay ile kırmızıların bir süvari livası 
&ÖStermişJerdir. hareketlerle diğer taraftan da çetin mu- arasında muhtelif çarpışmalar olmuş-

Bu sabah saat 6.30 da hareket her harebelerle Davut dağı tarafından iler- (Sonu 5. inci sayıfada) 

Antakyadaki büyük toplantıların yapıldığı Yıldız gazinoııunurı 
Asi nehrinin kar1ı kıyı•ından görünÜfÜ 

Hatayda seçim hazırlığı 

Cenevre'deki komisyon 
bu hafta Hataya gidiyör 

Adana, 11 {Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor:) - Suriye
den alman haberlere göre Hatay delegesi, evelki gün lskendenında 
halka bir nutuk söylemiştir. Delege bu nutkunda ezcümle demiştir ki: 

"- Sancak çok yakın zamana 
kadar karışıklıklar içinde idi. Bu
gün görüyorsunuz ki artık her tür
lü karı,ıklıklar bitmiştir. Yakın 
bir günde teşekkül edecek olan 
Hatay meclisini siz seçeceksiniz. 
Seçimde çok dikkat ediniz; sizi 
temsile layik insanları seçiniz. 

Hatay duruldu demiştim. Fakat ha
li görüyorum ki bazı müfsidter ortalı
ğı karıttırmak sevdasındadır. Bunlar 
l:>ılmelidirler ki en küçük yolsuzluklan 
bile artık affcdilmiyecektir. Bu gibiler, 
fili bir harekete teşebbüs ettikleri tak
dirde kendilerini derhal hudud dışına 

(Sonu 5 inci sayfada) 

İngiltere' de 

Faşist liderini 
yaraladılar 

Londra, 11 (A.A.) - İngiliz faşist. 
leri reisi Moaley, Liverpolda bir kam
yon üzerine çıkarak nutuk söylemek 
isterken başına atılan bir taşla yaralan. 
mış ve hastaneye kaldırılmıştır. 

Mosley•in muhafızları da taş ve ki. 
remit yağmuruna tutulmuşlardır. 

Polis 12 kişiyi tevkif etmittir. 

General Metaksas diyor ki: 
~--------~~~--

ita I yan notasından sonra 00=·-~y- "Türk- Yunan orduları 
Vaziyet nazikle~tı· IP!J _f:] ayrılmaz bir küldür,, 

~ 29 ilk teşrinde 
geni makinesinde "Bu iki ordu her ihtimal€ B. Delbos, harb bakanı da hazıı 

olduğu halde B. Şotan 'la uzun 
biı konuşma yaptı 

Paris, 11 (A.A.) - Dıı bakanı Delbos bugün başbakan Şotan ile, 1-
t-.1" lya.nın cevabı üzerine hasıl olan nazik vaziyet etraf mda uzun bir mü
ika.tta bulunmuı ev bu mülakata milli müdaafa bakanları da iıtirak 
e11eıniıtir. 

Gazeteler, yeniden fransız - in
tiliz notasına İtalyanın verdiği ce· 
•-bla meşgul olmaktadırlar. 

Pöti Parizyen gazetesinin Londra 
ltluh.abiri yazıyor: 

"İtalyan vesikasının tedkiki sarih 
hir inkisar uyandırmıştır. Bu vesika 
tittikçe müstaceliyet kesbeden mesele
lerin bir an evvel halledilmesine yara. 
>'acak bütün telkinleri açıkça reddet
ltlc)(tc ve müessir olduğu tecrübe ile 
~bit olan bir usulden başka bir şekil 
lcahuı etmemektedir.,, 

Pöti Jurnal ga.zeteıinin Londra mu. 
babiri yazıyor: 

"İngilizlerin derin bir inkisara uğ. 
~atlıadıklarını teslim etmemek hakikati 
lflkar etmekten farksızdır.,, 

Berlin mahfilleri notayı 
menli bulmuyorlar 

Bcrlin, 11 (A.A.) - Alman siyası 
~ahfilleri, İtalyan cevabının katiyen 
lllenfi olduğuna dair Londra mahfille-

(Sonu 5. inci sayı/ada) Fransız başb~kanı B. Şotan 

28 j::~:tor ~~~~·~~%~;~~.~~~~;~~ 
Bqbakan, müteakiben türk gazetecilerini kabul ederek yunan - türk doıtluimm 

alkıtlaımt ve "türk - yunan orduıu ayni maz ve aarıılmaz bir kül teıkil eder n 
her türlü ihtimale kartı koyacak kudrettedir.'' demiıtir. 

Sade yazı, haTadi~ bakımından 
değil, ilin bakımından da okuyu. 
culannm alakasını çekecek suret
te hazırlanmaktadır. 

Sinema sayfaları, kau LU Ja h.ı, çocuk, ıpor say. 
falan ve rom.anla

rından maada aynca ıırf okuyucularına 
hizmet ~tmek makaadiyle bir de küçük 
ilinlar ıütunu açmaktadır. Bu ilanlarla 
güttüğümüz gaye sadece okuyucuları. 

mızın buıuıi itlerini kolaylattırmak, it 
arayanla iıçiyi, mal sahibi ile kiracıyı 
veya müıteriyi temas haline kovmakhr. 

Kiralık apartımanınız mı var? Bir 
apartnnan mı kiralamak istiyor
sunuz? Bir katibe, bir muhasibe, 
veyahud bir dülgere, bir hizmet
çiye, bir işçiye, bir mürebbiyeye 
ihtiyacınız mı var? Mesela bir ha
lı, bir buz dolabı, bir piyano, elden 
düşme bir radyo bir soba mı sata
caksınız? Doğrudan doğruya bu 
sütuna ilan verebilirsiniz. 
Bu ilanların tartlan ve ne zaman 
bqhyacağı hakkında yakında taf
silat vereceğiz. 

--~ 

Metakaaı, pek yakında Reisicumhur Atatürk'ü ziyaret edebileceiinden dola71 

duyduğu derin sevinci izhar eylemiıtir. 

Japonların Şanglıay'da yapacakları umumi taarruz yağmur yüzünde• 
geri kalmııtır. Reımimiz Şanghay sokaklarındaki çarpışmaları göıteri
yor. Çin luidiıeleri hakkındaki haberlerimiz 3. üncü saylamızdadır. 



Kritık ve otokritik 

ispanyanın bir iyzahı 
Çin, haklı bir dava gütmektedir. Hangi millet, istilacıya karşı ken

dini müdafaa eder de, "bak,, onun tarafında olmaz. Etyopya ve İspan
ya hadiselerinden sonra, Japonya'nm Çin'i istila etmeai, harbsonraaı
nın üçüncü faciasıdır. 

Eğer bu üç facia olmasaydı, insanlık, bugünkü kadar da uyanamaz
dı. Ve herkes, kendi egoyistçe hesablarını yapmakta devam ederdi. Fa
kat hu üç kanlı hadise irili ufaldı bütün milletlerin gözlerini açmışbr. 
Ve herkesin kafasında fU fikir huıl olmuttur: 

- Demek ki bir memlekete güpegündüz hücum edilir ve o memle
ket zaptedilirmiş ! 

llk reaksyon olarak ,a.ilahh olmak ve dikkatli davranmak lüzumu 
hissediliyordu. Fakat bugün bu passif tedbirden çok daha uzağa git
mit buJunuyoruz. Şimdi, tehlikenin miiftereken önlemnesine doğru a
dımlar ablmaktadır. Bu mütterek cebhe ya kurulacak yahud kurulamı
yacaktır. Bir yerde "bak,, çiğnenmeye başladı ve bunu yapan cezasız 
kalch mı, herkes kurtuluşunu zorbalara yataklık etmekte bulur. Ve me
deniyetler, böyle batar. Çünkü ''bak,, çiğneyen medeniyet getiremez. 

Japonya diyor ki: 
- Dünyadaki servetler yalnız bazı milletlere aid oldu ve diğerleri 

bunlardan mahrum bırakıldı mı, netice itte böyle olur. 
Halbuki paylqılmaıı mvzuu babs servetler mefhlHllu içinde bizzat 

paylaşılan milletler hikayesi mevcuddur. Dünyanın huzurunu "biri yer 
biri bakar, kavga bundan kopar,, derecesinde basit bir egoyizm muade-
1esine indirmek sade, insanlığı isyana sevketmeğe kafidir. - B.B. 

Barlın elektriğe 1 Bir çocuğu ateşle 
kavuştu yakmak istemiş 

Bartın, (Hususi) - Elektrik tesi- Bartın, (Hususi) - Amasranm Göç. 
satı işleri sonuna ermiştir. Bir hafta.. kiin Demirci köyünde canavarca bir ha. 
ya kadar tellerin gerilmesi işi de biti.. dise olmuştur. Receb adında bir köylü, 
rilecektir. Cumhuriyet bayramında çar- ehemmiyetsiz bir meseleden kızgın bu-
§ı ile Osma caddesine cereyan verile- lunduğu Ali Kundakçının tarladaki 
cektir. mısır sapı yığmmı ateşlemiştir. Alinin 

Tekirdağda güreş 

müsabakaları 
Tekirdağ, 11 (A.A.) - Hava kuru

mu menfaatine yapılan güreşlerde otuz 
iki çift pehlivan güreşmiş ve üç bin 
seyirci bulunmuştur. Çorludaki yağlı 
güreşlerde tekirdağlı Hüseyine yeni
len Romanya serbest güreş şampiyonu 
Süleyman dün de Hüseyinle serbest 
güreş yapmış ve Hüseyin rakibini on 
bes dakikada tuşla yenmiştir. 

Bu sabah halkevinde altmış iki peh· 
livan şerefine bir çay ziyafeti verilmiş, 
ziyafette Türkiye baş pehlivanı ile da
vetliler bulunmuştur. Toplantıda vali 
söylevinde dünyanın destanı olan türk 
gibi kuvvetli sözünün manasını anlat. 
mış ve pehlivanlara muvaffakıyetler 

dilemiştir. 

lzmir stadyom yolu 
İzmir, (Hususi) - Belediye ile rıh

tım şirketi arasındaki anlaşmazlık ne
ticelendiğinden, Kordon _ Stadyom yo
lunun yeni ve muntazam bir şekilde ya
pılmasına karar verilmiştir. 

Balıke~irin hartası 
B -ılıkesir, (Hususi) - Şehrimizin 

hartası yaptırılacaktır. Bu i ş 5973 lira
ya bir müteahhidt. ihale edilmiştir. 

Bartında talebe çokluğu 
Bartın, (Hususi) - Alman tedbir

ler sayesinde hiç bir talebe mektt:-bsiz 

kalmamıştır. Bazı mekteblerde yarım 
günlük ders usulü tatbik edilmektedir. 

Gençler! 
Liselerin son sımllarmcla ve yük

sek nıekteblerde okuyan genç.
ler, henii~ hayata atılmanın 

eşiğinde bulunduğunuz bu sıra
da sizin de okuyacağın~ yazı
lar, üzerinde düşüneceğiniz. 

mevzular, medeniyet dünya
nndan öğreneceğinhı: bügila 
ııardır. 

lıte ilk •ayın 29 ilk teırin 1931 
de yeni makina.sında büyük ha
cimde çakmağa ba§lıyacaA olan 
;,eni Ulwı, bu ihtiyacı Jüfiine
rek her halta bir sayla.sun an 
boilflamağa kaTar verdi. 

Bu •aylayı hem okuyacak, hem 
de bi2imle birlikte ya30eaAaı
ng. Bu •ayla, münaluqalan
nız.a, likirleriniz.e, mütalealGn
nu;a daima açık bir küraü 
olacaktır. 

Memleketteki gençlik hayatına 

sadık bir ayna vaz.ileıini göre
cek olan bu sayfayı okumalı 

başlıca arzularınızdan birisi ol
mal?dır. 

oğlu 13 y~larındaki Mehmed, ateşi gö· 
rüp söndürmiye gelmiş; fakat hata o
rada bulunan Receb çocuğu yakaladığı 
gibi ateşin içine atmış ve tutuştuğunu 
gördükten sonra kaçmıştır. Ateşi gö
ren ve çocuğun feryadını işiten köylü
ler ~tişip, zavallıyı, birçok yeri kav
rulduğu halde kurtarmışlardır. 

Çocuk hastaneye getirilerek tedavi 

altına alınmış, Receb de yakalanıp tev

kif edilmiştir. 

Bursa ticaret odası binası 
Bursa, (Hususi) - Yeni ticaret o· 

dası binasının inşasına başlanmıştır. 

Bina eski İpek hanının bulunduğu yer-

de yapılmaktadır. 

da içine alacaktır. 

Yeni bina borsayı 

İzmir yeni otobüs getirtti 
İzmir, (Husus!) - Belediye Kor. 

don hattında işletmek üzere 12 otobüs 
getirtmiştir. Otobüsler bu ayın on be_ 
şinden itibaren işlemiye başlıyacaktır. 

Yeni arabalar otuzar kişiliktir. 

Kırk yerine üç yüz 
Geçenlerde, bu sÜtunlarda, tiyat_ 

ro ve opera mektebine dair yazdığm 
yazıda: ''bu mektebde okumak_ isti· 
yen gençler o kadar çok olmalı idi A 
A nkarada böyle bir mekteb bulun

duğu ve kayıd şartlarrnrn neleı ol. 
duğu hakkında bergün gazet elerde 
rastladığımız ilanlar çoktan kesiL 
miş bulunmalı ve bunların yerine 
de, talebe kadrosu dolduğundan ba
hisle artık müracaat edilmemesini 
bildiren ilanlar neşredilmeli idi. 

Halbuki ilan devam ediyor ve mek
teb gençleri bekliyor,'' demiştim. 

Profesör Ebert, gazetelere verdi
ği beyanatta, bu dileğimin gerçeleş. 
miş olduğunu müjdeliyor: tiyatro 
ve opera mektebine alınacak talebe 
sayısı kırk olduğu halde müracaat 
eden kız ve erkekler üç yüzü bul
muştur; tahsilleri daha yüksek olan. 
]ar ve türkçeden baska dil bilenler 

diğerlerine tercih olunacaktır. 

Kırk yerine üç yüz! 

Fakat bu vaziyet, gençlikteki tef

rik ve temyiz hassasının kuvvetine 

delalet eder. Okumak, öğrenmek ve 
istikbalini sağlamak arzusuyla, bu 
gün, tiyatro ve opera mektebi imti
hanına giren gençler yarın, bu mem
lekette, hepimize, bedii zevklerin Pn 
y üksek!P. rini tattırar:ık hayatın y ü_ 
künii daha nz ri ııv•ırmcılc l!ibi f iisun
l•ı h'r .,~,.,'1trn ;'l· .,,, , ıılıırr ve TTJ'1 1·a

le i le rom;uıJa v eya konferansla an-

ULUS 

Hayvanlarda 
verem hastalığı 
Ziraat Vekaleti verem 
mücadelesine başlıyor 
Ziraat Vekaleti yeni ve mühim bir 

mevzu üzerinde çalışmağa başlamı11tır. 
Bu, inekler arasında hüküm süren ve 
aynı zıamanda insanalara da geçen ve
rem hastalığiyle mücadeledir. 

