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Atatürk'ün orduya seıarnıarı 
Atatürk Mareşala manevralardan çok memnun 
ayrıldıklarını bildirdiler, orduyu takdir ettiler 

Büyük Şefimiz Ege .manevralarını takib buyuruyorlar 

Atatürk ordunun disiplin ve enerjisini büyük kuman
danlarda yüksek sevk ve idare kebiliyetini subayların 
vukuflu gayretlerini büyük memnuniyet ve takdirle 

tesbit etmisler ve bunları Maresala bildirmislerdir. 
_, , JI 

Ankara, 13 (A.A.) - Reisi
cumhur Atatürk, refakatinde İs
met İnönü, Vekiller heyeti, ve sair 
zevat bulunduğu halde 13.10.937 
saat 21 de manevra sahasından 
Ankaraya avdet buyurmuşlardır. 

Ege manevralarının fili safha
sı bitmiştir. Ayın 14 ü ordunun is
tirahati ve yapılacak kritik ile ge
çecektir. 

Ayın 15 inde manevra ordusu· 
nun resmi geçidi yapılacaktır. Res· 
mi geçide ecnebi ataşemiliterlerle 
lzmirde bulunan bütün konsolos
lar davet edilmişlerdir. 

Atatürık, manevra esnasında 
her iki tarafın harekatını yakın
dan takib etmiştir. Ordunun disip
lin ve enerjisini subaylarm vukuf
lu gayretlerini ve büyük kuman
danlarda yüksek ıevk ve idare ka
biliyetini büyük memnuniyet ve 

takdirle müşahede ve tesbit eyle
miştir. 

Genel Kurmay Başkanı Mare
şala ve Ordu Müfettişi Orgeneral 
izzettin Çalışlar'a sureti mahsusa
da teşekkür etmekle beraber ku
mandanlar ve ordu hakkındaki 
takdir ve selamlarının kendileri
ne bildirmelerini rica etmişlerdir. 

* Aydın, 13 (A.A.) - Ege ordu 
manevrasını başlangıçtan itibaren 
ehemiyetle takib buyurmuş olan 
Cumhur Reisi Atatürk, manevra 
mmtakasmdan aynhrken Genel 
Kurmay Başkam Mareşal Fev.zi 
Çakmağı, ve manevra komutanı 
Orgeneral İzettin Çalışları kabul 
ederek ordu manevrasından çok 
memnun olarak ayrıldığını, hare
katın sevk ve idaresinde komu-

(Sonu 6. rncı sayfada) 
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Manevra bitti Dost Elen 
Başbakanı 

U niversited e imtihana giren, .uaJ
ta kalan ve geçen talebelerin 

mikd arını gösterir grafik 
İstanbul üniversitesinde sonbabac 

devresi imtihanlarının sonu alındıktan 
sonra bazı İstanbul gazeteleri, sınıf ge
çen ve sınıfta kalan talebe sayıları ve 
bunların nisbetleri üzerinde rakamlar 
neşretmişlerdi. 

Kırmızı taraf kat'i bir 
muvaffakıyet elde etti 

Aydın, (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Büy~k Ege manevraları
nın en enteresan günü, bugündü. Bugünkü muharebelerde mavi motör· 
lu birlikleri kırmızıların zaif cenahlarına ani ve şiddetli bir taanıız 
Yaptılar. Kırmızı süvarileri ilerliyen bu motörlü kuvvetlere hücum et
tiler. Kırmızı süvarilerin bu çok cesurca hücumu, mavinin motörlü 
ku\'vetlerini durmaya mecbur etti ve kırmızının sarsılan vaziyetini kur
tardı. 

Kırmızı kuvvetlerin büyük 
yürüyü§ kabiliyeti: 

Bu sırada ma·nevra komutanlıf'; şu vaziyeti bildirdi: demiryo. 
'Unun muhtelif istasyon köprüleri 

lahrib olunmuştur. 
Bu vaziyet, kırmızı kuvvetleri, mu_ 

~affak olmak için tek çare karşısında 
bırakıyordu. Asıl kuvvetlerini cephe
:Ye yetiştirmek, ..• Uzaklarda indirilen 
lttrnıızı kuvvetleri, bu garip vaziyete 
tağınen harukulade bir enerji göstere
tek cebri yürüyüşle vaktinde cephe. 
l7e geldiler. Bu kuvevtlerin cepheye 
gelişi, harbın vaziyetini değiştirdi. Aı 
kerıerimizin, bu uzun yolu , emsalsiz 
bir nıuvaffakiyetle alışları, çok takdir 
tdiJıniştir. 

lfava bombardımanında Aydın 
ve Nazilli 

. . 

Dün gece Aydın ve Nazilli, tekrar ;e. devamlı olarak bombardıman edildi. 

lı:ı Şehrimiz derhal ışıkları söndürerek Prol. Bn. Af et manevralarda ku-
~e diğer tedbirleri alarak tam bir mü_ mandan/ardan izahat alıyor 
d afaa vaziyetine geçtiler. Şehirleri göz. --------------
d~n. saklıyan bu tedbirler çok beğenil-
l. :Bugünkü meydan muharebesine kır_ 
:1ıının hava kuvetleri alçaktan iştirak 
d Clerek netice üzerine ~ek müessir al
lılar. 

(Sonu S. inci sayfada) 

lnkilab dersleri başladı 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Üniver • 

sitede yeni yıl inkılab derslerine bugün 
başlandı ve ilk ders profesör Hikmet 
Bayur tarafından verildi. 

Antakya 
Halkevini 
taşladılar 

Adana 13 (Hususi muhabirimiz bil

diriyor) - Suriyeden alınan haberlere 

göre, Antakyada gizli eller, dün gece 

llalkevi binasını taşlamışlardır. Halk 

polisleri failleri aramaktadır. Sancak 

delegesi Roji Garo umumi menfaatler na

mına kati icraata geçmiş ve usbecilerin 

teşekkülünü resmen dağıtmıştır. 

Sancakta inzibatı temin için Sancak 
emniyet kadrosuna altmış polis daha i
lave edilmektedir. 

Cebeli Dürüzde 
Adana 13 (Hususi muhabirimiz biL 

diriyor) - Suriyeden alınan haberlere 
göre Cebelidürüz meselesi halledilmiş
tir. Emir Hasan Etraş muhafızlığa ta· 
yin olunmuş ve bu tayin kabul ediL 

miştir. 
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6 ıncı sayıfamızda Nazilli 
kombinası ve manevra 
resimlerini bulacaksınız 

General Metaksas 
pazartesiye geliyor 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Dost ve 

müttefik Yunanistanın sayın başbaka
nı general Metaksas pazartesi günil 
Averof zırhlısı ile şehrimize gelecek· 
tir. 

Elen başbakanının Türkiye seyaha
ti dolayrsiyle 6 yunan gazetecisi cuma 

günü Romanya vapurile İstanbula muva· 

salat edeceklerdir. 
Ayrıca, yunan gazeteciler birliği 

reisi Zarifis ile bir foto muhabiri de 
Averof zırhlısiyle ve başbakanın mai
yetinde olarak memleketimize gelecek
lerdir • 

Öğrendiğimi?.e göre, hakiki rakam.. 
lar şunlardır: 

Üniversitede bu yıl imtihanlara gi
renlerin sayısı 3843, geçenlerin sayısı 
2779, sınıfta kalanların sayısı 1064 dür. 
Terfi nisbeti % 72,03 dir. En az terfi 
veren fakülteler iktısad ve hukuk fa. 
külteleridir. 

Birincisinde nisbet % 54, ikincisin.. 
de nisbet % 58 dir. Bunun sebebi iktı.. 
sad fakültesine hukuk fakültesinde iki 
sene dönüpte kaydı terkin edilmiş o.. 
!anların kabul edilmesi ve hukuk fa .. 
kütesinde dört sene rejiminin tatbik 
edilmesi üzerine yapılan istisnai imti
hanlarla bu rejimden dolayı bütün ta.. 

!ebenin imtihana girmesi ve esasen ta. 

lebenin başka işlerle de meşgul olarak 
yalnız talebe olmamasıdır. 

1 Yugoslav Elçisi Ankarada 1 

Dost Yugoslavya'nın yeni Ankara Elçisi B. Acemoviç ve refikası dün lstzu bul
dan şehrimize gelmişler ve Ankara garında Yugoslavya elçiliği erkaniyle dış bakan
lık namına B. Kudret tarafından karşılanmışlardır. Resmimiz elçiyi garda kendisini 
kar§ılıyanlar arasında l'Österiyor. 
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l<.ritık ve otokritık 

Gergin anlar 
ltalyanm İngiliz • fransız notasına verdiği cevab müzaıkere kapı

•ım kapıyor denemez. Bilakis, bu kapıyı ardına kadar açıyor. Ken
disine, gönüllüleri hemen çekmek zarureti vardır diyenlere kartı: 
Konuşalım, diyor. 

Konuşma, çok sürebilir, biç bir netice vermeyebilir; hu es
nada, ispanyada, gönüllülerin silahlan konuşacaktır. Tıhkı Et
yopya i~inde olduğu gibi, sözü uzatarak kararın silahlar tarafından 
verilmesine vakit bırakmak taktiği. Etyopya işinde bu rolü üzerine a
lan Laval olmuştu. Acaba bu rol, bu defasında Neville Chamberla
{n' de midir? 

l.panya i,i başladığı zaman, Fransada ve İngilterede muhafaza
ll:lr kuvvetler, Franco'cu gözükmekte bir mahzur görmüyorlardı. Fa
kat zaman geçtikçe ve F ransanm karşı tarafla olan askeri muvasala 
hatları kesildikçe, Fransada hava değişti. Bugün fransız erkanı har
biyesi adına Echo de Paris kadar sabırsızca ve şiddetli konuşan bir 
aol fransız gazetesi yoktur. 

Buna mukabil, İngiliz die - hard muhitlerinde, henüz hiç bir deği
tiklik yoktur. Bunların gayesi, bala, "dörtler" formülünü tahakkuk 
ettirmekdir. Labour' cilerin mecmuası "Labour Monthly", bu planı a
çıkça teşhir etmekte ve bu suretle, lngilterede bazı kcıvvetlerin nasıl 
gayri resmi bir şekilde de olsa barış davasını sabote etmekte olduk
larını açığa vurmaktadır. 

Maamafih, gerek uzak şark gerek Akdeniz durumları o kadar ger
gindir ki, lngilterenin tereddüdlü politikuını daha fazla devam etti

rebilmesi günden güne güçleşmektedir - B. B. 

Trakyada kurulan yeni 
zirai kooperatifler 
Trakya bu yıl 100 tane zirai 

kooperatife malik olacaktır 
Trakyamn ilrusadi sahada aldığı tedbirlerden en ı.aühimi, kurul

makta olan zirai kredi kooperatiflerinin günden güne çoğalması ve 
bunlara birer birer ve ihtiyaca göre ''satıı kooperatifleri,, nin de katıl
ması işidir. Uzun Köprüde kunılan kavun karpuz satış kooperatifi bu 
cümledendir. 

Bu sene kurulan bu kooperatif, 
bugüne kadar 430 vagon kavun 
karpuz sevketmiştir, her vagonun 
kıymeti 200-300 lira arasındadır. 
Bu fiatlar Uzun Köprünün şimdi
ye kadar görmediği Hatlardır. Ve 
müstahsiller kooperatiften büyük 
bir sevinç duymaktadır. 

Öğrendiğime göre, ay sonuna kadar 
satış ve sevkiyat işleri bitecek, yeni se
nenin işlerine ve satış kooperatifinin dal 
budak salmasına, Lüleburgaz, Tekirdağ, 
ve Çorlu'ya kadar uzanmasına çalışıla -
caktır. Diğer taraftan kooperatifin gele
cek sene dış piyasaya da mal gönderme
si için şimdiden tedbirler alınmakta ve 
hazırlıklar yapılmaktadır. 

İlerde Man.isa, Bandırma, Karabiğa, 
Aydın gibi kavun karpuz istihsal eden 
bölgelerin kooperatifleriyle ve İktısad 
Vekaletiyle anlaşarak piyasalarda fiat 
kabarması ve düşkünlüğü gibi hareketle
rin bir elden idare olunması pek müm.. 
kün ve kolaydır. 

Öğrendiğime göre Çanakkale'nin Ay
vacık, Küçükkuyu, ve Kırklarelinin 

Demirköy merkezlerinde de birer zirai 
kredi kooperatifinin açdması emri gel
miştir. Bunlardan başka Eceabad, Lap
seki, lbriktepe, Amavudköy ve Yenice 
kazasının Hamdibey köyü merkezlerin
de de kooperatif açılmak üzeredir, ve 
hazırlanan etüdler Vekfilete gönderilm.iş
tir. 

Dünyanın en nefis peynirini yetişti
ren bu mıntakada iktisadi bir kalkınma 
hareketi olarak ele alman peynircilik de 
eski düzenine gimıiştir. Mandralann ıs
lahiyle başlayan bu iş üzerindeki çalış • 
malar ve alınan iyi tedbirler semeresini 

göstenneğe başlamış, peynir mikdar ve 
nefasetini çok arttmnıştır. Fakat önü
müzdeki yıl vaziyet daha iyi olacaktır, 
çünkü maliyeti biraz daha dü~ürmek için 
mandıraların teksifi, Sıhat Vekaleti ta. 
limatnamesinin noktası noktasına tatbik 
edilmesi gibi esaslı tedbirler üzerinde 
daha titiz bir tutuşla çalışılacaktır. 

Geçen· sene bütün koyunculara koyun 

başına birer lira verilmek suretiyle Zira

at Bankasının gösterdiği yardım çok ye
rinde olmuştur. Bunlar taksitle verildi

ği için israf edilmemiş, sürülerin yazlık 
ve kışlı klan vaktinde temin olunmuştur. 
Salahiyettar zevattan aldığım malumata 

göre, gelecek sene (hayvan mahsulleri) 
adında yapak, yağ, peynir, süt gibi mad

deleri içine alan bir satış kooperatifinin 
kurulması fikri de çok ilerlemektedir. 
Bununla alakadar istatistikler hazırlan· 

mak üzeredir. 
Bütün bunlar gösteriyor ki, Trakya 

bölgesi önümüzdeki yıldan itibaren 100 
tane zirai kredi kooperatifine malik ola
cak ve bunların üzerinde yer yer ve çe
şidli satış kooperatifleri kurularak Trak
ya köylüsü ve müstahsil bir takım fır
sat düşkünlerinin elinden kurtula.. 
caktır. 

Kadri Oğuz 

Tütün piyasa.lan açılıyor 

İzmir, (Hususi) - Tütün piyasası 
bu ayın sonlarında açılacaktır. Amerikan 
kumpanyalarının bu yıl fazla mikdarda 

tütün alacakları haber alınmıştır. Birçok 

kumpanyalar şimdiden müstahsillere pa.. 

ra vermeğe başlamışlardır. 

Motorize soygunculuk 
lnce endamlı bir genç kız gibi ta

ze ve düzgün çizgili bir otomobıl, ve 
otomobilin içinde biri esmer, bır.i sa
rışın, diğeri kumral üç genç kadın •. 

Asfalt yıolJarda zengin amatörle
rin otomobilleri vızrr vızır işlemek
tedir •. 

Bu üç genç kadının otomobili ise 
yolun kenarındadır, ve böyle kenara 
çekilmesinin sebebi de mini mini, u
facık, küçücük yani direksiyonu ele 
alacak kadar otomobil kullanmayı 

bilen herkesin izale edebileceği bır 
arızadır. 

- Otomobilinizde bir bozukluk 
mu var? 

Bu suali soran, kılığı ve kıyafeti 
ile kesesi dolgun bir adam olduğu r:ıu 
anlatıyorsa o kese bofalacaktır. 

Üç pembe dudaktan çıkan acıklı, 
müşterek cevab: 

- Evet, deminden beri aradık, a
radık, arızayı bir türlü bulamadık. 

Kesesi dolgun adam kollarını / 
SIVıyor, ve kablosundan kurtulmuş 
bir bujinin bu üç güzel çehreyi sa
atlerce (?) tasalandumış olduğunu 

muzaffer bir kaşif gibi, bir an için. 
de meydana çrkarryor. 

Böylece 1>aşi:>'"-"1 t:ınısıklık, ak
şam, pahalı bir kab.ıra•l.1, .<oampan
yalar açılarak \."e b•nlerce frank 
masraf ediforek perçin!eniyor. 

Esmer, sarışın ve kumral üç ka_ 
drnrn bu binlerce franktan hisseleri_ 

Zehirli rakıdan 
Üç kişi öldü 

Denizli, (Hususi) - Sarayköy kaza
sında Duacılı köyünde kahveci Ali ile i 
ki arkadaşı bir gece kahvenin pençeresin 
de bir şişe rakı bulmuşlardır. Üç ahbab 
oturmuşlar bu rakıyr büyük bir keyif ve 
neşe içinde içmişlerdir. Fakat bedava ra
kının keyfi uzun sürmemiş, ahbablardan 
biri derhal, biri yolda üçüncüsü de has
tahanede ölmüştür. 

Yapılan tahkiakta göre, rakının içi
ne zehir katıldığı ve kahveci Alinin bir 
düşmanı tarafından kahve pençeresine 
konduğu tahmin edilmektedir. Ali'nin 
bir katil sabıkasının bulunuşu da bu talı.. 
mini kuvvetlendirmektedir. Faciayı ha -
zırlayan meçhul adam aranmaktadır. 

Ekonomi Bakanlığı 
konferans salonunda 
verilen konferanslar 
Ekonomi bakanlığı konferans salo

nunda bütün kış boyunca devam edecek 
olan politik komersiyal konferanslar se
risine dün başlanmıştır. 

Bu konferansın mevzuu; 
ı - Almanyada ihracata kredi ve 

brin teşkiHitı mekani:>'.m?sı ve tarih;: 
2 - Dünyada bu kabil teşkilat 
Bunlardan birincisi Almanyada brin 

müessesesi umum müdürü B. Friç Sol
tau, ikincisi de gene alman revizyon 
und Trewhand şirketi müdürü B. Sits 
tarafından verilmiştir. 

Şehrimizde alakalı bakanlıklar ve 
daireler ve bankalar erkanı ile fakülte
ler profesörleri tarafından takib edilen 
bu konferanslara aid birer hulasa Tür
kofis bültenleri tarafından neşredile

cektir. 
ikinci teşrin ortalarına doğru yapı

lacak olan üçüncü konferans Amerika 
ticaret ataşesi B. Klas.bi tarafından ve_ 
rilecek ve Ruzveltten evel ve sonra A
merika politik komersiyal'i mevzuunu 
ihtiva edecektir. 

Bu konferansların mevzu ve tarih.. 
leri hakkında malumat ve muntazaman 
davetiye almak istiyenlerin Türkofise 
müracaatla isim ve adreslerini bildir
meleri kifayet etmektedir. 