Bu hastalıkla mücadele için vekale
tin veteriner·· işleri umum müdürlüğü 
esaslı ve teferruatlı planlarını hazırla.. 
mıştır. Bu planlara göre birinci ka
demede - Çubuk • Ankara, Ankara _ 
Eskişehir güzergahının 20 kilometre 
derinliğindeki sahada mevcud ineklerle 
devlet müesseselerinde mevcud bütün 
ineklere ve kara sığırlar Tüberkülin 
tatbiki suretiyle verem mücadelesine 
tabi tutulaoaJdardır. Bu pJanda 52.000 
hayvan roevcuddur. Mücadele ikinci 
teşrinin birinci günü başlıyacak ve bir 
şubatta bitmiş olacahır, 

İkinci plana bütün şehir ve kasaba
larda mevcud olan inekler dahildir. 
1938 senesi kışında bu plana göre de 
mücadele teşkilatının elinden 96.837 
inek mecburi tüberkülin tatbiki sure. 
tiyle türebküloz noktai nazarından a__ 

raştırmağa tabi tutulacaktır, 
Üçüncü plan bütün Türkiye inekle

rine ş;ımildir ve müteakib yıllarda böl
ge sistemi esası dahilinde en az üç miL 
yon hayvan mücadeleden geçirilmiş o
lacaktır. Mücadele esnasında arazlı ve 
yahut tüberkülin tatbiki suretiyle re~ 

aksiyonlu ineklerin mazarratı gerek 
insanlar ve gerekse hem cinsleri için 
bertaraf edilmiş olacaktır. 

Trakyada kooperatif 
çalışmaları 

Edirne, 11 (A.A.) - Uzunköprüde 

kurulan kavun, karpuz kooperatifi bu 

güne kadar 430 vagon sevketmiştir. Her 

vagonun kıymeti 200 - 300 lira arasın.. 

dadır. Müstahsiller kooperatifin faali

yetinden çok memnundur. Çanakkale

nin Ayvacık, Küçükkuyu, Kırklareli

nin Demirköy merkezlerinde de zirai 

kredi kooperatiflerinin açılması emri 

gelmiştir. Bunlardan başka Eceabad, 

Lapseki, İbriktepe, Arnavutköy ve Ye_ 

nice kazasının Hamdibey köyü merkez

lerinde de birer kooperatif açılmak üze. 

redir. Etüdler sona erdirilmiştir. Bu gi
dişle önümüzdeki sene içinde Trakya_ 
da 100 kooperatif çalışacak ve bunlara 
yer yer çeşitli satış kooperatifleri de 

katılacaktır. 

Jatılamryan nice hakikatleri, tiyatro 
gibi bir iki saat içinde canlandıra_ 
rak zihne nakşeden bir mektebin bil
gili yardımcıları olacaklardır. 

Bu gençlere nasıl irnrenmemeli? 
N.B. 

30.000 metreye çıkmak 
l 

Stratosfer'e yeni bir seyahat vanmak 
isteyen Profesör Piccaı· d. üç milyon 
franga muhtaç oldu~unu ve bu parayı 
bulunca yeni maceraıma atılacağını söy-

lüyor, 

Profesör, geçen defa havalarda 16.000 
metreye kadar yükselmişti; bu sefer 
30.000 metreye çıkmak niyetindedir. 

Cüretli alim, 30.000 metre yüksekliğin 
"B ük' manzaraırru şöyle anlatıyor: u Y • 

seklikte hararet, sıfırın altında 55 dere
ceyi bulmak ve güneı, gece karanlığı 
içinde pırıldayan yıldızlarla dolu çelik 
mavisi bir gökte korkunç bir aydınlık 
saçarak parlamak lazımdır." 

Gene çivili geçidleı 

Bir gazetede, çerçeve içinde ve sayıfa· 
nın en tepesinde, kısa bir yazı ve üstün
de §Öyle bir başlık: "Yayalar yollara ba
kim olamaz." 

Fakat lstanbulun yedi yüz bin nüfu
su ve ;ki bini bulnuyan kamyon\l ve oto

mobili olduğunu hatırlasak! 

Komşularımız 

Bir çocuk çığlığı, bir kadın feryadı, 
sonra, birkaç tabanca sesi, düdükler, IS• 

Jıklaı·, otomobil klaksonları ... 

12 - 1 o - 1937 ~ 

T rakyada baymdırlık 
Yeni kurulan köyler 

betondan yapılan köprü 
Son yıllarda T rakyanın kalkının a hareketleri arasında övünülerek 

sayılacak belli ba,Iı itlerden biri de bayındırlık itleridir. 

Hastalığa karşı 

Merinos koyunları 

banyoya sokuluyor 
Ziraat Bakanlığı, merinos mrntaka

smda merinoslaştırılıan koyunların bi1-
haS6a deri hastalıklarından korunması 
için yeni tedbirler almaktadır. Bu cüm
leden olarak Baıkanlık Bursanm Balat; 
Çatalağıl, Uluabad mevkilerinde üç sa
bit koruma havuzu t esis etmiştir. B'U 
havuzların birisi günde 5000, diğer iki
si de günde 2000 merinos banyolaya
cak büyüklüktedir. Merinos koyunları 
banyoya sokulmadan evel ayakları te· 
mizlenmekte, bilahare banyo yaptırıl
maktadır. Banyod'llttl sonra koyunlar is
tirahat mahallinde istirahat ettirilmek
tedir. Memleketimizde ilk defa tatbik 
edi1en bu banyolarda arsenik ve kü
k:ürd sintezi kullanılmaktadır. 14 ey
lülde başlıyan koruma banyoları bir
kaç gün eve! bitmiştir. Balat banyosun
da 12.112, UluaMd banyosunda 40507, 
Çatalağıl banyosunda 12204 ki ceman 
63823 türk merinos koyunu banvotan-
mıştır. 

Muğlada cumhuriyet hayranıma 
hazırlık 

Muğla, ll (A.A.) - Cumhuriyet 
bayramının fevkalade bir şekilde kut.. 
tanınası için ayrılan muhtelif komite
ler faaliyetle çalışmaktadır. Şehrin 

süslenmesi ve resmi balonun mükem
meliyyeti için büyük tertibat a1mnnş. 
tır. 

N oıveç elçisi gitti 
Norveç elçisi B. Bentzon, refikası 

ile birlikte bu ayın dokuzunda mezu
nen İstanbula hareket etmiştir. Kendi. 
sinin gaybubeti esnasında elçilik işleri 
iş güder sıfatiyle Knut Orre taraf m. 
dan idare olunacaktır. 

iki ticaret muahedesi fesholundu 
Türkiye _ İsveç ve Türkiye • İspan

ya ticaret anlaşmaları feshedilmiştir. 

Her iki anlaşma 1 son kanun 938 tari
hinden itibaren meriyet mevkiinden çı .. 
kacaktır. 

Bunları işitip de nasıl yüreğiniz ağ
zınıza gelmez! 

Ancak bu çığlıklar, bu düdükler, bu 
tabanca sesleri bizim matbaanın yanın

daki sinemadan gelmektedir. 
Fakat diğer bazı kom~lar da vardrr 

ki sesli sinemadan gelen bütün bu gü
rültüler onlar İçin birer hakikattir. 

Komşularımızı kendimiz seçebilsey

dik!. 

Taksi ücreti eri 

Ankarada benzin ucuzladıktan son· 

ra taksi otomobillerinde başlangıç ücre

ti 26 kuruşa indi. Fakat bazı taksimetre

ler henüz buna göre taahih edilmediğin

den bu gibi otomobillerde saabn yazdı

ğı mikdardan % 20 tenzilat yapılarak 

Ücretin ödenmesini belediye karar albna 

aldL 

Demek oluyor ki, timdi, Ankara' da 
iki türlü taksi otomobili iıliyor. 

Yalnız, yolcuların gözlerini dört aç

ması lazımdır. Zira birçok §Oförler, bat· 
langıç ücreti 26 kuruş İ.mİ§cesİ.ne saat 
ne Yuarsa onu istemek cüretini gösteri
yorlar. 

Kapadığımız radyolar 

Arkadaırmız Peyami Safa da, bizim 
gib~ musikimizdeki gidişin ııbrabmı ıid
detle. duyanlardandır. Evvelki gün yaz
dığı "Radyoda kadın sesleri~' başbkh 

yazısını okuyunuz. O zaman, evlerimiz
de kendi radyolarımızdan başkalarının 

neşriyabnı dinlemeği neden tercih etti-

Sımsıkı tutulan ve kalkınP1a 
programının batında yer alar8:1' 
hiç durmayan ve aksamıyan bır 
hızla yürütülen hu işler, TrakY~: 
nın diğer sahalarında da ku'VVet 1 

ve ileri adımlar atmasını mucib ol· 
muı ve böylelikle T rakyanın her 
tarafında gözü çeken bir inti:ı3,?1 
ve güzellik kendini gösternıege 
başlamıştır. 

Şark demiryollarının satın aJınaral< 
istasyonların tamiri ve güı:elleştiril· 
mesi; yeni göçmen ve örnek köylerinin 
kuruluşu; şehir, kasaba ve köylerin stıı 
elektrik, mezbaha, park .. gibi en müb· 
rem ihtiyaçlarının temini; her yerd.e 
güzel güzel binaların yükselişi ve nı· 
hayet geçtiği yerlerin çehresini deği~· 
tiren ve geçen hafta açılma töreni Y~ 
pJlan geniş, güzel beton _ asfalt yoııın 
Lill. b . . . saılr e urgaza erışmesı ve... ınce, 

dere köprüleri gibi her biri 40 _ 50 bİfl 
lira sarfiyle vücuda getirilen büyü1' 
betonanna köprülerin yükselmesi beP 

bu cümledendir .• 
Bunlardan başka, vilayet ve kaı~· 

lar arasında toprak yolların• şose ha~ı· 
ne getirilmesine devam edilmeıctedıf· 
Netekim bu seneki işler arasında J{ırlf· 
lareli viliyetinde Nafia vekfileti tara .. 
fmdan yaptırılmakta olan Poyrazlı ltÖP 
rüsünün ihale edilerek işe başlandığı, 
Gelibolu - Kurudağ yolu üzerinde ıı• 

I 
mumi hatta yıkılan Kavak köprüsilni.ifl 

1 

ayak inşaatının bittiği ve Çerkeskö1• 
de Çorlu suyu üzerindeki büyük kÖP
rünün de bu sene yapılmak üzere pr0• 

jesinin hazırlandığı görülmektedir. 

Ayrıca Kepn • Malkara arasın~ 
24 kilometrelik toprak yol da 938 yıl• 
sonuna kadar şose haline korunak ü.zt' 

re programa alınmış ve yolun Keşafl 

tar:asndan tesviyesine başlanmiftır. 
Hulasa; uzun yıllar geli§JDC imkin .. 

larından mahrum kalan Trakyarun iki 

üç yıldanberi her sahasında canlı kal
kınma hareketleri görülmektedir ki, 

bu gidişle, çok yakın bir zamanda yur· 
dun bu çok mühim bir parçası da cuoı· 

huriyetin bütün feyizlerinden nasibini 

almış olacaktır. 

Trakyanın dört vilayetinde de g~· 
men evlerinin inşaatına devam edil.

mektedir. Bu evler kıştan önce bite.

cek ve göçmenlere verilecektir. 

Adana telef onu dün 
halka açıldı 

Birkaç gün evel inşaatı biten Ada· 
na telefonu, dün balkın konuşmasın~ 
açılmıştır. Adana ile konuşma saatler• 
9-11, 12-14,30 ve 8-17,30 olarak tesbit 

edilmiştir. ............................................ ·-····": 
~ H A V A i 
: ................................................. . 
Hava rüzgarlı geçti 

Dün Ankarada hava bulutlu geçrrıiŞ 
ve saat 10 sıralarında başlıyan rüzgil' 
fasılalarla devam ederek saat 14 sırala .. 
rında hızlı ve saniyede 10 metreyi bul• 

muştur. 

Gecenin en düşük ısısı 13, ve eıı 
yüksek ısı da dün gölgede 26, güneşte 
ve açıkta 52 dereceye çıkmıştrr. yut• 
dun Trakya, Kocaeli ve cenub mmtaka· 
ları kapalı ve yağışlı, diğer mmtakatar· 
da kapalı ve bulutludur. 

24 saat içinde beher metre mikabıflll 
Kırklarelinde 45, Edirnede 28, Çorlıl .. 
da 25, Hayraboluda 23, Tekirdağında 
21 , İstanbulda 12, milimetre yağrrıut 
yağmıştır. 

Yurdun en düşük ısısı Vanda 4 de• 
rece, en yüksek ısı da Adanada 31 de• 

recedir. 

========================:::::~ 
ğİmİzi daha iyi anlarsınız. 

Çünkü Peyami Safa'nın tarif ettiSj 
kadın seslerini duyar duymaz radyoln • 
rımızın mandallarını 1600 ve 18!)0 rrıet• 
reler civanndan derhal uzakla., tırıyoruı· 

Kapadığımız radyolar lrendi rııcl ·o· 

larımızdır. 
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İtalyanın cevabı 

•ı talya, İngiltere ve Franaa'yı bir haf-
ta beklettikten sonra nihayet lapan• 

l'a' daki gönüllülerin geri çağırılmalan 
meselesi etrafında göriişmek için yapı· 
lan davete cevah verdi. Bu cevab tah
min edildiği gibi menfidir. ltalya hükü
tneti, daveti ıu sebeblerle reddettiğini 
bildirmektedir: 

1 - İspanyadan gönüllülerin geri 
Çağırdmalan meselesi, Jngiltere, Fran
ta ve İtalyadan başka diğer devletleri ve 
bilhassa Valensiya ve Burgos hükümet • 
lerini de alakadar eder. Bu devlet mü-
1'lleasillerinin hazır bulunmadığı bir içti
tnada verilecek herhangi kararın ameli 
faydası olamaz. 

2 - l tal ya Londra karışmazlık ko -
tnisyonu dışında yapılacak her hangi bir 
tnüzakerenin müsbet netice vereceğin • 
den emin değildir. Bunun için bahis 
mevzuu olan mesele de bu komisyonda 

tnüzakere edilmelidir. 
3 - 1 talya alman hükümetinin davet 

edilmediği bir müzakereye asla iştirak 
edemez. 

Malumdur ki bu davet, ltalyaya, Mus
•olininin Almanyaya seyahati arifesin • 
de, fransız hariciye vekili ile Cenevre -
deki 1 tal ya mümessili arasında yapılan 
tenıaslar üzerine gönderilmişti. İtalya 
o zaman, Cenevredeki mümessili vası -
taaiyle böyle üç taraflı bir görüşmeye 
ba.zır gibi görünmüştü. 

Almanyaya seyahate çıkmak üzere i
ken, Mussolininin, İngiltere ve Fransa 
ile müzakereye girişmeğe muvafakat et
tnesini, 1 spanya meselesi üzerinde an • 
laşmak icin samimi bir arzudan ziyade 
bir politika manevrası sananlar olmuştu. 
liadiseler bu kanaatte bulunanları haklı 
çıkarmıştır. Filhakika İngiltere ve Fran
•a. ile uzlaşm?.ya istekli görünmek siya- . 
•eti, o gün için Mussolininin işini gördü. 
Şinıdi de bu mesele üzerinde müşkülpe -
•cnd görünmek işine elveriyor. 