Konferanslarda icabına göre, mev
zua dair filim projeksiyonları da yapı.. 
larak mevzuun daha iyi izahına çalışı
lacaktır. 

Giresunda feci bir kaza 
Giresun, (Hususi) - Soytaş mahal

lesinde oturan Müminin kızı, çalışmak· 
ta oldu .. u fabrikada bir kaza eseri olarak 

· tnakinenin kayışına kaptırmış 
ve agır surette yaralanmıştır. Kızcağ.ı
zrn derileri soyulmuş bir vaziyettedir. 
Hayatı tehlikededir. 

ne düşen komisyon %50 ye yakrrı. 

dır. 

Paris zabıtası • çünkü vakanın 
lcahramanları parislidirler • bu üç 
kadını yakalamı§ ve mahkemeye 

vermiştir. 

Yirminci asır soy~nculuğunun 
malzemesi: motor, kadm, şampan_ 

ya .•. 
Ne güzel bir çağda yaşıyo_ 

ruz! -N. B. 

Seyahat intibaları 

Bir seyyah, memleketine döndüğü 
zaman arkadaşına hikaye ediyordu: 
"-Günlerce gezdik. Etrafımızda herkes 
bilmediğimiz dillerle konuşuyordu. Bu
nun ne can sıkıcı bir şey olduğunu ta

savvur edemezsiniz. Genç kızlar delikan
lılarla gülüşüp şakalaşıyor, analar ço. 
cuklariyle oyna~ıyor, kocalar kardariyle 
kavga ediyor, fakat siz bunların ne de
diklerini bir türlü anlayamıyorsunuz. 

Otelinizde otelci ile, sokakta dükkancı 
ile hep tercümanın delaleti sayesinde an· 
!aşabiliyorsunuz. 

Bir gün sokakta bir tek ses kulağıma 
a§ina geldi: Bir kedi miyavlıyordu.'

1 

Hakikaten kedinin arabı, çinlisi, İs
panyolu yoktur. Her yerde kediler aynı 
dili konuşurlar. Bundan dolayı acaba 
bizden daha mı mesuddurlar? 

Hamam böceği hikayeıine nazire 

Nasrattin hocanın hamam böceği hi
kayesini bilil'siniz: Hoca, lüzumsuz gör-

14-10 1937 ~ 

Milli müdafaamız için 

Bazı hurde madenler 
yurddan çıkmıyacak 

Bazı maden hurdalarının dışarı ç ıkarılmasınm yasak edilmesi ve sa,.. 
tın alması hakkında hükümetin hazırladığı kanun projesinin Karout.ıı• 
yın bu devresinde çıkması beklenme ktediı-. 

Memleketin müdafaası bakı- sa bu maksada ayrılan para o nisbette 
mından madenlerimizi işletinceye daha çabuk bitecek ve hurda madenler 
kadar memlekette mevcud ve az satın alınamıyarak sahiblerinin ellerin· 

'b mikdarda bulunan hurda demir, de kalmak suretiyle zararlarını nıucı 
pirinç, bakır, tutya, alominyum ve olacaktır. Bundan dolayı yalnızca de.~· 
benzerlerinin varlığına muhtaç let demiryolları mevzuatına uynıak u~ 
bulunduğumuza İşaret eden proje- zere nakliye ücreti için ton başma 5 

nin birinci maddesine göre yukan- santim verilmesi muvafık görülwii~ 
da ismi geçen madenler hurdala- tür. 
riyle bunların hurda halindeki ha- Askeri fabrikalar namına satın alı-
litalarınm ve kullanılmıyacak bir nıp muhtelif yerlerde biriktirilecek o• 
hale gelmiş bütün muharrik ve lan bu hurdaların satın alınmasiyle be-
mütcharrik vasıtaların memleket raber fabrikaların bulunduğu ınaha!le 
dışına çıkması menedilmiştir. Bun- nakline kadar geçecek zaman zarfında 
ların memleket içind satılması ser- devlet malı ola..'1 bu hurdaların wa· 
besttir. halli hükümetçe muhafaza edilı:nesi en 

Resmi dairelerde ve müesseselerde uygun görü1müştür. 
bu maddelerden kendi ihtiyaçlarından Hurda madenlerin memleket içinde 
fazla olanlar 2490 sayılı kanunun 66 m- her yıl muayyen miktarda satın aıırıa-
cı maddesine göre askeri fabrikalara bilmesi ve tüccarların da mallarını dı• 
devredilecektir. Askeri fabrikalar u. şan ç.rkaramadıklarından zararların' 
mum müdürlüğü bildcesine her sene lü- mucib olmaması yüzünden askeri f aı,. 
zumu kadar ayrıca tahsisat konulacak.. rikaların mütedavil sermayesine bU 
tır. maksadla bir miktar tahsisat konu1ına· 

Projenin mucib sebebler layihasın· sı zaruridir. Askeri fabrikalarııt 
da şunlar vardır: "- Fabrikalarımızda halen mütedavil sermayesiyle bU 
harb yıllarındaki ihtiyaçlarına biricik hurdaların satın alınması, fabrika.-
kaynak olan ve memleket içinde gittik- larm malzeme üzerinde beklemeınesirıl 
çe azalan bu hurdaların memleket dışı- mucib olacaktır. 
na çıkarılmasının yasak edilmesiyle be- Bu hurdaların milli bankalar net" 
raber memleket dahilinde her türlü sa- dinde açılacak kredi ile de aıınınasJ 
tışın serbest tutulması ve harice çıkarı- keza maliyet fiatlarının nihayetsiz yülc• 
lamıyan, devlet daire ve müesseseleri- selınesine ve mal sahiblerfoin de .ıarıı' 
nin ihtiyacından fazla kalacak olan bur. görmesine sebeb verecektir. Bu itib3"" 

da1arın fabrikalarımıza kaynak olacak la son seneler istatiştiğine göre met01' 
duruma getirilmesi gerekli görülmüş- ketten dışarı çıkarılan hurdaların ıuta-

rı göz önünde bulundurularak bu ıı:ıiJ; tür. 
Askeri fabrikalarca satın alınacak him iş için askeri fabr!kalarm ınüte; 

davil sermayesine en az olarak sene' ve ihtiyaç zamanına kadar depo dahi. 
linde bekletdirilecek olan bu hurdalar, 
fabrikaların mütedavil sermayesini dı 
ima artırarak bu işe bağlamak zaruretini 
meydana koyacaktır. Bu hurdaların bi
rikmesi mim seferberlik bakımından lü
zumlu hale göre bir çok vekaletleri ala.. 
kadar edecek bir devlet işi olması bakı· 
mından ucuza maledilmesi gerekli gö
rülmüştür. 

Bir harb yılında memleket müda
faası yolunda kullanılmak üzere şimdi
den fabrikalarca biriktirilecek olan bu 
hurdaların az bir ücretle hatta kabiL 
se ücretsiz olarak taşınması faydalıdır. 
Nakil ücreti ne dereceye kadar artırılır. 

düğü bu hayvanlar sayesinde bir hasta
lıktan şifa bulmuştu. 

Bir teknik dergide §UDU okuduk: 
Annaım'da zehirli yılanların soktuğu 

kimselere üç tane kurutulmuş tahta ku.. 
rusu yuttunılunnuş; kurutulma§ tahta 
kurusu bulunamadığı takdirde tazeleri
nin de kullanılması münaaibmiı. 

Hindiçinide yapılan tıbbi müıafıedeler 
bu eski tedavi usulünün doirului;unu 

teyid ebnİ§tİr· 

Kadın §apkalan 

Mevsimin kadın fapk.darına dikkat et
tiniz mi? Hendesede ne kadar tekil var
sa hepsine kadınlann ba§lannda raat 
gelebilirsiniz: Murabba, mustatil, mü
devver, muhrut ve saire .•• 

Kadınlarla araıı pek iyi olmıyan es
ki bir muharrir: "Bana bir parça iplik 
ve bir avuç İğne veriniz, ıize tapınaca
ğınız bir kadm yaratayım, ,, diyordu. 

Herhangi bir çocuğa veya erkeğe ya
nım metre kuma§ veriniz, bugünkü ka
dın fapkalarınm en güzelini ( 1) elinize 
vereceğinden emin olunuz. 

Eteklerin uzunluğu 

Gözünüz ilişmedi ise haber verelim 
ki, moda gazetelerine göre, bu kış, ka. 
dın elbiselerinin etek uzunluğu şöyle 

hesab edilecektir: Spor rob ve tayyörle· 
ri yerden 31 - 32 ve öğle sonu rob, tay

yör mantoları ise, tabii gene yerden, 
29 • 31 santim yukarıda olacakbr. 

50000 liranın ilavesi zaruri ve lü.ıu111\~ 
görülmüştür.,, 

İzınirde bir kız 
kaçırma davası 

İzmir, (Hususi) - Şehrimizde bir 
kız kaçırma hadisesinin çok garib ınu· 
hakemesi olmuştur. Bn. Binnazı kaçır• 
makta suçlu Ali, hakimin sualine şu ce~ 
vahı verdi: 

- Ben kızı kaçırmadım. O bana 
kaçtı. 

Suçlunun bu sözleri üzerine, dinle
yiciler arasında bulunan ve kızın baba
sı olduğunu söyliyen bir adam lafa ka• 
rışarak: 

- Benim kızım kaçmamıştır, beni.ıJl 
kızımı kaçıran bu Alidir! dedi. 

Kız derhal babasına dönerek itha' 
etti: 

- Baba, beni Ali kaçırmadı. Betlı 
Aliyi kaçırdım 1 

Kızın bu beklenmiyen cevabı karşı• 
sında baba kız arasında bir münaka~ 
oldu. 

Hakim vaziyeti tetkik etti ve Bin• 
naz ile Alinin serbest bırakılmalarına 
karar vexdi. 

.................... ·---···-· .. ··· .. -·····: 
f H A V A f 
:.·-············································' 

Hava yağışlı geçti 
Dün Ankarada hava öğleye kadat' 

kısmen bulutlu geçmiş ve öğleden son

ra hava kapanmağa başlıyarak rüzgar 
tedricen artmış ve saat 16 da sürati sa
niyede 30 metreyi bulmuştur. Saat~e 
108 kilometre ile garb istikametindetı 
fırtına ile karışık yağış olmuştur. Geccı 
nin en düşük ısııı 10, en yüksek ısısı da 

gölgede 21, güneşte ve açıkta 44 dere• 

ceye çıkmıştır. 
Yurdun Trakya, Kocaeli, Ege "'~ 

şimali ve orta Anadolu mıntakaJarı ya .. 
ğışlı ve fırtınalı diğer mıntakaları dll 
bulutlu geçmiştir. 

Beher kare metreye Çanakkatede 
32, Bandırmada 25, Gelibolu ve Tek17~ 
dağında 17, Filoryada 13, İstanbutda 
milimetre yağmur suyu bırakmıştır· 

Yurdda en düşük ısı Konya, Erz:ıt• 
rum ve Kaygeride 6, .!r. yüks~k ısı dıt 
Adanada 28 derecedir. 
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DIŞ İCMAL 

İspanya meselesi tehlikeli 
yol üzerinde 

•ı spanyadan gönüllülerin geri çe· 
kilmeleri hakkında gÖrü§mek 

Üzere İngiltere ve Fransa tarafmdan 
IÖnderilen davet reddedildikten son. 
ra İspanya vaziyeti çok tehlikeli bir 
Çığıra girdi. Fransa ve İngiltere henüz 
bu yeni vaziyet karşısında nasd bir 
hareket hattı takib edeceklerini ka
rariaştırmamışlardır. Şimdilik Pire
ne hududunun açılmasından bahsedi. 
liyor. Malumdur ki bu hudud, İspan
Yaya yolcu geçmesine ve silah nakline 
karşı Fransa tarafından kapanmıştır. 
Fransa şimdi lngilterenin de muvafa· 
katiyle bu hududu açmayı düşünü.. 
)>or. Pirene hududu açılacak olursa, 
İspanyaya eskisi gibi gönüllü asker 
reçebilecek ve hususi silah fabrikala
rı &ilB.h satabileceklerdir. Bu, şüphe· 
•~ Valansiya hükümetinin vaziyetini 
t.akv~ve edecektir. Fakat buna karşı 
İtaly~m ve Almanyanm ellerini ve 

kollarını bağhyarak seyirci kalmala. 
l't beklenemez. Esasen bu devletler 
tngiliz ve fransız davetine red cevabı 
•erirken bunu hesa.blaını§ olmalıdır
lar. Gönüllü ve silah göndermek su• 
retiyle her iki tarafa da yardım nog· 
tasmda faşist devletlerinin demokrat 
devletler üzerine münakaşa kaldır. 
truyan faikiyetleri şu noktadadır ki 
birinin yardımı hakikaten gönüllü 
askere ve hususi silah fabrikaları tarafın
dan satılacak silaha inhisar ediyor. 
Diğerinin yardımı ise muntazam as· 
keri kıtalar göndermek suretinde te· 
celli ediyor. 

ispanyadaki "gönüllülerden" hah. 
tediliyor. Hakikatte yalnız İspanya 
hükümetine yardım için giden asker
leı· gönüllüdür. frankoya yardım 
İçin gidenler ise, muntazam İtalyan 
kıtalarıdır. Bugün İspanya hükümeti
ne yardım eden gönüllülerin mikdan 
on beş bin tahmin edildiği halde is
panyada Franko namına mücadele e. 
den seksen bin italyan askeri vardır. 
B"naenaleyh Fransa'mn, gönüllülerin 
geri çağrılmaları ismi altında istedi
ği ~y hakikatte bu memleketi istila 
~den İtalyan kıtalarınm geri çağrıl
lnalarından ibarettir. 

İtalya bunu reddediyor. Hatta 
çekilme meselesini görüşmeğe bile 
Yanaşmıyor. Buna karşı Fransanm 
~alnız Pirene hududunu açması kafi 
gclmiyecektir. Çünkü bu hudud açı
lrr da tek tük fransız veyadiğer millet 
RÖnüllüsü lspanya'ya gidecek olursa, 
İtalya ve belki de Almanya lspanya
Ya külliyetli muntazam asker yolla
maya kalkışacaklardır. Esasen bu 
memleketlerin teşkilatlan itibariyle 
ltalva'dan ve Almanyadan "gönüllü" 
§eklinde asker gitmesi bahis mevzuu 
bile olamaz. Bu memleket tebeasın· 
dan kimse hükümetin muvafakati 
olmadıkça seyahat için dışarıya ayak 
atamaz. 

lspanya'ya veni ltalya kıtaları git. 
rnesi karşısında Fransa ve İngiltere 
Yalnız "'Önüllülerin !?İhnesine müsaa. 
• b ~ 

de etmekle iktifa edecek olurlarsa, 
Valansiya hükiimeti kısa bir zaman• 
İçinde mağlU.b olabilir. Ve o zaman 
lspanya belki de yÜz binlerle İtalya 
askernin işgali altında kalır. Böyle 
hir vaziyete yer vermemek için Fran
aanm da muntazam asker göndermek 
!necburiyetinde kalması mümkündür 
ki ispanya ihtilali arhk bir İspanya 
harbı olmaktan büsbütün çıkarak, 
İspanya toprağında muntazam fran· 
•ız ve İtalyan kıtalannın muharebesi 
§eklini alacaktır. • 
İspanya meselesi, işte bugün bu 

Çok tehlikeli yol üzerinde yürümekte• 
'dir. 

A. Ş. ESEMER 

Sovyetler Birliğinde 

kültür komiseri 
azlolundu 

Moskova, 13 (A.A.) Tas ajansının 
bildirdiğine göre Maarif komiseri Bub-

llov, umumi talim ve terbiye için ha.zır. 

lanmış olan plana, sistematik bir suret. 

te nıuhalif hareket ettiği için azlediL 

?tıiştir. Yerine Leningrad icra komite
•i reisi Turine tayin edilmiştir. 

ULUS 

'~c··r-ş··~·~ - H A 'B .E R L " ER . 
, - . .._. . . 

Şanghaydaki bombardımanlar esnasında şehirde çıkan yangınlar (ön planda 
geçende hasara uğrayan Amerikanı Augusta kruvazörü görülmektedir.) 

VÇ AYLII( HARBTEN SONRA 

Japon askerleri Çinlilerin 
mukavemetini kıramadı 
Şanghaydaki japon çevirme hareketi akim kaldı 

Londra, 13 (Hususi) -Royter Şanghaydan bildiriyor: Muhasemat 
bugün üçüncü aya girdiği halde Japonlar Çin mukavemetini kırama
mışlardır. Bazı nişanelere göre japonlar tabiyeyi değiştirerek Çin mü
dafaa hatlarına karşı bir çevirme hareketi yapmak tasavvurunda bulu~ 
nuyorlar. Resmi Çi·n tebligatına göre yirmi dokuz barb gemisi ile 23 
nakliye gemisi Y angtsede Şanghayın 70 kilometre timali garbisinde 
bir noktaya gelerek demirlemiılerdir. 

Almanya 
Belçika ya 

saldırmıyacak 
Brüksel, 13 (A.A.) - Gazetelerin 

bildirdiklerine göre, Belçikanın teca. 
vüzden masuniyeti hakkındaki alman 
beyanatı, yarınki perşembe günü bildi· 
rilecektir. 

Dış bakanı B. Spaak, Belçikanm 
emniyeti hakkındaki alman beyanatını 
tebliğ etmek üzere Senato ve Parla. 
mento dış işler komisyonlarını perşem
be günü toplantıya çağırmıştır. 

Notanın esasları 
Berlin, 13 (A.A.) - Almanya hU

kümetinin Belçikaya taarruz etmemeği 
ve bu memleketin mülki atmamlığma 

saygı göstermeği taahhüd eden nota· 
smda ezcümle şöyle denilmektedir: 

"Raylı hükümeti, Belçikanm masu.. 
niyet ve tamamiyetinin garb devletleri. 
nin müşterek menfaatleri iktizasından 

bulunduğunu müıahede eder. 
Hükümet, bu masuniyet ve tamami

yeti hiçbir suretle ihlal etmemek ve ta
bii Belçika ve Almanyanm dahil bu
lunduğu silahlı bir anlaşmazlık kendi
sine karşı yapilacak askeri bir hare. 
kete iştirak etmesi keyfiyeti hariç ol· 
mak üzere her zaman Belçika toprakla.. 
rmın tamamiyetine riayet etmek husu
sundaki kararını teyid eder. Reich hU~ 
kümeti, ingiliz kxraliyet hükUıneti ve 
fransız hükümeti gibi, Belçika taarruz 
veya istilaya maruz kaldığı takdirde 
kendisine yardım etmeğe hazırdır.,, 

Merkez bölgesindeki japon -----------------------------

kuvvetleri, Şapei ve Kiangvan'da- ~sı·ıerAragoncebhesı·nde ki Çin kuvvetlerini bir çıkmaza /"1-. 
sokmak üzere bir çevirme hareke-
tine kalkışmışlardır. Japon kıtala- t h 1 
rınm Çinlileri iki mil kadar püs- aarruza azır anıyor 
kürttükleri söylenmektedir. Fa.kat 
fena vaziyete düşen çinliler mü-

' him mikdarda İmdad kuvvetleri i- Saragos şehrı· u·· zer·ınde le kuvvetlendikten sonra mukabil 
bir taarruza geçmişler ve japonla-

~ir~ühim zayiatla püskürtmü§ler- büyük bir hava harbı oldu 
Çinlilerin mukavemeti 

Japon ordusu adına söz söylemeğe 
salahiyetli bir zat da Şanghay cebhe.. 
sinde taarruz yapıldığını teyid etmi' 
ve Lotien'le Liuhang'da ~ddetli muha· 
rebeler olduğunu söylemiştir. Sonradan 
bu zat, kıtalarm devriye gezmekle ikti. 
fa etmiş olduklarını söylemiştir. 