Şimdi bütün gözler Londra ve Paris 

Üzerine çevrilmiştir. İngiltere ve Fran

ıa bu kati red cevabı karşısında nasıl bir 

hareket hattı takib edeceklerdir? ltal

l'aya nota gönderilmezden evvel yapı

lan temaslarda fransız hariciye f ,ekili, 

IÖnüllüler meselesi üzerinde bir anlaşma· 

,.,_ varılmadığı takdirde Fransanın Pire

"' hududunu açacağını İtalyan delege

•İne bildirmişti. Hatta ltalya'ya gönde

rilen notada bu ihtimalden bahsedilmesi 

diişünülmüş iken, tebdid şeklinde telak

~ edilmemesi içindir ki bundan vazge -

Çİ\rniştir, Bu ihtimald.en bahsedilmemek

te İsabet olduğu da anlaşılmıştır. Çünkü 

İtalyan gazeteleri, tehdid ve tazyik kar

l•sında müzakereye girişilemiyeceğini 

hirkaç gün yazıp durdular. Her halde 

ltalya'nm bunu bahane ederek red ce

\'abı vermesi muhtemeldi. Fakat lngil

lcre ve Fransa ltalya'ya böyle bir baha

rte vermedikleri halde Mussolini görüş

ıtı.ek için yapılan daveti reddetmiş bulu

llttyor. Şimdi Fransa'nın, nota gönderil

llıezden evvel, tehdid olsun, tazyik va • 

••tası veya ihtimal olsun, ileri sürdüğü 

harekete tevessül edip etmiyeceği her ta

t'afta alaka ile sorulmaktadır. 
Her ne şekilde hareket edilirse edil

•in, her halde 1 spanya meselesi yeni bir 
'-.Fhaya girmek üzeredir. 

A. Ş. ESMER 
.... 

Fırtınadan sonra 
İstanbul - Ankara 
telefon ve telgraf 
hatları bozuldu 

I:>ün fırtınadan lstanbulla Ankara ara
'llldaki telefon ve telgraf hatları bozul
tbuş tur. Bozukluk lstanbulla İzmit ara
i'ndaki mıntakadadır. Bu yüzden dün 
•tanbul haberlerini alamadık. Okurları

tbızdan özür dileriz. Öğrendiğimize gö
te hatlar bugün tamir edilecektir. 

bük dö Vindsor Berlinde 
Berlin' 11 (A.A.) - Vindsor dük 

\ıe düşesi şehrin merkezindeki oteller_ 
~en birine inmişlerdir. Bu otelde Al. 
tlıanyanın Londra sefiri fon Ribben
ltop da bulunmaktadır. 

bük, doktor Ley ile birlikte bir nas.. 
ltona1 • ao~yalist nümune müessesesini 
te~ı:niştir. 

o · ı $ H ·A·.e,E:·R L ER 
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Şanghaydakijapontaarruzu 
yağmur yüzünden yapılmadı 
Japonlar şimali Çinde B. Stogadinoviç 

Parise gidiyor bir şehri zaptettiler Faris, 11 (A.A.) - B. Stoyadino. 

Şanghay, 11 {A.A.) - Japonlar düın akşam Putung'u bombardı
man etmişlerdir. Dün yapılması kararlaştırılan japon taarruzu şiddet
le yağan yağmur dolayısiyle geri bırakılmıştır. Çinliler günü hatlarını 
tahkim etmekle geçirmişlerdir. Çinlilere çok miktarda takviye kıtaları 

viç yarın Farisi resmen ziyaret edecek
tir. Yugoslavya başvekili meçhul asker 
r:\ezarının ve kıra1 Piyer ile Yugoslav 
kıralı Aleksandır'm namlarına dikilen 
heykelin önünde eğildikten sonra dış 
bakanı B. Delbos ile görüşecek ve fran
sız _ yugoslav dostluk muahedesinin 
yenilenmesi hakkındaki evrakı imza e
decektir. 

gelmektedir. 
Japon ordusu namına söz söylemeğe salahiyetli bir zat, japon kuv

vetlerinin cumartesi ve pazar günleri Şanghay yarış meydanı civarın
da, Vusung nehri ile Kianguan arasındaki altı kilometrelik cebhede 
be~ yüz metre kadar ilerlediklerini söylemiştir. 

Bu zat ;apon tayyarelerinin 
Tientsin - Pukeu - Lungsai şimen
difer hattını bombardıman ederek 
iki treni tahrib ettiklerini de ilave 
etmiştir. 

Bir japon tayyare filosu, Nan 
tao rıhtmılarım, diğer bir filo da 
Şapei'yi bombardıman etmiştir. 

Dikkate değer bir bilanço 
Japon deniz bakanlığı muhasematm 

başlangıcından yani 14 ağustostan 10 
ilkteşrine kadar japon tayyarelerinin mer
kezi Çindeki faaliyetlerinin neticesini şu 
şekilde bildirmektedir: 

Çinlilere aid bulunan 324 tayyare, 18 
harb ve ticaret gemisi, 8 tayyare meyda
nı, 1 O harb malzemesi. fabrikaları kami
len tahrib edilmiştir. 

Aynı müddet zarfında japonların 39 
tayyaresi tahrib edilmiştir. 

Yabancı tayyareciler hakkında 
bir tekzib 

Şanghay, 11 (A.A.) - Resmi Çin 
mahfilleri çin hava servisine ecnebi tay
yareciler alındığı hakkındaki haberi tek
zib etmektedirler. 

Santral Nevs ajansı, Kuangsi eyale
tindeki çin kuvvetlerine kumanda eden 
General Litsungjen'in Nankin'e gitme
den evvel Kuangsi milislerinin faal ser
vise girmeğe hazır bulunduklarını beyan 
ettiğini bildirmektedir. Milis kuvvetleri 
200 bin, ihtiyat kuvvetleri bir milyon 
kişiden ibarettir. Bu kuvvetleri iki misli
ne çıkarmak da kabildir. 

Japonlar zehirli gaz kullanıyorlar 
Londra, 11 (A.A.) - Çin sefirinin 

Şanghay'dan bildirdiğine göre, japonla

nn zehirli gaz kullanmaları dolayısiyle 

Şanghay cephesinde dün 24 asker öl • 

müştür. 

Çin müdafaa hattı yarılamam.ıştır. 

Japonyadaki çinliler memleketle
rine dönüyorlar 

Şanghay, 11 (A.A.) - Santral Nevs 
ajansının bildirdiğine göre, Japonya'da 
ikamet eden 150.000 çinliden 7 5.000 i 
Çin'e avdet etmiştir • 

Şimalde 

Japonlar Şih Çia Çuang 
şehrini zaptettiler 

Tokyo ve Tiençinden bildirildiğine 

göre, şimall Çinde harekat yapmakta o. 

le.ın japon kıtaları, 8 ilkteşrinde Han

kov _ Pekin hattı üzerinde bir gedik 

açmağa muvaffak olduktan sonra 10 ilk 

teşrin gün~ saat 11,30 da Şih Çia Çu

ang şehrini işgal etmişlerdir. Bu kıta. 

lar yürüyüşlerine devam etmektedir. 

Japon kıtaları bu şehrin 40 kilomet

re garbındaki Çin mevzilerinin karşı

sında bulunan Huto nehrinin cenub kı

yısına iki tabur asker çıkannağa mu_ 

vaffak olmuşlardır. 

Çenting bölgesinde de çinlilerin 

30.000 kişi ile girdikleri bir muharebe 

olmuş, bu kuvvetler birkaç bin ölü ver_ 

dikten sonra Huto nehri kıyılarına doğ
ru gerilemişlerdir. 

Çeting şehrindeki son Çin müfreze
lerinin japonlar tarafından esir edildi
ği söylenmektedir. 

Akdenizde batan vapur 
Asiler gemiyi kendilerinin 
batırdıklarını bildiriyorlar 

Salamanka, 11 (A.A.) - Bone a çrklarında dün sabah F rankonun 
destroyerleri tarafından batırılan K abo Santo T omas vapurunun Valan
siyaya 1800 ton harb levazımı ve birçok tayyare götürmekte olduğu 
beyan olunmaktadır. 

Asiler bir şehri zaptettiler 
Asturi cephesi, 11 (A.A.) - Gene

ral Davila kumandasındaki kıtalar dün 
sabah Langaya girmişlerdir. Asturi'lL 
ler şehri terketmeden önce tahrib eL 
miş1erdir. 

Cephede, Asturililerin Sella nehri 
uzunluğunca kurmuş oldukları muka
vemet hattı önünde düşmanlar karşı 

karşıya bu] unmaktadırlar. 
Asturi eyaleti ile şimal cephesinin 

akibetini tayin edecek olan muharebe
nin bu mahalde cereyan edeceği sanıl
maktadır. 

Resmi tebliğ 
Salamanka, 11 (A.A.) - Neşredilen 

bir tebliğe göre Asturi cephesinde fran- l 
ko kuvvetleri ileri hareketlerine devam 
ederek düşmana ağır zayiat verdirip 
birçok tepelerle bazı sırtları ve 13 ka
sabayı işgal etmişlerdir. 

Saragossa bölgesinde 
Saragossa, 11 (A.A.) - Franko kı

taları Jaka bölgesindeki mukabil taarruz
larına devam ederek ilerlemişlerdir. Ec
nebi generalleri olan Kleber ve Lister'
in kumandası altında Tana vadisiyle 
Janjaka yoluna büyük zayiatla erişmeğe 
çalışmış olan Madrid kuvvetleri bu mu
kabil taarruz neticesinde Orna ile Ben
fue arasındaki mevzilerini de kaybetmiş
lerdir. 

Asi ispanyada kadınlar için 
mecburi hizmet 

Burgos, 11 (A.A.) - General Fran-

İtalya da otarşi 
politikası güdecek 

Roma, 11 (A.A.) - Korporasyon
lar merkez komitesi bugün Musolininin 

reisliği altında toplanmıştır. 

Musolini söylediği nutukta, İtalya

nın dışarıya muhtaç olmaksızın kendi 
kendini idare edebilmesi planının ha. 
zırlık safhasına bitmiş göziyle bakıla
bileceğini söylemiş ve milletin her tür
lü ithalattan vaz geçmeğe hzaırlanma-
sım bildirmiştir. 

ko neşrettiği bir emirname ile 1 7 yaşın· 
dan 30 yaşına kadar bütün ispanyol ka
dınlarını amele, idare ve fen teşekkülle
rinde mecburi hizmete tabi tutmuştur. 
Bu hizmet altı aylıktır. Gebelerle, hasta
lar ve dullar bu mecburiyet dışında bı
rakılmıştır. 

Minorka arh9l r,rans-a ve lngiltere 
tarafından :<:lfal olunacak 

Londra, 11 (AA.) - "İvning Stan
dard" gazetesinin öğrendiğine göre, İs
panyaya aid Minorka adasının İtalya e
line geçmeden Fransa ve İngiltere tara
fından sulh yoluyla işgali Paris ile Lon
dra arasında görüşülmektedir. 

Bu iki devletin sulhçu niyetlerini gös 
termek için fransız - İspanyol sının ka· 
palı tutulacak ve karışmazlrk politikası
na devam etmek imkanı verilecektir . 

VezÜv ganardağl faaliyetle 

Vezüv yanar dağının yanında bulunan Napoli' den bir görünüş 

Napoli, 11 ( A.A.) - Vezüv yanar dağı birdenbire faaliyete geçmiş
tir. lnJilaattn ne §ekil alacağını şimdiden tahmin etmek kabil olaıma
makla beraber, civa· için bir tehlike mevcud olmadığı sanılmaktadır. 
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Dünya gerginliği ve 
Balkan memleketleri 
SON POST A'da Muhiddin Birgen 

adaletsizlik ve kuvvetin tahakküma 
prens-iplerini güden bazı devletleriıa 
dünya siyasetinde husule getirdiği 

gerginlikten baha.ederek diyor kiı 
içinde ya§adığımız günlerin tehlL 

kesine baktıkça gözlerimi etrafnnm. 
da yeebe can kurtaran simidi gibi 
görünen ~alkan paktına çevirmekten 
kendimi alamıyorum. Dünyada harb 
tehlikesi olmadığı zaman, diplamasl 
için güzel bir edebiyat mevzuu teıki] 
eden Balkan pakb, harb tehlikesi art.. 
tıkça Balkan memelketleri ıçm en 
mükemınel bir hayat sigortası ve bu
gün için tasavvuru mümkün olabilen 
yegane kurtuluı aletidir. Fakat, bir 
şartla: harb tehlikesi arttıkça balkan 
paktının çemberleri de otomatik su
rette sıkıtmahdır. Büyük devletler 
tarafından küçük milletlerin dün bi.. 
rer kukla gibi oynadıklarını hep bili
yoruz. Küçük devletler, ayrı ayrı dur
dukları zaman, dünya hakimlerinin 
ellerinde, böyle, birer kukla gibi oy_ 
namaya mahkum kalırlar; öt~'.riler. 

en evel ate§e bunlan atarlar; en miL 
him hareketleri bunlara yaptırırlar ve 
hatta harb çıkarma mesuliyetl~rlni 

de bunların sırtlarına yüklerler. ,. 914 
harbmı çıkarmak için, çarlık R~5Ya
sı, Sırbistanın eline silahı bile bi!e ve 
miiretteb bir plana göre verdi. Y arm 
bir harb çıkarmak istiyen bal}ka bir 
büyük devletin de aynı mahiyet' e bir 
harb çıkarma şekli bulacağını çok 
kuvvetle tahmin ederim. 

Bunun için, Balkan milletleri ara_ 
larındaki paktı bugün daha sıln bir 
hale getirmek vazifesiyle mükellef_ . 
tirler. Ayrı ayrı biç birinin kuvveti, 
mühim bir siyasi hareket yapım·<.1a 
kifayet etmiyecek olan bu devle ~ler, 

birleş.tikleri zaman hiç olmazsa ate
şin kendi evlerini sarmasına mar-i ola_ 
bilecek bir kütle teşkil edebil;,ıer. 

Buna kati olarak kaniim. 

ALMANYA İLE TlCARETtrt.ılZ 

CUMHUR. YET'in ''İktısadi hare.. 

ketler,, başlıklı sütununda Almanya 

ile son zamanlarda aktedilmiş olan 

ticaret muahedesinin iki taraf ~n.cir

lerine yeni mübadele irr.:~ ·ınıau hu.. 

susunda kuvvetli ümidler verın:ş oL 

duğu belirtilerek deniliyor ki: 

"Bunun neticesi olara k aradan ge. 

çen müddet zarfında yeni tekfüler te. 

ati dilmi,tir. Piyas;:ıda bu vaziyetin 

İcab ettirdiği fiat tahavv ·i'leri de :rö

rülmektedir. Fakat bu teklifleri ta

kib edecek siparişler 1 en~z başlama_ 

mıştır. Bunda bir ibi: iv'e irtibatını bir 

müddet kaybeden iki p"yasanın ~enüz 

tamamiyle anlaşmaması kadar başka 

sebebler de amil olmuştur. 

Almanya ile yapılan yeni anlaş.. 

ma, Alman;yada bloke k<'.lmış olan ve 

günden güne mikdarı azalan türk pa. 

rasınm iadesini temin etmiştir. Bil

hassa tutarı 28 milyon lira kadar O

lan bu paranın 15 milyonu piyasaya 

aid olduğu içi ihracatçılar bir hayli 

ferahlatmıştır. 