Bu mütenakız sözler, japon taarru
zunun şiddetli bir mukavemetle karşı
laştığını göstermekte ve çinlilerin, ja
ponları hareket üslerine dönmeğe icbar 
ettiklerini teyid eder gibi görünmekte· 
dir. 

Bir çin generali azledildi 
General Lilin, emir almadan Lotien 

cephesinde geri çekildiği için azledil. 
miştir. General bu hareketi hakkında 
hüküm verecek olan askeri bir komis
yonun huzuruna çıkacaktır. 

Pekin şehrinin ismi 
1928 senesinde Nankin hükümeti 

Peking şehrinin ismini Peiping'e çe
virmişti. Çinin eski merkezi olan bu 
şehrin ismi "sulhu koruma cemiyeti''
nin karariyle yeniden Peking'e çevriL 
miştir. 

Japonların harb istikrazı 
Domei ajansının resmen bildirdiği

ne göre, 200 milyon Yenlik harb istik
razı, bugün toptan japon banka-sı tara. 
fından kapatılacaktır. Bu istikraz, on 
bir sene zarfında itfa edilecek ve talı. 
viller yüzde 3,5 faiz getirecektir. 

Şanghaydan bildiriliyor: Şimalde 

Tientsi • Pukeu dmiryolu mmtakasm. 
da japon kuvvetleri Tehşobun cenu.. 
bunda 25 kilometre ilerliyerek Pingu. 
yan civarında mevzi almış olan cephe 
kuvvetlerine taarruz etmişlerdir. Bu i
lerleyiş ile japonlar sarı nehre 65 kilo
metre yakla§mış bulunuyorlar. 

Haile Selasiye İtalya hükümeti:ni 
dava ediyor 

Paris, 13 (A.A.) - Ticaret malı.. 
•kemesi Haile Selasiyenin İtalya hükiL 
meti aleyhine açmış olduğu davanın 

rüyetini 15 gün sonraya bırakmıştır. 

Bu dava, Haile Selasiyenin sahih oldu
ğu fransız _ habeş demiryollarmın se
kiz bin hissesine aid temettü hakkında.. 
dır. 

Londra, 13 (Hususi) - Sen Jan dö Luzdan bildiriliyor: Cebheden 
gelen haberlere göre Aragon cebhesindeki frankocular, büyük bil' ha
raretle hazırlık yapmaktadırlar. Franko makamları, Susa ile Tenıel ara
sında mühim miktarda kuvvet ve malzeme tahtid etmektedirler. 

Katalonya'ya karşı kati bir harekete geçilmesine intizar edilmek· 
tedir. 

Mısır, hava 
1 ehlıkesine karşı 
1 edbir alıyor 

-
Libya'ya yapılan sevkiyat 

hakkında İtalyanıv 
tavzihi 

Kahire, 13 (A.A.) - Hükümet, a_ 
çık şehirlerin hava hücumlarına karşı 
müdafaası için bir kanun projesi hazır

lamaktadır. 

Bu kanun projesine ğöre, yeraltı st
ğmakları yapılacak ve halka gazlara 
karşı maskeler tevzi olunacaktır. Hü
kümet, şimdilik, bir milyon gaz nıaske
si satın alacaktır. Pek yakında, hava hü
cumlarına karşı müdafaa mektebi açıla
caktır. Maarif nezareti, üniversitede ve 
yüksek ~ekteblerde hava hücumlarına 
karşı korunma usullerini öğreten husu
si kurslar tesis eyliyecektir. 

Bütün Mısır gazeteleri, hududlarda 
gereği gibi müdafaa tertibatı bulunma. 
ması sebebiyle Mısırın maruz bulundu. 
ğu tehlikeleri t>!barüz ettirmektedir. 

ltalyan resmi mahfillerinin 
bir tavzihi 

Roma, 13 (A.A.) - Salahiyetli İtal
yan mahfilleri Libyaya yapılmakta o. 
lan askeri sevkiyaıtm tamamiyle nor. 
mal mahiyette olduğunu ve nazırlar 
meclisinin Libyada yeni bir kolordu 
teşkili hakkında daha nisanda aldığı 
bir kararın tatbikinden tevellüd eyle
diğini bildirmektedir. Bu mahafil, ba. 
zı zabitler ile efraıdın silah altına çağ. 
rılması keyfiyetinin de beynelmilel va.. 
ziyet ile hiç bir alakası olmadığını te. 
barü.z ettirmektedi~ 

Hükümetçilerin tebliği 
Valensiyadan bildirildiğine gö

re hükümetçi kuvvetler Aragonda 
yeni mevziler İ§gal etmişlerdir. Şi
mal cebhesinin şark ve cenub böl· 
gelerinde asi kıtalar ilerlemekte
dirler. Aragon cebhesindeki hava 
harblarında yedi asi avcı tayyare
si düşürülmüş, buna karşı bir hü
kümet tayyaresi düşmüştür. 

Büyük bir hava muharebesi 
Saragosadan bildiriliyor: İspanya har

bının en büyük hava muhar~si dün Sa. 
ragosanm üzerinde ve yakınlarında ya
pılmıştır. Cumhuriyetçilere aid 40 bom
bardıman ve 5 avcı tayyaresi cebheden 
gelerek Saragosa'ya ilerlerken Pastriz 
köyü üzerinde frankocu avcı tayyare fi
lolarının hücumuna uğramışlardır. Bir 
saatten fazla süren bu hava muharebesi 
neticesinde cumhuriyetçilerin 13 tayya. 
resi alevler içinde düşmüş ve diğer altı 
sı da ağır hasara uğrıyarak pek güçlük
le kendi hatları gerisine dönebilmiştir. 

B. Kompanis istifa etmiş 
Radio - Bilbao'nun dün saat 22 de 

neşrettiği bir habere göre Kompanis 
Kata1onya generalitesi riyasetinden isti
fa etmiştir. Aynı radyoya göre, bu haber 
şimdi tamamiyle resmi bir mahiyet al -
mıştır. 

Asi tayyaı·elerin bombardtmanı 
Perpinyan'dan bildiriliyor: Evvelki 

gece asi tayyareler, Port - Bou üzerine 
altı bomba atmışlardır. Bunlardan bir ta
nesi Marquis istasyonuna, diğerleri de -
miryoluna düşmütür. 

Franko nezdindeki yeni alman elçisi 
Santanderden bildiriliyor: Franko 

nezdindeki yeni alman büyük elçisi fon 
Ştöhrer buraya gelmiş ve askeri mülki 
erkan tarafından hararetle karşılanmış.. 
tır. Şerefine belediye dairesinde bir res
mi kabul yapılmış ve kalabalık bir halk 
kütlesi Almanyayı ve alınan büyük elçi
sini alkışlamıştır • 

BASIN iCMALi 

"" Nazilli kombinası 
Atatürkün refaktinde Na.zilli ve 

Aydın seyahatine itşirak etmiı olan 
profesör Bayan Afet, Cumhuriyet ga· 
zetesinde bu seyahat ve Nazilli k<llD. 
binası hakkındaki intibalanm teıbit e. 
den çok güzel bir yazı nevetmittD. 
Bayan Afet Nazilliye kadar olan 7°'" 
culuğu anlattıktan sonra diyor ldı 

Atatürkün etrafmı saran Nazili 
halkının coşkun allat sealeri ~ 
halkevine vardı. Günün büyük lD.elleııt 
lesi Üzerinde konuşuluyrrdu. Celil 
Bayar, altı yıl Önce bu salonda geçeQ 
bir hasbıhalinden bahsetti. Mevzu aoı 
best rejiınle devletçilik prens.ipi be
zinde imiş. O zaınan bir fabriıkanua 
Nazillide kurulması üzerinde konU§ul. 
muş. işte bugün tahakkuk eden bu İf 
için Atatürk ve memleket büyülderi 
bu kasabada bulunuyorlar. Küçük va. 
gonlara binildi, şehrin biraz berisinde 
fabrika kombinasına doğru yol alın
mıştı. Cumhuriyet hükümetinin birin
ci beş yıllık endüstri programmdaa 
bir maddesinin tahakkukunu gönne.. 
ğe baılamıştık. Fabrika binalarma 
giden yollar halkla dolu idi. Ata~ 
kün yoluna katılan kalabalık, mey
danda yer almı§tı. tik binaya gİrİf Jr.a. 
çük çocukların sepetlerde tuttaklan 
pamuk dalları içinden oldu. Heplmla 
yakalarmuzı bu pamuk dallariyle süs. 
)edik. Bu binada fabrika müdüriiniba 
kıymetli izahlarını dinliyorduk. ilk 
basmalardan bir top masa üzerine ko
nuldu. Bu top kırmızı beyaz korde
lalarla bağlanmış; türk panıuğtmma 
kıymetlenen bir parçası olarak ne çok 
manalar ifade ediyordu. 

TÜr'k, kendi malını kendi toprak. 
larının veriıninin kıymetine el emeği
ni katarak üzerine giyecek; fakat ı. 
emekler asrm ileri buluşlarından ma.
kinele§Cn kısmında en çok hisse almıt
tır. Türkün el emekleri artık el te.z.. 
gablarmda ~er tutamaz. Ona bugiinlll 
hayat icablarınr karşılayacak elemano 
lar lazımdır. Nazilli fabrikası bu iht> 
yacm bir örnefidir. 

Bütün kombinnm bittiği zaman • 
lacağı şekil dıvardk~i hartada çizP, 
lerle tesbit edilmişti. Y almz bilmi
yen cihet; bahçe ve park kıSJ1Dlan .. 
dl. 

Balkondan şehir namına aö,-ıen. 
nutuk dinlendi. Celi.l B r, lnönü bL 
kümelinin tatbiklerinden olan bu ~ 
ri kati rakamlark canlandırdı. Ba 
nutuk, devletçilik prensiplerine d~ 
nara.k yapılan işlerin ekonomik ifa. 
deleriyle dolu idi. 

Nutuk bitince, türkü giydirecek o
lan türk işçileri erkekli kadınlı, Atı.
türkün önünde remıi geçid yap'tlam. 
Bir örnek giyinmiş kadm işçileri türk 
yurdunda İ§ birliğinn canlı timsalled 
idi. Kayseri fabrikasmın &por tetekkA
lü de bu törende yer almıttı • 

Elimize verilen planlara göre ilk 
daire önüne geldik. Atatürkün elin
de bir anhtar parladı. Bu, kır:mızı kol. 
dela ile bağlanım§, Sümer bank inia
yalinde yapılmış, anahtar şeklinde sa
rı madendi. Onun eli fabrika kapıSDD 
açtı, herkes içer\ye girdi. Dıp.rıdald 
sıcaklık bu binada teknik tekamülüıı 
serinliğine yerini vermişti. 

Fabrika direktörünün izahab sı.. 

rasına göre yürüyoruz. Pamuk itliyen 
makineler türlü şekiller alıyor. iplik· 
ler, binlerce makaralar Üzerinde kü
meleşiyor. Makaralar çözülerek tea
gA.hlarda yer almış, büyük bir aalon.. 
da tezgahların bulunduğu yerde her 
makinenin haşır.da duran bir işçi 
''Mart" emrini bekliyordu. 

Direktör, Atatürke hitab ederek: 
- işlemek için emrinizi bekli}'Ol'

lar, dedi. 
BüyÜk yerden çıkan emir, 480 ma. 

kineyi birden gürültülü bir faaliyet 
koydu. Bunun üzerine Atatürk fUDG 

dedi: 
- işte halka hayat veren reel mu

siki! 

Her makine, İşçisinin kumandas\y
le işliyordu. Kumaşlar dokunuyor, p
kanıyor, renkleniyor, nihayet kimy
nrn modern tabiiliğine vasıl oluyor ve 
renk renk çiçeklerle bezeniyordu. Kil' 
mızı, mavi; gözü okşıyan her renk bu 
basmada yer ah yor. 

Burada yeni bir şey göriiyoruz. 
Anadolunun her mıntalcasmm bir 
renk seçişi varmış. Onun için türk sa• 

(Sonu .5. inci saydada) 
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KANSER 
Tababet bu korkunç hastalığı yenmek için 

yavaş, fakat kat'i adımlarla ilerliyor 
Kansere tutulanlar hemen doktora 
müracaat ederlerse bunların tedavi 
ile iyileşmesi ihtimali birde dörttür 
B ugün beşeriyet, binlerce s~ssiz odwalar~a en azılı düşmaniyle 

çarpışmakta ve muvaffakiyete dogru gıtmektedir. Her ay her 
ıaat kansere karşı açılan mücadele cephesinde insanlığın lebin~ bir 
değişme kaydediliyor. 

Bu, alimlerin, fencilerin, beşe
riyet askerlerinin ölüm müttefikle
rine karşı, gözleri mikroskoplar
da, açtı klan bir cihan harbıdır. 
Bu mücadele neticesinde kanser 
her gün biraz daha az korkunç, bi
raz daha az tehlikeli bir hale gel
mektedir. 

İngiliz sıhiye nazırı Sir Kingely 
Wood, bütün dünyaya şu müjdeyi ver
di: Başlangıçta ele alman kanser va. 
kalan tedavi edilebilmektedir. 

Bundan beş sene önce böyle konuşa
mazdık. O zamandan beri patoloji a.J.im
leri kanserin sari olmadığını isbat et
mişlerdir. İnsan, bu hastalığa, hatta, so.. 

ğuk alğınlığma tutulduğu gibi de ya
kalanmaz. Bundan başka kanser ırsi.. 

de değildir. Artık, kanser, bir insanın 
vücudunu, kanını, höcrelerini kemire
rek onu muhakkak öldürecek esraren. 
giz bir hastalık gibi gösteril:nemekte
dir. 

.. Doktorlar hastalığın sebebleri hak
kında biraz bir şeyler öğrenmişlerdir. 
Müzmin tahrişler bu felakete sebeb o
labilir. X şuaı, bazı boyalar, ve katran 
mürekkebatı kanseri vücude getiren a_ 
miller arasındadır. Fazla sıcak yemek
lerin, fazla mikdarda yenilen balrk ve 
ciğerin, otomobillerden çıkan ekzost 
dumanlarının da kansere sebeb oldu
ğundan şüphe edilmektedir. 

B unların hep1linin başında korku .. 
gelir! iı:orku, tedaviyi geciktirir 

ve neticede ölümü yaklaştırır. Bu yüz. 
den hasta, doktora da geç müracaat e
der ve şifa imkanlarmı azaltır. Böyle 
olmakla beraber bugün kanserlilerin 
yüzde ellisi tedavi edilebilmektedir. 

Eğer hastalar, hemen doktora mü-.. 
racaat edecek olurlarsa bunların tedavi 
sayesinde şifa bu1ma1arı ihtimali birde 
dörttür. Derhal müracaat edildiği tak
dirde şifa imkanı da yüzde yüzdür. 

Tababet aleminde kanser, meşum 

bir hastalık telakki edildiği için on 
bastadan dokuzu, kendisine bu korkunç 
hakiatin söyleneceğinden korkarak dok
tora r.ıürac?.atta tereddüd eder. Böylece 
kendi kendini avutan hasta, vakti gecik
tirmiş olur. 

Şimdiden boşuna ümid vermemek i
çin biraz ihtiyatkar olalnn: Fakat taba
bet, çiçek hastalığı, veba ve saire gibi 
kanseri de ortadan kaldırmak yolunda 
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ağır, fakat katı adımlarla yürümekte
dir. 

Mançester'deki kanser araştırma ko· 
mitesi, son zamanlarda iplik ve pamuk 
işleriyle uğraşan amele arasında kanser 
vukuatının arttığım görmüşlerdi. Bu. 
nun sebebini aradılar ve tezgahlan yağ
lamak için kullandan bir takım madeni 
yağlar da buldular. Kanser tevlid ede
bilecek olan bu yağlan istimalden kal
dırttılar; yerine daha enuıiyetli yağ
lar koydular; böyle1ikle kanserden ölüm 
mikdarı normale düttü. Bu şekilde ted
birler dünyanın her tarafında alınmak
ta ve neticeler çok iyi zuhur etmekte
dir. 

Londra kanser hastahanesi doktoru 
Ernest Kennaway, kanser tevlid eden 
maddeleri tecrid etmekte, sonra labo
ratuvarda bunları sentetik bir surette 
bir araya getirerek sun1 kanser yapmak
tadır. 

Frankfurd'daki Speyer ~ Haus ens
titüsünde ise kanser hücresinin neşvü
neması sinema ile tesbit edilmektedir. 

N evyorktaki enternasyonal kanser 
araştırma müessesinde de bu 

hastalığın X şuaı ile birlikte harareti 
tedricen yükseltilen bir oda içinde vü.. 
cude getirilen suni humma sayesinde 
tedavi edilmekte olduğu haber veril
mektedir. Avusturyada ise kanserin hu
susi bir diyet sayesinde iyileştirilip i
yileştirilemiyeceği tetkik olunmakta. 
dır. 

Başka yerlerde patoloji filiınleri, 

kanser imillcrini incelemekte ve bunun 
verem hastalığı gibi önlenmesi için te
sirli vasıtalar aramaktadırlar. 

Papvort'da bu işle uğraşan bir zat, 
verem hastalığına karşı şifa getiren tut
ya mürekkebatmdan bir maddenin kan.. 
seri tevlid ettiğini de meydana çıkar
mıştır. 

Bristol'da doktor A. T. Todd, has
taların damarına selenyom ve kükürtle 
hazırlanan bi~ madde zerketmekte ve 
bu maddenin damarlarda bir dıvar vü
vude getirerek hastalığın yayılmadan 
ölmesini temin ettiğini iddia etmeltte~ 
dir. 

Öte tarafdan Mayo'da bulunan üç 
doktor da kurşun mürekkebatmdan bi
risi vücude zerkedilirse bunun kanseri 
öldüreceğini ileri sürüyorlar. 