Yalnız, ihracatçılarımız tarafından 

teklif edilen fiatlarla alman ithalat 

daireleri tarafından verilen fiatlar 

arasında bir muvazene bulunamamış.. 

trr. Alman ithalat~ıları, ihracatçıları

mız tarafından yapılan teklifleri mü.. 
said karşılamaktadırlar. Bu fiat tek
liflerinde ihracatçılarımızın - gayet 
tabii olarak _ her ihtimale karşı mu. 
ayyen bir müddet faiz ve amortisman 
zammı yapmalarını alman ithalat 
daireleri müsaid görmemektedirler. 
Maaınafih teferruata müteallik olan 
bu cihetin de zail olacağı muhakkak 
görülmektedir.,, 

Mısırda askeri tedbirler 
Kahire, 11 (A.A.) - İngiliz askeri 

heyeti, beynelmilel vazive:-tteki gergin. 
liği göz önünde tutarak, ingiliz _ Mı
sır ittifakının derpiş ettiği sevkulceyş 

yollarının bir an önce yapılmasını Mı
sır hükümetinden rica etmiştir. Terti
bat bilhassa Mısırın garbında yap:l
maktadır. İngiltere Mısırdaki hava 
kuvvetlerini de arttırmaktadır. 
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ASKERLiK BAHiSLERi 1 

Kumbarat biri IOhüı ınv @\ ~ô Ocatlh Oaın DV©lr 

Muhtelif devletlerin hazerde 
ve harbte· kuvvetleri nedir? 

1 
Cihan harbı, Avrupanın kuvvet vazi. 

yetini baştan aşağı değiştirdi. İmzala
nan sulh anlaşmalariyle muvazene te
min edilmek ist;nirken tamamiyle bu
nun aksi bir haksızlık yapıldı. Bundan 
dolayıdır ki, sulh ve anlaşma havası ye· 
rini kin ve intikam; refah ve tekamül 

' de yerini, sukut ve şaş_kınlığa bıraktı. 
Yeni karğaplıklar, isyan ve harbleri ha
zırlıyan her türlü şartlar bu sulh dik
talariyle yaratıldı. Bundan dolayıdır 
ki, karğaşalık ve isyanlar 1920 den iti
baren başlamış, harb ise, gene aynı ta
rihten itibaren Avrupanm kapılarına 

dikilmiş nöbet beklemektedir. Vaziyet 
bu şekilde olduktan sonra, silahlanma
nın tahdidine çalışmak da beyhude idi. 

2 şubat 1933 de Britanya mümessili 
Henderson'un reisliği altında açılan 

.. Silahları azaltma konferansı'' da bu 
meseleler etrafındaki fransız ve alman 
görüşlerinin bir çatışması halini aldı. 

Almanya umumi bir surette silahla· 
rm azaltılmasını, Fransa ise, kendi em
niyet faktörlerini belirterek enternas
yonal bir ordu tesisini, sivil hava mü
na.kalatmm kontrol edilmesini, sulhun 
organize edilmesini, yani, mevcud kuv
vet nisbetlerinin milletler cemiyeti ta
rafından garanti altına almasını isti· 
yordu. 

Uzun mücklet süren bu mücadele, ni
hayet Almanyarun 16 mart 1935 tari
hinde, yani hiç bir netice elde edeme
den tam on yedi yıl bekledikten sonra, 
Versay andlaşmasını, bir taraflı olarak 
bozmasiyle sona erdi. Bundan sonra 
meydana gelen hava içinde silahların 
tahdidi akla bile getirilemezdi. Her ta.. 
rafta silahsrzlığın yerine, sil&hlanarak 
emniyet altmda olmak gayesi vaziyete 
hakim oldu. Yani silahlı sulh ... 

Fransa ve Çek anlaşmasından 
ıonra: 

Fransa ve Çekoslovakyanın Rusya l· 
le yaptığı askeri anlaşmalar yeniden bir 
silahlanma dalgası meydana getirdi. 
Bundan başka, Rusya, 1936 ağustosun

da ordusunun sulh mevcudunu yükselt
ti; Almanya iki yıllık askerlik mükel
lefiyeti tatbikine karar verdi: Fransa 
ile İngiltere, silahlanmak için harcan
mak üzere büyük paralar ayırarak si
lahlanmak fikrini kuvvetlt:ndirdiler; 
bunun arkasmdan fa§ist meclisi de ge
niş ölçüde silahlanma kararları veıdi. 

Bunların arasında bilhassa İngiltere e
pey geri kalmış olduğundan kat kat 
fazla çalışmak hazırlanmak mecbut"İy~
tini duydu. İtalya - habeş harbr İngil. 
tereyi tayakkuza davet etti. Vaziyetin 
ciddi ve tehlikeli oluşu, küçük devlet
leri de müdafaa vaziyetlerini gözden 
geçirmek, silahlarını tamamlamak ıo
runda bıraktı. 

Yaşamak azmi kuvvetli içten sağ
lam olan her develt ve devlete karşı fe
dakarlıktan çekinmiyenı müoofaa terbi-
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yesi görmüş her millet, hiç değilse em
niyetni için lazım olan asgari hadde bir 
silahlanma arzusunu taşır, 

Bu silahlanma. müdafaa politikasın
daki vaziyete, komşulardan gelen teh
didlere, sınırlarının emin olmıyan va~ 
zıiyetlerine, müttefiklere karşı girilen 
teahhüdlere ve nihayet enternasyonal 
vaziyete bağlıdır. 

Endüstri ve ham madde meselesi, e

konomik abloka tehlikesi, yavaş yavaş 

yahud derhal silah altına davet gibi as
keri bazı şartlar, sınırların tahkimi me
selesi, demir ve kara yolları ağlarına 
ve nakliye vasıtalarına doğru yürüyüş, 
bu silahlanmaya müsbet olarak tesir e
den amillerdir. 

Devletin; ekonomik ve hususiyle fi
nansal vaziyeti, milletin askeri zaruret 
ve ihtiyaçları kavrayamayışı ve buna 
benzerleri silahlanmaya menfi olarak 
tesir eden amillerdir. 

Silahlanmanın istediği şartlar: 
Bu cihetler göz önüne getirilince, 

silahlanma meselesinin sadece bir aske
n dad olmadığı derhal anlaşılır. 

Silahlanma i~i, modern harb gibi, 
her §eyi şamil top yekO.n bir davadır. 
Bu itbarla, bu meselelere bütün mille
tin alaka göstermesi lazımdır. Alaka 
gösterilmesi, hiç bir suretle bir harbcı 
zihniyeti, harb tarafdarlığını ifade et
met. 

Silahlanmaya hizmet eden ve techi
zat ve harb malzemesine tesirli olan bu
günkü tekniğe göre, silahların cins ve 
nevileri bütün devletlerde hemen hemen 
aynıdır. 

Bugünkü silah ve teçhizat vaziyeti, 
harbın ihtiyaç ve zaruretleriyle, müte
caviz müdafaa ve müsavi ölçüde hiz· 
met etmeğe çalışan teknik arasında de
vam edegelmekte olan mücadelenin bir 
neticesidir. Hücum silahlarındaki her 
ilerilik, ve buluş elde mevcud müdafaa 
silahının daha kudretli bir şekil alması
nı mucib olmaktadır. 

1914 de, bütün ordular, teknik vazi
yetin o günlerdeki derecesine göre nis
beten daha basit organizasyon ve techi
zatla cephelere yürüdüler. Bu ordular, 
piyade, suvari ve topçu gibi, ananevi üç 
silahtan mürekkebtiler. 

Topçunun kudret ve kuvveti, maki
neli tüfeğin korkunç bir kabiliyet gös
termesi, piyadeyi mevziin içine tıkdı; 
bu vaziyet karşısında, bu mevzileri aş
mak, silahın defi kudretine rağmen, har
bı akıcı bir şekle sokmak için, teknikçi 
çareler aramak zorunda kaldı. 

Daha cihan harıbinda, fakat asıl 
harbtan sonraki devirde, tank ve tayya
re sayesinde harbın hareketli bir şelde 
sokulacağı kanaatine varıldı, 

Hinterlanddaki endüstri merkezle
rine, askeri malzemeyi hazırlıyan mev
kilere tesirli olmak suretiyle muharebe 

meydanındaki muvaffa.kiyetin kısmen 
tamamlanması ve dolayısiyle harbın ka
ti neticesine varılması düşünülmekte
dir. Ananevi üç silaha, ayrıca, tank, tay. 
yare ve bir sürü hususi silah katıldı. 

Ordular, eskisine göre çok türlü şe
killerde tertib ve terkib edilmeğe baş
landı. Bugünkü günde, harb halinde iken 
bir tümen vasati olarak 12.000 ila 15.000 
eri, 8000 ila 10.000 tüfeği, yüzlerce ha
fif ve ağır makineli tüfeği, 20 ilan 60 
ufak çapta topu, 40 ila 60 sahra topu 
vardır. 

Süvari tümenin yerine geQI?lİŞ olan 
süratli tümen yahud "hafif tümen'', 
kamyonlarla sevkedilen piyade taburla
rından, motörlü topçudan, motosikletli 
kıtalardan, hafif tanklardan, ve bazı 
hallerde, bol makineli tüfeği olan iki 
veya ü~ süvari alayından mürekkebtir • 

Yeni silalılar, yeni buluılar: 
Bu arada yeni ve modem askeri birlik 

olarak, motörleştirilmiş, muharebe ve 
zırhlı teşkilleri kaydedilebilir. Bu teş
killerin bölüklerinde 30, taburlarında 

10, alaylarında 250, livalarmda 400 ili 
500 tank varoır. 

Motörlil bir kıta ile tanklı bir kıta· 
nın birleşmesinden meydana gelen t-et
ki.le zırhlı tümen adı verilmektedir. 

Gerek kara gerekse deniz muhare
besinde gitikçe daha ziyade ehemiyet a
lan hava silahı kısmen müstakil kısmen 
de kıtalarla irtibat halinde kalarak, ma· 
kineli tüfek, top yahud bomba veya tor
pil ile kara ve denizdeki hedeflere kar
şı tesirli olmaktadır. Bazı memleket
lerde hususi kıtalar ve dolayısiyle ha· 
va piyadesi halinde terkib ve teşkil e.. 
dilen ve paraşüt ile yere inen birlikler 
fevkalade ehemiyet kazanmaktadırlar. 
Belli başlı bazı memleketlerin ordu 
teşkilatlan şu şekildedir: 

Sovyetler birliği: 
90 piyade, 23 süvari, 24 zırhlı tUme

ni, 30 tayyare livası, 2 deniz tayyare li
vası, 6000, 8000 tayyare, hazarda 1,5 mil
yon harbta 10 milyon er. 

Fransa: 
35 ordu ve sömürge tümeni, S suva

ri tümeni, 5 zırhlı tümen, 5 tümen ve 30 
deniz filosundan mürekkeb 2 hava ko
lordusu. Takriben 4500 tank ve 7000 

tayyare. 
Hazarda 680.000 harbta 6 milyon er. 

Almanya: 
36 piyade tümeni, 1 dağ livası, 2 su

vari tümeni, 1 suvari livası, 3 zırhlı tü
men, Almanyanın hava donanmasındaki 
tayyare mevcudu 2000 tahmin edilmek. 
tedir. 

Hazarda 800.000, harbta 2.000.000 er. 

ltcdya: 
31 piyade, 3 süratli, 4 Alp ve 2 tane 

baştan aşağı motörleştirilmiş tümen. 
400 tank, 3300 tayyare. 

Hazarda 450.000, harbta 9.000.000 

PROFESÖR K. KÖMORCANIN 
Modem ve herkese elzem kitabları 

Ameli ve tatbiki kambiyo 
Yeni muhasebe usulü 
Ticari maltlmat ye bankacılık 
tktısad ilini 
lhtı.sas muhasebeleri (Şirket, 

Kuruş 

35 
122,5 
105 
87,5 

sanayi, ziraat ve banka) 175 

Ticari ve mali hesab, 1 inci kısım 70 
Logaritma cetvelleri (yeni rakam) 56 
Zihni hesab kaideleri 20 
Yeni hesabı ticari (mufassal eser) 200 
Mali cebir ( 1stiıkraz ve 
sigorta hesabları) 100 
Başlıca satış yeri: İkbal kitabevi İstanbul 

er. 
Çekoslovakyanın hazardaki ordu mev

cudu 200.000 harbta 1.500.000 erdir. 
Yugoslavyanm hazardaki ordu mev

cudu 160.000, harbta 2.300.000 erdir. 

Avusturya: 
7 tümen, ı mustakil liva, 1 süratli 

tümen; 

laviçre: 
9 piyade tümeni, 4 dağ livası, 3 ha-

fif liv~ sınır muhafazasına mahsuı mü
teaddid livalarla müstakem mevki kı
taları. İleride iki misline çıkarılacak o
lan İsviçre hava silahında 150 tayyare 
vardır. Manevralar münasebetiyle silah 
altına alınanların mikdarı 25.000 ile 
36.000 aırasındadu. Harbte 400.000 kişi
lik bir ordu çıkaracak kudrettedir. 

Harb halinde umumiyetle bir milyon 
nüfus, vasati bir hesabla bir tümen er 
cepheye gönderebilmektedir. Küçük 
devletler bu mikdarı aşmak mecburiye
tindedirler; büyük dev let1er bu nisbe
tin aşağısında kalacaklardır. Küçük ve 
aynı zamanda müdafaa politikaları ba
kıırundan elverişli bir vziyette o]mıyan 
devletler, daha hazarda iken tümen mik
darmı çoğaltmak zorundadırlar. Misal 
olarak İsviçre ile Sovyetler birliği gös
terilebilir: 170.000.000 nüfusu olan Sov
yetler 115 tümen, 4.200.000 nüfusu o
lan İsviçre ise 13 tümen çıkarmaktadrr. 

Öğretmenlere: 
Memleket çocuklarının yarınıtı 

büyükleri olduğunu clüıanen 

Ulus, bugünden onların kala 
ve beden terbiyelerine talıfmO· 
yı bir vtnile saymıı onun için 
29 il.k tefrin 1937 den itibaren 
çıkacak sayılarında her halta 
onlara aayfalar ayırmrıtır. 

Bu saylalar, gimdiye kadar gör
düğünü:ıı çocuk saylalarrııdan 

larklı olacak, yavrularım~ıtı 

hem eğlenmelerine, hem bilgi
lerin!, artmasına, hem de yeni 
rejime olr.ın bağlılıklarını arlır
mağa hi:zmet edecektir. 

Müşterek bir davaya hizmet hu
~jıuncla bizimle elele oerece
ğini:zi umuyorwı. Çoculdar için 
ayırdığun~ sayfalarda öğr~t-. 
menlerin yazı ve emeklerını 
göreceksiniz. Aynı saylalar si. 
:z.in de ;yardımınızı bekliyecek
tir. 

CENGEL KIT ABI - -
ve 

CENGEL HIKA YELER! 
Rudyard Kipling tarafın· 

dan yazılıp Nurettin ART AM 
taralınd an dilimize fevrile11 
ve iki cild halinde satışa çıka
rılan bu e§si:z kitablar hakkın· 
da değeTli miinekkidimiz Nu· 
rullah Ataç, §U ıatırlan yazdı: 

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

O iki kitabı bala okumadı· 
mz ve çocuklarınıza okutmadı· 
nızsa güzel ,eyleri sevdiğiniz· 
den ıüphe etmek caizdir.,, 

•ekspirden Hikayeler 

- Erkekler de tanrı değillerdirya. On
lardan ilk evlenirken gördüğümüz muame
leyi evlendikten sonra beklememeliyiz. 

Kadıncağız, gördüğü kaba muameleden 
c:iuyduğu üzüntüyü bu sözlerle yatıştırmağa 
çalışmıştı. 

sının bu haksız şüphesi ve yersiız ithamla
rı karşısında o kadar sersemleşmişti ki bir
denbire üzerine ağır bir uyku bastırmış, 
o, yalnız hizmetçisine yataO-ıru hazırlaması
nı söyleyebilmişti. Yatağın~n üzerine gelin
lik örtülerini koydurdu. 

Son defa olduğunu söyliyerek eğil~İ! 
kansını öptü. Bu öpücük o kadar tatlı ıdı 
ki bir defa daha, bir defa daha öpmekte.? 
kendini alamadı. Artık ağlıyor, fakat bu g~z 
yaşlarının hain göz yaşlan olduğunu söylı
yerek. 

Yazanıar: Mary ve Charleı Lamb 

Çeviren: Nurettin ART AM 

01ELLO 
Tabii, bu mendili bulamıyacak olan ka

dın, bunun üzerine bu mendil hikayesinin 
Kassio için rica ettiği şeyi yapmamak için 
uydurulduğunu söylemiş, gene Kassiıdyu 
medh etrneğe devam etmişti. Bu sözler kar
şısında Ol.:ello birdenbire odadan fırladı, 
çıktı. Desdemona da, ister istemez, artık 
şüphelenmeğe başlamıştı: Kocası Kassio' -
yu kıskanıyordu. 

Destemona, bütün bu değişmelerin se
bebi ne olduğunu bilemiyor, bu asıl Otello
ya k~at bulduğu için kendi kendisine çı
kışıyordu. Bir takım uygunsuz haller mi ol
muş, yoksa Venedikten fena haberler mi 
~elmişti de bu adam, bu kadar değişmişti? 
Nihayet kendi kendine dedi ki: 

Otello ile Desteanona bir defa daha bu
luştukları zaman, general, Destemona'yı 
kendisine ihanetle, bir başkasını sevmekle 
açıktan açığa itham etti; fakat bu aşıkın 
ismini vennedi. Otello hüngür hüngür ağ
lıyordu. Destemona : 

- Aman yarabbi, dedi, ne kötü bir gün
deyiz! niçin ağlıyorsun ? 

Bunun üzerine Otello, hastalığa, yok
sulluğa, düşkünlüğe, hulasa bütün hak
sızlıklara, kötü şeylere bir kale gibi göğüs 
gerebileceğini, fakat ihanet karşısında yü
reğinin param parça olduğunu söyledi. 

Onu güzel ve zarif görünen iyi kokulu 
bir ota benzetiyor; fakat bu kokunun sonra
dan ağrı ve iztirab verdiğini anlatıyordu. 

- Ah, dedi, keşke sen dünyaya gelme
miş olsaydın ! 

Otello, kalkıp gittikten sonra Desdemo
na, bu masum ve kabahatsiz kadın, koca-

İnsan, çocuğuna bir şey öğretirken onu 
tatlı dille söylemeli, kolay bir yolda anlat
malı değil miydi?. Kendisi de Otello'nun 
bütün azarları karşısında bir çocuk haline 
gelıniyomıiydi ? 

Zavallı kadıncağızın bütün şikayeti bun
dan ibaret kalmıştı. 

Desdemona, kocasmın da arkasından 
gelmesini bekliyerek yatağa UıZail111IŞ, fakat 
sinirleri fazla sarsılmış olduğu için birden 
bire uykuya dalıvermişti. Biraz sonra Otel
lo, bu kadını öldürmek gibi sim siyah bir 
düşünce ile odaya girdi. Fakat onu uyur 
görünce onun su mermerinden daha beyaz te
ninde bir yara açarak kanını dökmeğe kıyışa
madı. Fakat bu kadın ölmeli idi; buna karar 
vermişti. Eğer yaşıyacak olursa bundan 
sonra, kim bilir, kaç eııkeği daha aldatacak
tı. 

Bu öpücükler Destemona'yı uyandırtnlŞ .. 
tı. Kadın gözünü açınca Otellonun dişleri
ni gıcırdattığını, gıözlerinin döndüğünü 
gıördü. O, bu hale geldimiydi, tekin sayıl
mazdı. Otello, Destemonaya ölüme hazır
larunasım söyledi. Fakat onun ruhunu öl· 
dürmek istemediği için önce dualarını okU· 
malı idi. 

Kocasının merhametine sığınan ma" 
sum kadın, Otelloya hiç olmazsa kabahati
nin ne olduğunu söylemesi için yalvarıyo~
du. Bunun üzerine Otello, Kassionun istIW 
ni andı ve mendili ona verdiğinden bahset· 
ti. Destemona, kendini müdafaa için bir ta
knn sözler söylemek istedi; fakat ote~ıo, 
hiç bir şey duymuyordu. Kansının üze~.e 
atıldı ve onu yatak örtülerinin içinde öld\l"" 
riinceye kadar sıktı ,sıktı. 

- Sonu var-
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Fransa'da Kanton 
seçimleri yaplldı 

Netice, fransız fikirlerinde 
istikrar olduğunu gösteriyor 
Paris, 11 {A.A.) - 1525 mnumi müşavir ve 1867 arondisman müşa

"1ri seçilmek üzere dün yapılan Kan ton seçimleri büyük bir sükunet 
~inde geçmiştir. 

Şimdiye kadar alınan neticelerden anlaşıldığına göre gelecek pazar 
fiinü ikinci reye kalacak olan tesavi i arada kalmış namzedlerin sayısı 
kından önceki Kanton seçimine nazaran pek yüksektir. 

Dünkü seçimde en çok rey alanlar 
aosyalistlerle cumhuriyetçilerdir. En 
az rey alanlar da radikal sosyalistlerle 
sol cenah cumhuriyetçileridir. 

Umumi vaziyette pek az değişiklik 

olmuştur. Dünkü seçim fransız siyasi 

efkarında istikrar olduğunu göstermiş

tir. Radikal sosyalistlerle sol cenah 
cumhuriyetçilerinin mağlfabiyetinden 

sosyalistler ve cumhuriyetçiler istifa_ 

de etmişlerdir. 

İç bakanı Dormua Monlüson'dan, 
maliye bakanı Bonne de Dordonya'dan 
zi:aat bakanı Monne de Aisne'den tek-

rar seçilmiştir. 

Hala_qda 
seçim hazırlığı 

( Başı 1. inci sayfada ) 

çıkaracağımı bilmelidirler. 

Sancakta seçim hazırlığı 
Fakat diğer taraftan alman malfuna_ 

ta göre Hatay intihabının yµlaşması 

doJayısiyle Sancaktaki unsurların gizli 

nüfuslarının kaydına hararetle devam 

ediliyor. Fakat nüfus dairesi bilhassa 

türk halkına müşkülat göstermekte ve 
haksız muamele durdurmak için halk 
mümessilJeri tarafından yap·i;Qn teşeb.. 
büsleri kabul etmemektedir. 

Seçime nezaret edecek heyet 
yola çıkıyor 

Cenevre, 11 (A.A.} - Hatayda se

çime nezaret edecek olan Milletler Ce

miyeti komisyonu toplanmış ve reisli

ğe ingiJiz delegesi Reid'i seçmiştir. Ko

misyon bu hafta sonunda Ankar.a yolu 
ile Hataya gidecek ve dönüşte seçim 
hususunda bir plan hazırlıyacaktır. Bu 
plan Milletler Cemiyeti konseyinin 
tasvibine arzolunacaktır. Konsey seçi
me nezaret edecek olan memurları ta.. 
yin edecek ve 1938 ilkbaharında yapıla
cak olan seçimin de kat} tarihini tes
bit eyli~•ecektir. 

Deniz yolları acentaııınuı 
kapısındaki levha 

Adana, 11 (Hususi muhabirimiz te
lefonla bildiriyor:) - Suriyeden alınan 
tnalfımat.a göre İskenderundaki deniz 
yolları acenteliğinin kapısındaki acen
telik levhası, dün gece meçhul eller ta
rafından çamurla sıvanmıştır. Halk po
lisleri tahkikat yapmaktadır. 

Fransız delegesinin ziyafeti 

Adana, 11 (Hususi muhabirimiz te
lefonla bildiriyor:)·- Hatayda fransız 
delegesi Roje, baş konsolosumuz B. Fi
ruz şerefine bir öğle yemeği vermiştir. 

Hatay arabları kongre yapıyorlar 

Adana, 11 (Hususi muhabirimiz te

lefonla bildiriyor:) - Reyhaniyenin 

yanında Harim kazasına bağlt Ebuu

heydede Hatay arabları bugün bir kon

gre akdedeceklerdir. Kongreye Amik

de bulunan arab reisleri ile Hatayın dL 

ğer yerlerindeki arab büyükleri davet

lidir. Bu kongrede Sancakta yeni reji

min tatbiki esnasında arab camiasının 

ne şekilde bir hareket tarzı takib ede

ceği karalaştırlacaktı. 

İngiliz hükümdarları Londraya 
dönüyorlc...r 

Londra, 11 (A.A.) - Kıra} ve kıra.. 

liçe Londraya dönmek üzere bu akşam 

Balmoral'den hareket etmişlerdir. Hari
ciye nazırı Eden de aynı hususi trende 
•eyahat etmektedir 

Atatürk 
Manevralarda 

(Başı 1. inci sayfada) 
tur. Motorize liva çetin mukavemetlere 
maruz kalmakla beraber Morali istika
metlerinde ilerlemiştir. 

Kuşadası cebhesinde taarruza geçen 
maviler arazinin dalgalı ve müsait va
ziyetinden istüade eden kırmızıların 

muannidane mukavemetlerine maruz 
kaldıklarından ağır ağır ilerlemişlerdir. 

Mavi kuvvetler öğleden evel büyük fe_ 
dakarlıklar yaparak Murad dağını dü
!iiirdükten sonrı gene mukavemetler 
karşısında kalmışlar ve nihayet akşama 
yakın Sökeyi işgal eylemişlerdir. Bu 
mıntakadan geri çekilen kırmızı kuv
vetler muayyen olan mahalde asıl kuv
vetlerin toplanmalarına lazım gelen 
vakti kazandmnağa bütün enerjileriyle 
çalışmaktadırlar. 

Kırmızılar taaTTUza hazırlanıyorlaT 
Kırmızıların süratle devam eden 

toplantrları bitmek üzeredir. Bu itibar
la yakında kırmızıların çok şiddetli bir 
taarruzıa geçmeleri zamanı gelmiş gibi
dir. Bu mukabil taarruz iki tarafın son 
mukadderatını tayin edecek bir mahi
yettedir. Her iki tarafın subay ve era
tında müşahede edilen bedeni kabiliyet 
ve zindelik hayret edecek dereceye u
laşmıştır. Bilhassa araziden istifade 
etmek, maskelenmek. peçelenmek hu
susunda birliklerin aldığı neticeler her 
türlü stayişin üstündedir. Sabahtan ak
şama kadar en sıcak bir günde azami 
enerji sadeden askerlerde görülen ne
şe göze çarpacak kadar barizdir. 

Dünkü hareketler 
Çamlık, 11 (AA.) - Atatürk 10-11 

gecesini Çamlık'ta Aziizye'de geçirmiş

lerdir. 
11 sabahı saat yedide bertarafta gene 

taarruz başlamış çok sarp fundalık ve 
kayalık bir arazide ilerleme müşkülatına 
rağmen mavi kıtaat Ortaklar, Simali ve 
Moralı garbi hattına ve daha cenuba ka
dar ilerlemişlerdir. Oldukça kuvvetli kı
talara karşr kırmızının mukavemeti şa -
yanı takdirdir. Gene sabahtan itibaren 
öğleye kadar iki taraf arasında hava fa. 
aliyeti olmuş ve hava kuvvetlerinin al
çaktan makineli tüfeklerle taarruzu vu
kubulmuştur. 

Atatürk sabahtan itibaren mavi taraf 
sağ cenahındaki zırhlı ve motörlü kıta
at hareketini ve Derbent boğazının iki 
tarafında cereyan eden muharebeleri ta
kib buyurmuşlardır. 

Kırmızı ordu müdafaa vaziyetinde 
Aydın, 11 (A.A.) - Kırmızı ordu 

bugün süvari livasından maada geriden 
gelen kuvvetleriyle Mursalah, üzümlü, 
ve Mozala köyleri arasında ve ovanın 

muhtelif yerlerinde tesis ettiği müdafaa 
hattında, ilerlemek isteyen mavi kuv -
vetlerle bilhassa tanklarla çarpışmıştır. 

Aym zamanda bu mıntakada sabahleyin 
her iki tarafın tayyare filoları arasında 
çarpışmalar da olmuştur. 

Henüz kuvvetlerinin arkası alınmadı
ğından kırmızı ordu bugün de müdafaa 
vaziyetinde kalmıştır. 

Mareşal Fevzi Çakmak ile Orgeneral 
İzzeddin ve diğer generaller, saylavlar, 
matbuat mümessilleri Morsaali tepesin
den manevra hareket1erini takib etmiş -
}erdir. 

Bu tepede tanklara karşı ateş açan 
bir topçu kıtasnun harb faaliyeti sesli 
olarak filme alındı. 

Manevra hakkında Mareşal Çakma
ğa izahat veren orgeneral İzzeddin'in be
yanatı da sesli filimde tcabit edildi. 

Reisicumhurumuz Atatürk de ayrı 

bir grupla manevrayı takib buyurmuş -
!ardır. 

Karargah Sökeden Aydına nakledil
miştir. 

ULUS 

ita/yan 
notasından sonra 

(Başı 1. inci sayıfada) 

rinin mütaleasma iştirak etmektedir. 

Filhakika İspanya meselesi münha

sıra·n bir Akdeniz meselesi değildir. 

Bütün Avrupayı alaka ar eder. Esasen 

bunun içindir ki, Londra komitesi teş

kil olunmuş ve komiteye akdenizli ol

mıyan devletler de davet edilmişti. 

Alman mahfilleri, İtalyan notasının 
Avrupa işbirliğine açtığı yolu Fransa 
ve İngilterenin takdir edecekleri ümL 
dindedir. 

Viyana gazetelerinin Fikirleri 

Viyana, 11 (A.A.) - Viyana gaze
teleri, İtalyanın Fransa ve İngiltereye 
verdiği cevabı bahis mevzuu ederek 
Roma - Berlin mihverinin enternasyo
nal yeni bir dönüm noktası teşkil eL 
mekte olduğunu yazıyarlar. 

[ KÜÇÜK oıs HABERLER 1 
X Budapeşte - Naib Horti deniz 

kahramanları anıtım açmıştır. Türkiye 
işgüderi de anıta bir çelenk koymuştur. 

X Vaşington - B. Musolini'nin oğ
lu Vittorio Musolini B Ruzvelt'i yarı 

resmi surette ziyaret edecektir. 

X Batavia - Hollanda ile Hind sö -
mürgeleri arasında servis yapan tayyare 
Hollandaya dönerken motöründeki bo -
zukluk dolayısiyle yere indiği sırada dev
rilmiş, dört kişi ölmüş, altı kişi yaralan
n:uştır. 

X Viyana - Cumhur Reisi yeni Tu
na köprüsünü açmıştır. 