Bütün bunlardan çıkan hakikat şu. 
dur: Kanser, bir tek hastalık değildir. 
Binlerce nevi vardır. Kanser, tekrar 
tekrar muhtelif kısımlara, nevilere ayrı
labilir. Her şahsa, her hastalığa, her 
teşhise göre bunun bir '>aşka tedavi u
sulü olması lazım gelmektedir. Bunla
rın hepsinin çaresini bulmak, gerçek. 
ten, güç bir iştir. Fakat bu esas bir da
fa anlaşıldıktan oonra kanser tedavisin
de esaslı bir admı atılmış demektir. Bu. 
gün doktorlar AA tipinde bir kanserin 
zzz tipinde bi • kansere tatbik edilen 
usullerle tedavi edilemiyeceğini bili
yorlar. 

Böylece kanserin hakiki mahiyeti 
yavaş yavaş meydana çıkmaktadır. 

R adyom iğnesi ve kan çıkarmıyan 
elektrik bıçağı tatbikinden baş

ka bir usul olarak Londra hastahanesi 
hekimlerinden doktor Thomas Lumden 
tarla fareleri üzerinde adrenalin enjek. 
siyonu suretiyle yeni bir tedavi usulü 
keşfetmiştir. Böylece kanseri öldüren 
saf bir serum elde edilmektedir 

Bugün bu usul o kadar ileri gitmiş
tir ki bu doktor, kanseri bir hayvan
dan öteki hayvana nakledebilmekre, 
sonra bu serumu tatbik etmek suretiyle 
tamamiyle yok etmektedir. 

Bu serum, bir vücuddan çıkarılmış 
kanserli hücreyi tamamiyle öldürdüğü 
halde sağlam ve normal hücrelere hiç 
bir şey yapmamaktadır. 

Serum t bu tedavi usulleri arasında 
yeni bir kelimedir. 

Felemenkli Bendien, seruma bu ka. 
dar bel bağlamak suretiyle yanılmamış
tı. Londra kanser kiliniğine getirilen 
ve ameliyat yapılması imkfuısız bulu
nan 54 hasta üzerinde serum tatbik edil
miş ve bunlardan yirmi biri üzerinde iyi 
neticeler alınmıştır. 

Dr. Cronine Lowe, bu sulü biraz da
ha tadil ederek iyi neticelere varmış

tır. 

Vaşingtonda bu sahada tecrübeler 
yapan Menke isminde bir genç, bir tec
rübe tübüne renkli Floksin maddesini 
doldurmuş ve bu tübte, kan kültürü L 
çinde yaşayan kanser hücrelerinin öl

düğünü görmüştür. 

Fransada Pastör enstitüsünde de 
yılan zehirinin kansere karşı müessir 
bir serum olduğu görülmüş ve 5000 yı
landan iki kilo kadar zehir alınınııtır. 

~ 'rİste Louis Revelis, kendi vü_ 
r-'" cude getirdiği kanser serumu
nun tesirinden o kadar emindir ki ken
di eline kanseri aşrlayıp bir ay müddet
le bunun orada yerleşmesine müsaade 
etmekte ondan sonra kendi sarumu ile . 
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Kitablar arasında 

Dışarda Türkiyeyi 
tanıtmak için bir eser 

Matbuat Umum Müdürlüğünün 

uzun zamandanberi itina ile hazırla

makta olduğu "fotoğraflarla Türki
ye,, admt taşa:yan büyük ve muhteıem 
albüm arbk elimizdedir. Gene aynı 
müessesenin daha önce muhtelif garb 
dilleriyle bas~ olduğu "modern 
Türkiye,,, "rakamlarla Türkiye", ve 
"Türkiyede kadm", ''bugünkü türk 
edebiyatı antolojisi,, gibi eserlerle ve 
herkesin haklı takdirlerini kazanan 
"La Turquie Kanıali&te,, mecmuasiy
le birlikte, Türkiyeyi yabancılara ha. 
kiki çehresiyle tanıtacak ve sevdire
cek olan propaganda neşriyatımızm 
hacmi her gün biraz daha genitle. 
mektedir. 

Bu propaganda neşriyatı için ya
zı, baskı ve resim...,.kalitesi her şeyin 
üstünde gözetilecek hususlardı. Çün
kü bütün Avrupa devletleri matbuat 
büroları tarafından memleketlerinin 
propagandası için hazırlanmış olan 
eserler adeta biribirleriyle bir nef a.set 
müsabakasına girişmiş gibidirler. Ya
bancı ülkelerde seyahat ederken, ba
gajlarmııza doldurulan rengarenk, 
cazib ve hacimli eserleri hep gıbta ve 
hasedle karıştll"ll', ve bu kadar nefis 
ve itinalı eserlerin Üzerinde memleke
timizin damgasını görmek için kimhi
lir daha ne kadar zaman beklemek 
İcab ettiğini acı acı düşünürdük. 

Fakat, §İmdi, Matbuat Umum Mü
dürlüğünün büyük fedakarlıklarla 
bastırmış olduğu zengin albümü sey
rederken, arbk bu gibi üzüntülere se
beb kabnanuş olduğunu daha iyi an.. 
ladıın. Böyle bir eserden aranabile
cek mükemmeliyet derecesi bunda 
fazlasiyle mevcuddur . 

Belki bir propaganda eseri de olsa, 
nihayet hediye edilmek üzere bashnlan 
bir eserin bu kadar lüks ve büyük o!u
fUDu lüzumsuz bir israf telakki edecek
ler bulunacaktır. Fakat bu §ekilde düşü-

bunu tedavi eylemektedir. 

Milandaki milli kanser araştır

ma enstitüsünden doktor Fichera, 
bir alman firması ile birl~erek 365 Fic
hera adını verdiği bir surumu dünya pi
yasasına çıkarmıştır. 

Fichera•nm teorisi şudur: Bazı in
sanlarda tüınorlara ve kansere karşı ko
yan bir madde vardır. Bu doktor, kan
sere karşı koymuş ve onu atlatmış olan. 
tarın kanrndan aldığı bu anti - tok~in 
ile serumunu yapmış ve satıhğa çıkar
mıştn. Fichera'nm aldığı neticeler 
müsbettir. 

İlk önce bu adam, kanından bu an
ti _ toksin'leri alacak adamları güçlükle 
buluyordu. Şimdi ise bu serum, kimya 
vasıtasiyle istihsal edilen kuru madde
ler haline getirilmiştir. 

Evet, kansere kartı tablet'ler 1 iş bu
raya kadar gelmiştir. 

Kanserin bir gün yapılacak bir keşif 
sayesinde bütün dünyadan kalkacağım 
beklemektense, bütün laboratuvarlarda 
alınan bu neticelerden faydalanmak 
daha doğru olmaz mı? 

nenler, hiç §Üphesiz, başka memleketle--. 
rin propaganda bahsinde ne kadar ileri 
gittiklerinden ve ne büyük fedakarlıkla. 
ra katlandıklanndan habersiz olanJat 
dır. 

Bütün Avrupa ülkeleri içinde, yut• 
dumuzun, yabancı illerde en az ve en fe

na tanınan memleket olduğunu sakla • 
makta mana yoktur. Dünyanın §iddetli 
bir propaganda harbma sahne olduğu bir 
sırada ise, kendisini etrafa layikiyle ta • 
nıtbrmaya henüz muvaffak olaınamı' bıı. 
lunan Türkiyenin, bu uğurda bütün iın• 
kanlarıyle faaliyete koyulmasının ne ka
dar büyük bir zaruret olduğu kolayca 
anlatılır. 

Matbuat Umum Müdürlüğü, bir pro• 
paganda organı sıfatiyle, bu sahada ken
disine düşen hisseyi, vazifesine taJJl bir 
vukufla ve titiz bir itina ile görmektedir. 
Artık bizim de, yabancı dostlarımıza çe
kinmeden, kus.urlanndan utanmadan taY• 

siye veya hediye edebileceğimiz güzel 
bir ne§rİyat serimiz vardu. Yeni bastı • 
nlmış olan albüm ise, bu seri içinde baş• 
b batma bir kıymettir. Pek çok iş "le 

okunmak için sıra bekliyen pek çok ki. 
tab arasında birçok kimseler memleketi· 
mizi tanıtmak için hazırladığmuz eserle
ri belki okumaya vakit bulaımyabilirler. 
Fakat bu albümün cazibeli yaprakJarıııl 
sonuna kadar çevinnekten kendini ala
bilecek birini ben tasavvur edemiyorlJJ11o 
Ve unutmıyalım ki, bir res~m, bazan bit 
cild kitabtan fazla ıey öğretebilir. 

YAŞAR NAB1 

Boluda C.H.P. ocak kongresi 
Bolu, 13 (A.A.) - Bugün Bolıl 

merkez semt ocaqı, kongresini parti sa
lonunda yapmıştır. Ulu Önder Atatil!• 
ke ve genel sekreterliğe tazim telgrafla• 
rı çekilmiştir. Parti semt ocağında ka•, 
yıdlı bulunan Bolu saylavı Emin CeJl\3 

Suda Boluya gelerek kongreye iştirak 
etmiştir. -

Bolu panayırı kapanıyor 
Bolu, 13 (A.A.) - Üç gündür de .. 

vam eden Göynük panayırı bugün bite.
cektir. Panayır çok kalabalık ve bil· 
hassa davar ve sığır alışı çok hararetli 

olmuştur. 