X Bükre! - Hüklimet hayatı ucuz
latmak için esaslı tedbirler almış, keres
te ve petrol fiatlannı indirmiştir. Muh
telif maddeler için de fiatlar tesbit olun
muştur. 

B. Musolini mühim bir 
nutuk verecek 

Roma, 11 (A.A.) - Eski Pontinia 

bataklıkları üzerinde kurulan yeni Ap

rila köy merkezinin açılış resmi müna

sebetiyle 29 ilk teşrinde B. usolini mü

him bir siyasi nutuk söyliyecektir. 

R A D Y O 

ÖGLE NEŞRİYATI : 12.30 ... 12.50 
Muhtelif plak neşriyatı. 12.50 - 13.15 
Plak: Türk musilcisi ve halk şarkıları. 
13.15 - 13.30 Dahili ve harici haberler. 

AKŞAM NEŞRİYATI : 18.30-19.00 
Muhtelif plak neşriyatı. 19.00 - 19.30 
Türk musikisi ve halk şarkıları. (Ser
vet Adnan ve arkadaşları). 19.30-19.45 
Saat ayarı ve arabça neşriyat. 19.45 -
20.15 Türk musikisi ve halk §arkıları 
(Hikmet Rıza ve arkadaşları). 20.15 _ 
20.30 Nusret Karasu (Sıhi konuşma) 
20.30-21.00 Plakla dans musikisi. 21.00 
21.15 Ajans haberleri. 21.15-21.55 Stüd
yo salon orkestrası : 

1 - Albeniz Mallorca. 

2 - Lehar Clo - Clo 

3 - Paderewsky Menuet. 

4 - P. Tosti Ridonami la Colma. 

5 - Fuçik Florentiner. 

21.55-22.00 Yarınki program ve İstiklal 

Marşı. 

Çocuk babaları/ 
iyi Y-'tittirilecek bir memleket ço

cuğunun yalnız dera saatlerin_ 
deki çahşınalannı değil, onun 
dışında okuyacağı yazıları, uğ

ra§acağı ışleri, eğlencelerini de 
düşünmek vazifemizdir. 

işte ilk sayısı 29 ilk teşrinde çıka
cak olan yeni Ulus. bu mühim 
ihtiyacı diifünerek her hafta 
bir aayfaımı çocuklarınıza, ço. 
cuklarımıza veriyor. 

Yavrularınızın okuma, öğrenme, 
bilmece halletme, resimli mü
aabakalara girme gibi birçok 
ihtiyaçları o aayf alarda tabnin 
edilecektir. 

Yeni ULUS'u bekleyiniz. 
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Samuel Hor 
No. 28 Çevıren: Hikmet TUNA 

İmparatorluk meclisi ile Duma 
meclisi kara kuvvetleri 

protesto etmişti 
HükümtlE' meclis arasındaki bu 

sonsuz zıddiyet sebebine, bir de, Du
ma 'nın ana yasa salahiyeti erine ba
kanlar tarafından harb sırasında mü
dahalede bulunmak teşebbüsü katıl

maktadır. 

1906 ana yasasının 87 inci maddesi, 
bakanlara fevkalade hallerde karar
nameler çıkarmak salahiyetini ver
mektedir. Bakanlar, harb sırasında 
bu salahiyeti o kadar geniş ölçüde 
kullanmışlardır ki, teşrii meclisin ka
nun çıkarmak hususundaki bütün faa
liyetlerini pratik bakımdan tamam.iy
le benimsemişlerdir. 

Bu gibi çekifmeler, hükümetJe teşrii 

meclisi biribirinden ayırmış ve parlman

ter bir hükümet sistemi kabul edilinceye 

kadar onları dalına biribirlerinden ayıra

caktır da. Bu andaki vaziyette en ziyade 
dikkat edilmesi İcab eden cihet, yalnız 

Duma değil, bürokrasiden tekaüde aevk
edilmit olanlar da dahil olduğu halde, 
bütün partilerin hükümet aleyhinde bir
leımiş olmalarıdır. 

lmpaartorluk tfu'asiyle Duma mecli
si, siyasi bünyeyi mahveden "kara kuv
vetleri" protesto etmek için hazırladığı 
kanır metninde olduğu kadar, hiç 
bir muhalefetle, meali bu derece müşte
rek olan bir karar &Ul'eti kaleme alma
mıştır. Tehlikeli bir reaksiyoner olan 
Mark.of, Duma başkanına sövüp saydık
tan sonra, bütün sağ cenah, bir sürü kay
tak papasla birlikte onun bu hareketini 
protesto etti. Harbtan önce reakıiyo
nerlerin en koyusu olan Purifkeviç, hü
kümete karp çok tiddetli hücumlarda bu
lundu; muhafazakar Şulain ise, derin bir 
tesir uyandıran saldıntlara geçti. 

lç bakanı Protopopof, hükümetin her 

iki meclise kartı göstermekte olduğu 

samimiyetsizliğin bir timsali idi. Malôm 

olduğu üzere, Protopopof, kendini, ev

vela liberal diye tanıbmş ve itilif dev

letlerinin doatu olarak geçinmeğe başla

mıştır. Fakat, ondan IOlll'a, Stokholm'
daki alman elçiliği az&lanndan biriyle 
temasa gİrrnİ§ ve "rus azml' adındaki 
gündelik gazetenin kurulmasiyle alaka
lı ve karanlık finans İ§İne de karıf!Jllşb. 
V alltiyle Duma'run asbaşkanlığını yap
mış olan bu adam, iç bakanlığı gibi, en 
reaksiyoner bir makamı, Ştürmer'in tek
lifi üzerine kabul etmekten çekinmemiş
ti. Bu adam, iş başına geçtikten sonra, 
en korkunç ve tehlikeli polis direktör
lerini, siyasi tazyiklerin en kötü tekille
rini tatbik ebnİf olan memurlan tekrar 

vazifeye aldı. 

Mesela, polis hafiyesi ve Agent pro

vocateur Bogrof, Stolpini Kiyef' deki ti

yatroda öldürdüğü zaman, polis direk

törü olan Kurlof tekrar ite başladı. Vak

tiyle o, Hvostot tarahndan azledilmişti; 

şimdi, birkaç gün evvel iç bakanı muavi

ni olarall ortaya çıkb. Kendisinin bu va
zifeye tayin edildiği resmen ilan ve neşr 
edilmemişti. Bu itibar]a, kanun ve karar· 
namelerden haberdar edilmesi İcab eden 
Senato, onun iç bakanı muavini sı(atiy
le attığı imzayı tanımadı. Bu zat, Proto
popof'un sağ eli mesabesindedir. Proto
popof, ikbdar ve liyakati mahdud bir 
bakan olduğu için, asıl iç bakanhğını 

yapan da Kurlof'dur. 

Tazv:k politikasının diğer bir misali 

de, Duma toplantılarının ilk günlerinde 

nutuklat'Jn neşrini yasak eden sansür 
tedbirleridir. En yukarı tabakalar bile, 
hoınudsuzluk ve itimadsızhk içindedir
ler. Bütün vil8yetlerdeki aulzadeler mü
messillerini bir araya toplayan ve mec
lislerin en reaksiyoneri sayılan birleşik 
aaılzadeler ıôraıı, geçen hafta "kara kuv
vetler'' e karşı bir karar sureti neşretti. 
Halbuki, müzakerelerinde, muhakkak 

•urette hükümete müzaherette buluna -

cağı sebeb gösterilerek, toplantılarr va

ıak eden iı·adelerde asılzadelcr şu. ası 
lehine fevkalade bir istisna yapılmış ol
ıaa: ına rağmen, ~üramn bu karan, dik. 
hafe çok şayandır. 

Çarın mabeyincilerinden birinin karı

sı ve aynı z~da sarayın itimadım ka

zıınımş bir kadın olan Prenses Vasilçi• 

kova'nın geçen hafta çariçeye bir mek
tub yazarak, Rasputin ve "kara kuvvet
ler" den yakasını sıyırmak tavsiyesinde 
bulunması da bu hoınudsuzluğu göste
ren ayrı bir misaldir. Bunun ilk neticesi • 
birkaç saat sonra belli oldu. Saray ba-
kanlığından gerek prensesin gereka ko
casının Çar'ın gazabına uğranuı olduğu 
kaydedilerek Petrograd'ı terketmesi em
redildi. İkincisi de Petrograd sosyetesi
ne menaub en tanınmış kadınlardan iki 
yüz kadının, prensesin şikayetlerini tak~ 
vİye eden bir ari.ze ile Çar'a müracaat 
ederek, kendisinin geri getirilmesini di
lemeleri keyfiyetidir. 

lıçi smm arasındaki hoşnudsuzlu • 
ğun siklet merkezini iaşe meselesinin 
korbmç vaziyeti teıkil etmektedir, 
Memlekette, her sınıfa bol bol yetecek 
iqe malzemesinin mevcud olması lazım· 
gelirken, tetkilatsu;lık, nakliye vaaıtala
rmm kötülüğü ve hususiyle spekülas
yon ile ihtikar yüzünden zaruri ihtiyaç
larm eksildiği, bazı yerlerde, açbk şek
lini alacak dereceyi bulmaktadır. 

Son zan.anlarda, Petrograd ve diğer 

endüstri merkezlerinde muhtelif suret

te çok tehlikeli grevler yapılmışbr. Ba

na mevsuk bir kaynaktan haber verildi
ğine göre, geçenlerde Petrograd'da ya
pılan bir grevde, şehirde bulunan bir 
alay grevcilere ateş etmek istememi§ ve 
bu hareketinin cezası olarak, alay Sihir· 
ya'ya sürülmüıtür. Grevciler araımda 
çok tanmmıt "agents provocateurs" ler 

de vannıf. 

Sosyetenin henüz bahsin içine sok • 

madığnn yegane şubesi, kilisedir. Hoş

nudsuzluk. her tarafta olduğu gibi, bu 
ıubede de umumi ve derinlere kök sal • 
IDl§tır. Dwna,nm açılış celsesinden son
ra yapılan ikinci büyük hücum, kilisenin 
kötü bir tekilde hüküm sürmekte olma
ıma ve tamamiyle tezebzüb içinde yüz
mesine kartı çevrilmişti. 

Son günlerin aydınlatnuş olduğu is

kandallar, tasavvur edilemiyecek bir öl

çüde idi. "Kara kuvvetler'', ne okuması

m ve ne de yazmasım bile bilmeyen pes

kopos'lan İf başma getirmiştir. Raspu

tin'in en yakın adamı, kara kuvvetlerin 

arkasına gizlenen hilkaten bir entrikacı 
ve düzenbaz olan Petrograd metropoli
di Pitrim'dir. Adı Duma toplanbsında 

ırk sık tekrarlandığı halde, hiç kimse onu 
müdafaa edecek bir tek kelime bile söy
liyemedi. Şimdiye kadar yalnrz Çar ken
di isim günü münasebetiyle yapılan bir 
törende Duma ile açrktan açığa istihza 
etmek istediğine şüphe brrakmıyan bir 
fermanla, görmüş olduğu hiZ'llletlerinden 
dolayı metropolide teşekkür etti. 

ister ifade edilsin isterse ediJ:nesin, 

gerek kilise ve devlet i.çinde, gerekse 
sosyetenm her tabakasında hüküm sLir
mekte olan çok büyük boşoudsuzluk, 

iki sebebten ileri gelmiştir. 

Birinci sebeb, hükümet ve bürokra3i
nin lam bir izrnihlaline delalet eden ve 

bunun dış gösterisini teşkil eden iaşe 

meselesidir. 

ikinci sebeb de, önceden bahsettiğim 

iskandallardır. Ancak, bu isk'lndal şuu

nunda, bence en korkunç vak•anm han

gisi olduğunu söylememiştim. Rüşvet 

almak ve tehdidlerde bulunmak suçiv!e, 

Ştürmer'in birinci katibi Manuilof' ..ın 
aleyhinde bir dava görülecektir. 

(Sonu var) 

' 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satına ima 
Komisyonu llinlan 

·------------------ ------------------BİLİ T 
1) Bir ton ham kauçuk açık eksiltme~ konmuştur. 
2) Tahmin edile.n bedeli 3000 lira olup ilk teminat paraaı 225 

liradır. 
3) İhalesi 1 lklnci te9rin 937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmey• gireceklerin 2490 aayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatında M. 
M. V . satın alma komisyonunda hazır bulunmaları. (3337) 

3-4962 
İLAN 

Pazarlıkla dört baş nakliye ko~umu hayvanı satın alınacaktır. 
Satılık hayvanı olanlar hayvanlariyle birlikte hergün saat 9 dan 16 
ya kadar M .M.V. satın alma Ko. na müracaat etsinler. (3778) 3-5596 

t LAN 
M. M. V. tine almanca tercümeye muktedir olanlardan Ankara· 

da dil fakültesinde veya İstanbulda Universitede yaptırılacak 
imtihan neticeıinde kazanan alınacaktır. 

Verilecek para miktarı yüz yirmi altı liradır. Aynı zaman
da fransızca bilen tercih olunacaktır. 

İsteklilerin bilgilerini gösterir eller indeki belgelerle ve bon· 
servisleriyle M. M. V. Kara Müsteşarlığına müracaatları. 

İmtihan günü ayrıca bildirilecektir. (3780) 3-5598 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma 
Komisyonu llinları ·----------------- ________________ _. 

3000 TON LAV AMARİN KÖMURU 
Tahmin edilen bedeli {39.000) lira olan yukarıda mikdan ve 

cinsi yazılı kömür askeri fabr ikalar umum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 4.11.937 perşembe günü saat 15 de kapalı zarf ile i
hale edilecektir. Şartname (1) lira {95) kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (2925) lirayı 
havi teklif mektublarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 madde
lerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(3741 3~5630 

148 KALEM MUHTELİF ÇELİK 

Tahmin edilen bedeli {37,500) lira olan yukarıda mikdarı ve cin
si yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
misyonunca 21.10.937 perşembe günü saat 15 de pazarlıkla ihale edi
lecektir. Şartname (1) lira (88) kuruş mukabilinde komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (2812) lira (50) kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkQr gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (3759) 3-5599 

9 TON ALEMİNYUM 

Tahmin bedeli (9450) lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi yazı· 
h malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma komisyo
nunca. 22.11.937 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edi
lec~ktır. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talib
lerın muvakkkat teminat olan (708) lira (7S) kuruşu havi teklif 
mektubl?rn':ı ~ezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendılerının de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte k<>misyona müracaatları. 

(3742) 3--S514 
İLAN 

18.11.937 perşembe günü saat ıs de kapalı zarfla ihale edileceği 
1.3.5. birinci teşrin 937 günlerinde ilan edilen 9 ton aleminyumun i
halesi görülen lüzuma binaen 22.11.937 pazartesi günü saat ıs te 
yapılacağından mezkfü günlerde çıkan ilanlar hükümsüzdür. 

{3743) 3-5S15 
3000 TON LAV AMARİN KÖMÜRÜ 

. Tahmin edilen bedeli (39000) lira olan yukarıda mikdarr ve cin
sı . yazılı kömür askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko
mı~yonu~ca 1.11.937 pazar:esi gün saat ıs de kapalı zarf ile ihale 
edı~e~ektır .. Şart.name (1) lıra {95) kuruş mukabilinde komisyondan 
verılır. Talıblerın muvakkat teminat olan (2925) lirayı havi teklif 
mektublarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 
vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(3720 3~S56S 

50 TON YONGA 

.Tahm.ini bedeli 375 lira olan yukarıda mikdafı yazılı yonga as
ken fabrıkalar umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 22.10. 
937 çarşamba günü saat 14.30 da açık arttırma ile satılacaktır. Şart
name paras ız olarak komisyondan verilir. İsteklilerin muvakkat 
te~int o_lan 28 lira 13 kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 madde
lerındekı vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(3719) 3-S499 
80 TON PLATİNEN SAÇ 

Tahmin edilen bedeli (9600) lira olan yukarıda mikdarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğil satın alma k.o.. 
misyonunca 19.11.1937 cuma günü saat ıs de kapalı zarf ile ihale 
e?ilecektir. Şartn~me parasrz olarak komisyondan verilir. Taliple
rın m·~vakkat temınat olan (720). lirayı havi teklif mektuplarını mez
kur gunde saat 14 de kadar komısyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezlcQr gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (3679) 3-5401 

Ankara Valiliğinden: 
~ylık icarı 10 lira olan Boyacı Ali mahallesinin Pazar yokuşu 

soka.gında 24_7 met~Cike, 11 kapı No. lu evin mayıs 938 gayesine ka. 
dar ıcarının ıhalesı 19.10.937 salı günü saat 15 de yapılmak üezre a
çık artırmaya konulmuttur. 

Taliplerin 9 liralık muvakkat teminatlarını defterdarlık veznesi
ne yatırmaları ve sözü geçen gün ve saatte defterdarlıkta kurulan 
komisyonda hazır bulunmaları (Müştemilatı: 2 oda, 1 sofa, 1 hela) 

(3786) 3--5594 

Yenişehir belediye riyasetinden: 
. 1 - MusaddAk projeler mucibince 19143 lira bedel keşifli Ye

nışehir kasabasında elektrik tesisatı kapalı zarf usuliyle enilt· 
meye konulmuştur. 

. 2 - ~ksiltme günü 10.11.937 çarşamba günü saat 16 da Yenişe· 
hır beledıyesi encümeninde yapılacaktır. 

3 - l~bu tesisata aid keşif evrakı ve projelerin birer kopyala
rı İstanbulda Galatada Selanik bankası beşinci katta mühendiı 
Hasan Halettedir. 
. Kopyaları görmek ve almak istiyenler 22S kuru, bedel mukabi
lınde mumaileyh mühendis Hasan Haletten alabileceklerdir. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler % de yedi buçuk teminatla
r! tuta:ı ~lan 1435 lira 72 kuruşluk teminatlarını teklif varakala
rıyle hırlı~te göndermelidirler. Eksiltmeye girecekler teklif mek
tublar.ını ıhale saatından bir saat evel belediye reisliğine gönder. 
melen. 

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

6 - Fazla izahat almak istiyenler belediyemize müracaat ede-
bil. rle r. (6576/ 3641') 3-5383 

ULUS 

Balıkesir vilayetinden : 
1 - Pazarlığa konan it: Balıkegir ve merkez köylerinde (44) 

Dursunbey kazasında (lS) Sındırğıda (2S) Balyada (15 ki ceman 
(99) göçmen hanesi kerpiçten yapılmak şartiyle ve anahtar teslimi 
olup muhammen bedeli beheri (475) lira (62) kuruş 

2 - Bu işe aid dosya muhteviyatı şunlardır. 
A - Pazarlık şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Umumi şartname, 
E - Fenni ve hususi ~rtnam6 
F - Keşif cetveli 
İstiyenler bu şartname ve keşif dosyasının Balıkesirde iskan 

müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Pazarlık 13.10.937 tarihine müsadif çarşamba günü İskan 

müdüriyetinde müteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 
4 - Pazarlığı müteakib ihale bedeli üzerinden % 15 teminatı 

katiye alınacaktır. 
5 - Pazarlığa girebilmek için talibin bu işleri başarabileceğine 

dair nafıa dairesinden alacağı vesikayı ibraz etmesi mecburidir. 
(6549/ 3629) 3-5332 

Nafia Vekaletinden: 
1. - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Gazi terbiye enstitüsü 

yanında yapılacak Müzik öğretmen okulu pavyonu inşaatıdır. Ke
şif bedeli: 32920. lira 22 kuruştur. 

2. - Eksiltme 25.10.937 pazartesi günü saat 15 de Nafıa vekaleti 
yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3. --- Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 165 kuruş 
bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4. - Eksiltmeye g irebilmek için talihlerin 2469. lira 2 kuruş mu
vakkat teminat vermeleri ve Nafıa vekaletinden alınmış yapı i~leri 
müteahhidliği vesikası haiz olmaları lazımdır. 

5. --- İsteklilerin teklif mek~ublarını ikinci maddede yazılı sa
atten bir saat eveline kadar komısyon reisliğine makbuz mukabilin
de vermeleri muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3734) 3- 5564 

Ankara Valili~inden: 
Bala - Koçhisar yolunun 0 + 000-29+ 000 kilometresi arasında 

yapılacak 43825 lira 21 kuruş keşif bedelli köprü ve menfez inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 25.10.937 
tarihine rastlayan pazartesi günü vilayet daimi encümeni odasında 
yapılacaktır. İsteklilerin teklif mektuplarını 3287 liralık muvakkat 
teminat mektubu veya makbuzu ve 937 yılına aid Nafıa vekaletin
den aldıkları müteahhidlik vesikası ve ticaret odası vesikası iie 
birlikte saat 14 de kadar daimi encümen riyasetine vermiş olmaları 

İstekliler keşif ve şartnameyi hergün Nafıa müdürlüğünden 
görebiJirler. (3733) 3-5530 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 
1 - Şartnamesinde yazılı evsaf ve şerait dairesinde zabıta me

murları için satın alınacak 1850 adet kaput 14.10.937 perşembe günü 
saat 15 de kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Beher kaput için 15 lira 50 kuruş fiyat tahmin edilmiş bu 
işe aid şartnameyi görmek ve izahat almak istiyenlerin emniyet u
mum müdürlüğü satın alma komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin 2867 lira 50 kuruşluk temi
nat makbuz ve banka mektubunu muhtevi teklif mektublarını ve 
2490 saydı kanunun 2 · 3 cü maddelerinde yazılı belgeleriyle bir
likte eksiltme günü saat 14 de kadar komisyona teslim etmeleri. 

(3581) 3--5346 

Jandarma genel k.omutanlığı . .\n
kara satınalma k.omisyonundaıı : 

1 - Bir kilosuna (9S) kuruş fiat biçilen (4000) kilodan (6000) 
kiloya kadar sadeyağ ile bir kilosuna (45) kuruş fiat biçilen (1000) 
kilodan ~~~00) kiloya kadar vasıflarına uygun beyaz peynir kapalı 
zarf usulu ıle 20-10-937 çarşamba günü saat (10) da satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan parasız olarak alınabilecek olan 
bu eksiltmeye girmek istiyenlerin ( 468) liralık ilk teminat makbu
zu veya banka mektupları ile şartnamede yazılı vesikaları muhtevi 
teklif mektuplarını belli gün saat dokuzdan evvel komisyona ver-
miş olmaları. (3666) 3-5405 

Van Nafıa ~lüdürlüğüden: 
1 - Ba,kale kazası hükümet konağının bodrum katına aid 15000 

liralık ke~f. bedeli üzerinden münakasaya konulmuştur. 
2 - Bu ışe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
a - Eksiltme şartnamesi, 
b - Mukavelename projesi, 
c - Bayındırlık genel şartnamesi, 
d ,. İntaata aid fennı ve hususi şartname, 
g - Metraj keşif hulasası, silsilei fiat cedve1i, plan. 

İstiyenler bu ~rtnameleri ve evrakı ücretsiz Nafıa müdilr
lüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 28.9.937 tarihinden itibaren bir müddetle 28.10.937 
perşembe giinti saat 16 da Van nafıa müdürlüğü odasında yapılacak
tır. 

4 - Münakasa pazarlık suretiyle olacaktır. 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 112S lira muvakkat 

teminat vermesi, bundan başka on beş bin liralık inşaat yaptıklarına 
dair Nafıa vekaletinden alınmış fenni ehliyet vesikaları ibrazı şart-
tır. _ 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar mal sandığına yatırılan 1125 liralık muvakkat 
teminat mektubunu Van Nafıa müdürlüğü makamında eksiltme ko
misyon riyasetine vereceklerdir. Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet .. ü~~ncü ma~dede yazılı saate kadar gel~iş olması ve dış zar
fının m~hur mumu ıle iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada ola-
cak gecıkmeler kabul edilmez. 3--S366 

Ankara yüksek ziraat enstitüsü 
rektörlüğünden : 

1 - Yüksek enstitü talebeleri için aşağıda cinsleri gösterilen 
ayakkabıları açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 --- Muhammen bedel 2702 lira 50 kuruş olup muvakkat temi
nat 202 lira 70 kuruştur. 

3 - İhale13.10.937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 16 da 
yüksek enstitü rektörlük binasında komisyon odasında yapılacaktır. 

4 - Fazla izahat ve parasız prtname almak ve nümuneleri gör
mek istiyenler enstitü daire müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Cinai 
azam! yekfin tutarı 
adet muhammen bedeli lira 
450 ~ift 550 247S 

3S .. 650 227,5 
Erkek talebe A. K. 
Kız .. 

2702,S 
(3S60) $--5273 

~ 

12 - 10 - 1937 ====' 

\ l; _____ A_n_k_a_ra_ Belediye Reisliği _ı_ıa_n_Ia_n _____ ] 

t L A N 
1 - Belediyeye alınacak 35 ton gürgen ile 10 tıon tahta parçd' 

on be§ gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 1040liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (78) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün ye.zı itleri kal.,. 

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

İLAN 
1 - İtfaiye memur ve mürettebatı için alınacak 85 çift çizme oA 

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

mine ve isteklilerin de 26 teşrini evel 937 salı günü saat on buçulf-
ta belediye encümenine müracaatları. (3836) 3-5653 

İLAN 
1 - Temizlik hanında yaptırılacak ilavei inşaat on beş gün mil~ 

detle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşi f bedeli (4897,21) liradır. 
3 --- Muvakkat teminatı {367,29) liradır. 

. 4_- Keş~fname .ve şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı 
ışlerı kalemıne v~ ısteklilerin de 26 teşrini evel 937 salı günü saat 
on buçukta Beledıye encümenine müracaatları. (3835) 3 -5652 

İLAN 
1 --- Halde 25 numaralı dükkan on beş gün müddetle açık artır· 

maya konulmuştur. 
2 --- Muhammen bedeli 560 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ( 42) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isti yenlerin hergün yazı işleri kalernİ· 

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

l LAN 
1 - Yenişehirde 1152 inci dada, 1 parselde 700 metre murabbaı 

belediye malı arsaya istekli çıkmadığından açık artırması on gün 
uzatrlmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 3500 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 262,S liradır. 
4-:- Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı itleri kalernl· 

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

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

müddetle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (6747,55) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (506) liradır. 
4 - Şartname ve listesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri 

kalemine müracatları ve ihale 26 teşrini evel 937 salı günü saat J1 
de ~elediye encümeninde yapılacağından teminatlariyle birlikt~ 
teklıf mektuplarını saat ona kadar belediye encümenine vermelerı. 

(3832) 3-5649 
İLAN 

1 - Belediyeye alınacak 210 ton sömi kok kömürü on beş güıı 
müddetle kapalı azrfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (5775) lıradır. 
3 - Muvakkat teminatı (433.12) liradır. 

. 4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işleri kale
mıne müracaatları ve ihale 26 teşrini evel 937 salı günü saat on bir• 
de belediye encümeninde yapılacağından isteklilerin teminatlariyle 
birlikte teklif mektuplarını saat ona kadar belediye encümenine ver• 
meleri. (3831) 3--5648 

lstanbul Üniversitesi Artırma, Eksiltme ve 
pazarlık komisyonu ilanları ,_______________ ~.,;,;,:..:.:..,. __________ ...... 

1 - 119697 lira 71 kuruş keşif bedelli İstanbulda Cerrahpaşada 
yapılacak göz pavyonu inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuf'" 
tur. 

2 --- Bu işe aid şartnameler şunlardırı 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Muvakele projesi, 
C - Bayındırlık genel şartnamesi, 
D - İnşaata dair fenni şartname ve ilişikleri, 
E - Keşif hulasa cedveliı 
F - Projeler, 

1stiyenler bu şartname ve projeleri 600 kuruş bedel ile Unlvel" 
site rektörlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 21.10.937 perşembe günü saat U de İstanbul Unl
versitesi rektörlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7234 lira 89 kurut 
muvakkat teminat vermesi ve bayındrrhk bakanlığından alnunıt 
1937 senesine aid bina müteahhidlik vesile.asile bir defada 100 biıı 
liralık inşaat teahhüd ve ikmal etmiş olması lizımdır. 

S - Teklif mektuplan üçüncü maddede yazılı ıaatten bir saat 
evetine kadar üniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde verilınİt 
olmalıdır. 

6 - Posta ile gönderilecek mektupların nihayet Uçüncll madde
?e. yazdı saate kadar gelmit olması ve dıt zarfının mühür mumu ile 
ıyıce kapatılmış olması şarttır. Postada ola.cak gecikmeler kabUI 
edilmez. (6666/ 3716) 3--5492 

Ankara Valiliğinden: 
İstasyonda depolar mevkiinde 3 A. 162 kapı No. lu anbann icar,. 

nın ihalesi 19.10.1937 salı günü saat 15 de yapılmak üzere açık art· 
tırmaya konmuştur. 

Aylık icarı 30 liradır. Talihlerin 27 liralık muvakkat teminat
larını defterdarlık veznesine yatırmaları ve ihale gününde konıi,... 
yonda hazır bulunmaları. (3785) 3-S593 

Ankara yüksek 
rel<.törlüğünden : 

• • •• •• 
zıraat enstitusu 

1 - Kurumumuz okulları için lüzumlu olan (200) adet tuluııı 
ve (600) adet spor lastik ayakkabı açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muharrunen bedeli (2650) iki bin altı yüz elli ve muvakkat 
teminatı (198,90) liradır. 

3 --- İhale yüksek enstitü binasında toplanan komisyon tarafın
dan 18-10-937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat (14) de yapı· 
lacağından talihlerin hazır bulunmaları. 

4 --- Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenJerin 
enstitü daire müdürlüğüne müracaatları ilıin olunur. (3582) 3-5294' 

Gönenin Sarı Nahiyesi Belediye 
Reisliğinden: 

Nahiyenin tahminen 50 hektarı meskiln 25 hektarı da gayri rnes-
kQn olmak üzere 75 hektarlık hali hazır haritasının alınması meskOn 
yerlerin hektarı 25 liradan gayri meskQn yerlerin hektarı 13 Jir~· 
dan olarak 1575 lira muhammen bedelle 13.10.937 çarşamba gürı_il 
saat ıs de ihalesi açık münakasaya konulmuştur. Daha fazla tafsilat 
almak iatiyenler nahiye belediyesine müracaat etmelidirler. 

<6662/3715) 3-5493 
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Mektebliler !.. Bütün Kitablarınız Halil Naci Mıhçıoğlunda 
Anafartalar Caddesi No: 111 Telefon: 1230 

n daimi encümeninden : \ 
Kapalı eksiltmeye konulan it : Ödemiş - Çatal yolunun 1 +540 • 

14+350, 25+500 • 26+100 kilo
rmtreler arasındaki köprü, men
fez ve şosenin esaslı onarılma-

Bu işin keşif bedeli 

Bu işe aid keşif ve sair evrak 
aş.ağıda gösterilmiştir. 

sı. 

(74947) lira (92) kuruştur. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi . 
E - Bayındırlık işleri genel Ş. 
D - Hususi, umumi, fenni şart
name. 
C - Keşifname ve grafik. 

İstekliler ı: Bu şartname ve evrakı İzmir -
Ankara - İstanbul Nafia müdür
lüklerinde görüp inceleyebilir
ler. 

Eksiltmenin yapılacağı yer ta
rih gtin ve saati. 

Eksiltmeye girebilmek i~in ge
reken belgeler 

Eksiltme kapalı zarf uauliyle 
yapılacağından istekliler ; 

25 • birinci te~in - 937 pazartesi 
günü saat 11 de İzmir vilayeti 
daimi encümeninde. 

Bayındırlık bakanlığından alın
mış müteahhitlik ve ticaret oda
sı belgeleri. 

5 inci maddede yazılı saatten bir 
saat evveli teklifnamelerini İz
mir ili daimi encümeni reisliğine 
vererek makbuz almaları. 

Muvakkat teminat 1 ( 5622) lira 
(3558 - 3826) 3-5642 

Siyasal bilgiler okulu müsabaka 
imtihanı neticesi 

ı - Siyasal Bilgiler okulu müsabaka imtihanında .. kaza~la
nn adları Ankarada okul binası içinde, İstanbulda yuksek oğret-
men okulunda ilan edilmiştir. .. 

2 - Müsabaka imtihanında leyli olarak kazananlar _teahh~d 
ve kefalete aid muameleleri yaptıracaklar ve birinci teşrinın 17 ın
ci pazar günü okul binasında bulunacaklardır. 

3 - Nehari olarak kazananlar ilk teşrinin 17 nci gününe kadar 
okula müracaatla kati kayıt muamelelerini yaptırmalıdırlar; 

4 - Okul, birinci te§rinin 18 nci pazartesi günü sabahleyın ders
lere baılıyacaktır. Bütün okurlar o gün sabahleyin okulda bulun-
malıdırlar. (3804) 3-5636 

Ankara askerlik ~ubesinden: 
1 - Şimdiye kadar muvazzaflık askerliğini yapmamış ve tam 

hizmetli erattan topçu, hava, süvari, istihkim, nakliye, muzika, 
muhabere, demiryol, tank, ıınıflarına ayrılmı' olanların 316, 331 
dahil. 

2 - Deniz, jandarma, orman koruma, gümrük, harb, sanayi sı
nıfına ayrılmış olanların da 316, 332 dahil olanları askere sevkedi
lecektir. 

3 - Kimlerin askere gönderileceklerine dair namlarına yazılan 
çağırma kiğıdları her erin nüfusunda kayıtlı bulunduğu mahalle 
ve köylere gönderilmiftil' • 

4 - Toplanma günü 22-10.937 d.ir. 
5 - Bunlardan bedel vermek istiyenlerin bedellerini 21-10-937 

akf&Dlma kadar mal sandıklarına yatırmıt olmaları lizımdır. 
6 - Her er yeni fotografiyle nüfuz cüzdaniyle ve muhtarlarla 

birlikte ve toplu olarak geleceklerdir • 
7 - Yedek subay yetişmek şartını haiz mckteblerden mezun olup da 

Mkerliğine karar verilmit ve askeri yüksek ehliyetnameai olan kı
ea hizmetliler de bir te,rini sani 937 de yedek subay okulunda bu
lunmak üzere sevk edileceklerinden bunlar da 26- te,rini aani - 937 
de tubeye gelmelidirler • 

8 - Ankara yabancı Mkerlik şube9i mıntakasmda bulunan bu 
ıuııf ve doğumlu ve yukarda yazılı ,artları haiz o.lanlarında zama.. 
n.ında Ankara yabancı askerlik tubesine gelmelerı ve bu ilanın 
bu gibi yabancılar hakkında tebliğ mahiyetinde olduğu. (3825) 

BiNA iŞLERi tLANI 
Nafia vekfiletinden: 

3-5641 

1 - Ebiltmeye konulan it: İktisad vekaleti birinci bodrum 
iatı pencerelerine jalo&i kapakları itidir. 

Ketif bedeli: 1299 lira 48 kunıttur. 
2 - EkSiltme 18-10-937 pazarteei günü saat 15 de nafia vekile

ti yapı itleri eksiltme komisyonu odasında pazarlık usuliyle yapı
lacaktır. 

3 - Ekıiltme prtnasmal ve buna müteferri evrak 3 kurut be
tıeı mukabilinde yapı itleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek isteklilerin 97. 46 lira muvakkat 
teminat venne9i ve yapı i .. erinden alınmıt hususi vesika ibraz et
meıi lizımdır. (3813) 3-5631 

Ankara Valiliğinden: 
Huausi idareye aid Çakırlar mahallesinde 68/9 uyılı hanenin 19 

aylık icarı açık artırmaya çıkarılmıştır. 
Bir aylık kira bedeli muhammenesi 35 liradır. 
Taliplerin 19 aylİk kiıa bedeli muharmneneai olan 665 lira üze

rinden yüzde 7 .5 teminat venneleri ve ihale gün il olan 21.10.937 ta
rihine müsadif perşembe eünil aaat 15 de encümeni daimiye gelme
leri ve prtnameyi gönnek iatiyenlerin hususi idare tahakkuk ve tah-
ıil müdüriyetine mliracaat etmeleri ilin olunur. (3773) 3-5572 

Ankara inhisarlar haşmüdürlü:
ğünden: 

Birisi 287 lira 48 kuruşluk ve diğeri 266 lira 9 kuruşluk tutarı 
olan iki keşif varakasına göre Hatıpçayındaki idaremiz barut de
posunun etrafına kanal açılması, taş döşenmesi, yol tamiri ve de
mir izgara yapılması gibi işler ve tamirat açık eksiltmeye konul
muştur. 

Aç k eksiltme ve ihale 25.10.937 tarihinde saat 16 de baş mü
dı.&EUii · .... :·~ binasında toplanacak komisyonda icra edileceğinden 
t~OAA • 41 ~ n ve saatte taliblerin27liı a 53 kuruş ilk teminat pa-
raı..n,y. · bı komisyonumuza müracaatları ilan olunur. 

• ~J/IM.) 3-5561 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı ı 

Tekirdağ nafia müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Büyük Karıştıran civarındaki (Hor

hor memba) suyunun Büyük Karıştıran köyüne ve İstanbul - Edir
ne yoluna akıtılması inşaatıdır. Keşif bedeli (14961) lira (30) ku-
ruştur. -

2 - Eksiltme 25.10.937 tarihinde pazartesi günü saat (16) da 
Tekirdağ nafıa müdürlüğünde eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evraklar Na. 
fıa müdürlüğünde görülür. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1123 lira muvakkat 
teminat vermesi ve resmi gazetenin 3645 sayılı nüshasında çıkan ta
limatnameye tevfikan müteahhidlik vesikası ibraz etmesi lizımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat eveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri muktazidir. Postada olacak gecilaneler kabul edilmez. 3-5646 

Bandırma merinos yetiştirme şef. 
liğinden: 

Bandırma merinos yetiştirme mmtakası ihtiyacı için mübayaa 
edilecek 2500 kilo Kayseri malı yonca tohumu kilosu 70 kuruştan 
1750 lira muhammen bedeli üzerinden kapalı zarf usuliyle ve on beş 
gün müddetle münakasaya konmuştur. Şartnamesi bandırma meri
nos yetittirme şefliğinden meccanen alınabilir. Münakasa 1.11.1937 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Bandırma merinos yetiş. 
tinne şefliği binasında yapılacaktır. Taliplerin yevmi mezkiirda 
yüzde 7,5 muvakkat teminatlariyle hazır bulunmaları ilan olunur. 

(3829) 3-5647 

,-----------------------------------------------~---

Türk yüksek mühen -
disleri birliğinden: 

Yenişehirde Atatürk uranındaki birlik binasının gazino, 
lokanta ve 2 inci, 3 üncü katlardan ibaret pansiyon kısımları 
üç sene müddetle kiraya verilecektir. 

Kiralamak istiyenler bu hususa aid şartname ve kira mu
kavelesi örneğini her gün saat 17.5 da birlik katibinden alabi· 
lirler. 

İsteklilerin senelik icar bedelini bildirir teklif mektubla
rını p.rtnamesinde yazılı vesaik ve 200 liralık teminat ile bir
likte 20 birinci teşrin 937 çarşamba günü saat 18 e kadar Birlik 
binasında toplanacak komisyona vermeleri lazımdır. (3598) 

3-5439 

~-~--·~--·m•mcım11•mm~mm~~·mıısmmm~ ..... gmm~•mA~u 

BALIK YAGI ~ 
Kilosu 85 Kuruş Ulus, Halk Sineması r 

Sırasında Sakarya Eczanesi 

Mardin gümrük taburu satın 
alma komisyonu başkanlığından: 

Cinsi 

Arpa 

Un 

Mikdarı 
Kilo 

280350 

150000 

Tahmin 
edilen 

bedeli 
Lira K. 

16344,40 

19620,00 

% 7,5 
Güvenme 
akçesi 
Lira K. 

1225,83 

1471,50 

İhale sureti 

İhalenin 
yapılacağı 
Gün Saat 

Kapalı zarf 21.10.937 9 

Kapalı zarf 21.10.937 10 ! 
A - Yukarıda yazılı iki kalem erzak hizalarında gösterilen gün 

ve saatte Mardin gümrük taburu karargah binasında aatın alına
caktır. 

B - İstekliler şartnameyi hergün sözü geçen binadaki satın -
alma komisyonundan parasız alıp görebilirler. 

C - Bu iki kalem erzaka aid zarfları istekliler her kalemin hi
zasında gösterilen saatten enaz bir saat evetine kadar komiıyona 
vereceklerdir. 

D - Teklif m~ktuplarında ,artnamenin tamamen okunup ka
bul edildiği ve teklif olunan fiatların hem yazı ve hem de rakam 
ile yazılıp hak ve silinti olmıyacaktır. 

E - İstekliler her kalemin hizasında gösterilen yUzde 7,5 te
minat akçesin.i Mardin gümrüğüne yatırarak ~kbuzu veya temi
nat mektubu ıle şartnamenin dördüncü maddesınde yazılı veaika-
yı zarfın içine koyacaklardır. (3642) 3-5461 

Beyaz Kadın Ticareti 
Kate de Nagy 

. 

K iralık Daire 
Çocuk sarayı caddesi Kurşun

lu cami karşısında 84 No. B. A
lim apartımanın ikinci katı ki. 
ralıktır. Banyo, hava gazı, sair 
konfor tamam görmek için kapı-
cıya müracaat. 3-5590 

Diş tabibi 
M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has 

talarını kabul ve tedavi eder. 

Adliye sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımanı No: 1 3--5645 

YENi 

SEFA LIN 

Baş ve Di, 

Romatizma 

Grip 

yaz 
nezles;ni 

derhal 

geçirir 

Eczaneler

den 

tlik ve 12lik 

ambalailan 

arayınız. 

Boş ağr1sından çok 
ızt,,ap çekiyordum. 

~Sefa/in.. ali:hk fan ; 
sonra ne rahatım · 

İktisat V elcaletinden : 
1 - Vekalet hademeleri için 99 takım .erkek kos•frnü ile ta· 

knn kostüm tayyor diktirilecektir. 
2 - Tahmin edi!en dikiş bedeli (850) lira o up muvnkk, t te

minatı (53.75) kurştur. 
3 - İhalesi 22.10.937 tarihine rastlayan cuma günü s t 11ı da 

levazım müdürlüğünde toplanacak komısyonda yapı.acaktır. 
4 - İsteklilerin şartnameyi görmek ve % 7 .5 ınuv '·l,at te ' nat 

parasını yatırmak üzere levazım müdürlüğüne miıracaa.l rı ı n o-
lunur. (3752) 3 5.ı ı 
------------------------- -

Türkiye Büyük lVIill t 
İdare Heyetinden : 

• • 
ıt ~ ·n-.;ı 

1 - Açık eksiltme ile meclis ve müştemilatı kalori 'c ler· için 
(iki yüz) ton kok kömürü satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi meclis daire müdürlüğünden bede.siz alı' bılır 
3 - Muvakkat teminat miktarı ( 420) dört yüz yirrnı 1 r dır. 

(Teminat banka mektubu olacaktır.) 
4 - Açık eksiltme 25-x-1937 pazartesi günü saat 15 de buyük 

millet meclisi idare heyeti odasında icra kılınacaktır. 
S - Eksiltmeye girecekler 1937 senesi ticaret odası tescil cüz· 

danını beraber getireceklerdir. (3665) 3-5462 

Saçları 

dökülenler 

KOMOJEN KANZU& 

Saç eksiri 
Saçların dökülmesine ve ft. 

peklenmesine mAni olur. Kom~ 
ten saçların köklerini kuvvetıen· 
dirir ve besler. Komojen saçla
nn gıdasıdır. Tabif renklerini 
bozmaz Hafif bir rayihası vardn 
Komojen kanzuk saç eksiri ma· 
nnda buiunur. 

Kiralık Daire 
Aranıyor 

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

SiNEMALAR 

Fransızca Lisanı 

Muktedir muallim bir fransız 
Bayan süratli metodla ve müki· 
leme fransızca ders veriyor. 

Emin Terrakiteri -
Adres: Pamukçu apartıman: 

üst kat 2 ci kapı İtfaiye meyda
nı. 3-5643 

Dr. EMİR NECİB 
ATA KAM 

Doğum ve Kadın Hasta· 
hkları Mütehassısı. P08taha· 
ne caddesi B. Yusuf Hik· 
met apartımanı No. 3 saat 11 
den itibaren hastalarına bakar. 

Telefon: 1816 

1 Dr. Basit Orek 1 
Cebeci merkez haa

tabaneai dahili huta
hklar mütehuıııı 
Hergün hastalarını aaat 15 
den sonra Yenitehir Mq
rutiyet caddeıi 10/1 numa
ralı evinde kabul eder. 

Tel: 1694--

Doktor 
Ali Vahit Yaşat 

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

HALK --İmtiyaz sahibi ve Başmu. 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Ba'"1uharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

BUGÜN BU GECE BUGÜN BU GECE 

Umumi neşriyatı idare 1 
eden Yazr İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK 

Ulus Basımevi: ANKARA 

Pierre Blanchar - M. Ozeray _ M. 
Moreno tarafından temsil edilen hakiki 

bir şaheser 

MAÇA KIZI 
Meşhur Rus muharriri PUŞKİN'in 

ölmez eserinden 
Ayrıca - Yeni dünya havadisleri 

Alman sinema aleminin tanınmış yıl

dızlarından HANS ALBERS'in 

SAVOY OTEL 
Nefis rus musikisi ve rakslariyle 

bezenmiş nefis bir film 
Ayrıca - Yeni dünya havadisleri 

HALh. MATİNESİ 12.15 de 
AŞK GECELERİ 