1 RADYO 1 
Ankara - Öğle neşriyatı - 12.30 .. 

12.50 Muhtelif plak neşriyatı, ı2.so .. 
13.30 Dahili ve harici haberler. Akşanı 
neşriyatı: 18.30 - 19.00 Muhtelif pJa.k 
neşriyatı, 19.00 - 19.30 Türk musikisi 
ve halk şarkıları, (Makbule Çakar ve ar
kadaşları), 19.30 - 19.45 Saat ayan ve 
arabca neşriyat, 19.45 - 20.15 Türk ınu
sikisi ve halk şarkılan (Neriman Seyıne
ner ve arkadaşları), 20.15 - 20.30 ıuzıın 
Nami Duru (Terbiye), 20,30 - 2ı.OO 
Plfilcla dans musikisi, 21.00 - 21.15 A
jans haberleri, 21.15 - 21.55 Stüdyo sa" 
lon orkestrası, ( 1 - Fuçik Poeme ele-
gique, 2 - Verdi Rigoletto, 3 - AJb&
niz Sous la palmier, 4 - Yvain La• 
Haut, 5 - Gabriel Sebek Auf in detJJ 
Kampf), 21,55 -::'2.00 Yarınki prograJll 
ve İstiklal marşı. 

Tefrika: No. 144 
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O 1 E·LLO 
prenslerin arasıiıda hünerini gösterebilirdi. 
Bunun üzerine balrkçılardan birisi denizden 
ağla yakaldığl bir zırhı getirdi. Bu zırh, 
kendisinin kaybolan zırhından başka bir şey 
değildi. 

Ertesi gün, Perikles, babasının bu de
ğerli zırhını giyerek kıralın sarayına gitmiş 
ve orada güzel Taisa'nın şerefine yapılan 
oyunlarda cesur prensleri, atılgan şövalye
leri kolay kolay mağlub etmişti. 

Sarayda adetti Böyle karşılaşmalarda 
kim biricik galib vaziyetinde kalırsa kıralm 
kızı ona iltifat eder, takdirlerini söylerdi. 
Bu sefer de gene bu adete uygun olarak Ta
isa, Perikles'e takdirlerini bildirmiş ve başı
na muzafferiyet çelengi takmıştı. Perikles 
de ilk gördüğü dakiadan itibaren bu yosma 
prensese gönlünü kaptırmış bulunuyordu. 

kıral Antiyoşus'un öldüğünü, Sur'daki te
basınm onu göreceği geldiğini, isyan çıka
racaklarını, eğer memlekete dönmesi daha 
fazla gecikecek olursa o zaman Helikanus'u 
boş kalan tahta geçireceklerini öğrenmişti. 
Bu haberi gönderen Helikanus kendisi idi. 
Kırala ziyadesiyle bağlı olan bu adam, böy
le bir teklif karşısında kalınca kabul etme
miş, kıralma vaziyeti bildirerek onun dön
mesini ve meşru hakkını gen .. kendi eline a
masrru temin etmek istemişti . 

Meçhul bir şövalye sandığı damadının 
Sur'un meşhur prensi olduğunu öğrenmek 
kırat Simonides'i ziyadesiyle sevindirmişti. 
Yalnız, kıra!, şimdi hem damadından, hem 
de bir çocuğa gebe olan sevgili kızından 
ayrılacağı için üzülüyordu. Perikles, Taisa'
mn babasının yanında kalmasını ve çocuğu
nu dünyaya getirdikten sonra Sur'a gelme
sini teklif etti. Fakat kocasını çok seven 
kadın, onunla beraber gitmek istiyordu. ~a
ten tahminlerine göre çocuk da ancak Sur'a 
vardıktan sonra doğacaktı. 

da Taisa hastalanmış, yatağa düşmüştü. B_~r 
müddet sonra Taisa'nm dadısı elinde k\l
çük bir bebek, fakat dilinde de acrklı bir 
haberle Perikles'in yanına geldi: Taisa, bU 
yavruyu doğururken ölmüştü. KadıncağJZ~ 
yavruyu babasına uzatmış ve şunlart söyle· 
mişti: 

- Böyle bir yerde bulunamıyacak ka
dar küçük bir yavru. Ölen kıraliçenizin be
beği. 

Sevgili kansının öldüğü haberini alın~a 
Perikles'in duyduğu istirabı anlatmağa hıÇ 
bir dilin, hiç bir kalemin gücü yetmez. Za
vallı adam, ağımı açıp lakırdı söyleyebile
cek bir hale gelince: Bunu görüp sevinen Perikles: 

- Hay allah senden razı olsun, dedi, 
şimdi sen bana benim bütün eksiğimi ta
malayacak bir şey veriyorsun. Bunu bana, 
ölen babam hediye etmişti. Bunu o kadar 
kıymetli tutardım ki nereye gitsem berabe
rimde bulundururdum. Onu ilk defa bu azgın 
deniz benden ayırmıştı; bak şimdi yatışın
ca gene geri veriyor. 

Madem ki baba.mm değerli armağanı 
gene elimdedir, artık, gemimin battığına 

. gam yemem. 

Kıra! Simonides, Perikles'in bütün de
ğerlerini takdir etmiş, hakikatte rütbesi ve 
şahsiyeti hiç bir fikir sahibi olmamakla be
raber (Çünkü Perikles Antiyoşus'un korku
sundan asıl adını saklamış ve kendisini Sur
dan gelmiş her hangi bir adam olarak tanıt
mıştı) Onun bütün misafirlerden üstsnlü
ğünü görmüş, sonra kızının ona fazla mu
habbet ve alaka gösterdiğini de farkettiğin
den kendisini damadhğa kabulde bir mah
zur görmemişti. 

Perikles, Taisa ile evlenmesinden bir 
kaç ay sonra aldığı bir haberden düşmanı 

• 

Fakat deniz gene zavallı Perikles'e dost 
davranmamış, daha Sur'a varmadan dehşet
li fırtınalar çıkmıştı. Bu çalkantılar arasın-

- Ah ey tanrılar, dedi, neden önce ya
rattığıruz güzelliklere bizi aşık ediyor, Soll .. 
ra neden onları böyle elimizden alıvorsıı~ 
nuz? 

Li~orida: 
- Sabrediniz, dedi, şimdi ölen kırafü;e

mizden canlı bir yadigar olarak bu yavrı.ı· 
cağız kaldı; onun hatırı için bir erkeee ya
kışan metaneti gösteriniz. 

(Sonu var) 
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Amerikan parlimentosul 
toplantıya çağırıldı 

B. Ruzveltin yeni bir nutku: 
kBiz sulhu yalnız kendimiz için değil 

çocuklarımız için de istiyoruz." 
Vaıington, 13 (A.A.) - B. Ruzvelt kongreyi 15 sonteşrinde fevka

lade olarak toplantıya çağırmıştır. Cumhur reisi dün akşam mühim bir 
nutuk söylemiş ve bu nutuk radyo ile yayılmıştır. Kongrenin fevkala
de toplantısının arifesi'llde verilmiş olan bu notuk, siyasi akidenin ha
kiki bir teşrihi, tedbirlerin aleyhinde bulunanlarla ''tam infiradcıhk,, 
taraftarlarına verilmiş bir cevab mahiyetinde· 

Cumhur reisi, memleketin sa
li.ın ve daimi olan ve muvakkat su
rette bazılarının zararına olarak 
~cuda getirilmit bulunan bir re
fah istemekte olduğunu kaydet
ıniştir. 

C:ırnhur reisi demiştir ki: 
"- Memleket, emin ve sulha matuf 

kollektif bir gayrete istinad eden bir 
sulh istemektedir.,, 

Hatib ezcümle şöyle demiştir: 
' - Medeniyet kıymetlerinin tahri -

bi karşısında kayıtsız kalamayız. Sulhu 
yalnız kendimiz için değil, aynı zaman
da çocuklarımız için arıyoruz. Ameri -
kan medeniyetinin cihan medeniyeti ile 
temas halinde bulunarak canlanın.ağa 
devam edebilmesi için cihan medeniye
tinin yaşamasını istiyoruz. Büyük de
ttıokrasimizin, harbtan korunmak için 

Amerika Cumhur reisi B. Ruzvelt 

harbı gayri mevcud gibi telakki ve bu Satıp. çıkanlan mekteb kitablan 
suretle hareket etmenin kafi olmadığını 
anlıyacak derecede basiret ve kiyaset 
eseri göstermesini istiyorum. 

Karşılıklı şüphelerle dolu olan bir 
alemde sulhu hararetle araştırmak bir 
zarurettir. Sulhu temenni veya ona in -
tizar etmek kafi değildir." 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Devlet 
matbaası: orta mekteb birinci sınıf hen
dese kitablariyle üçüncü sınıf cebir ki.. 
tabını evvelki gün tamamlayıp satışa çı
karmıştır. Üçüncü smıf tarih kitabı da 
yarın satışa çıkarılacaktır. 

Manevra bitti 
(Başı J. inci sayfada) 

Atatürk kızı ve Türkkuşunun baş..
öğretmeni Bayan Sabiha Gökçen mavi 
tarafa mensub olarak, dün ve bugün 
hava faaliyetinde mühim vazifeler al
dı. Gökçen üzerine aldığı muhtelif ve 
güç vazifeleri, çok büyük bir muvaf. 
fakiyetle ifa etmiştir. Bayan Gökçenin 
ke.şifleri ve raporları, mavi komutan
lığının esaslı kararlar almasına yar_ 
dım etmiştir. 

Ôğleden •onra 
Aydın (Hususi muhabirimiz bildiri

yor.) - Sabahleyin şafakla beraber baş.. 
lryan şiddetli taarruzlarına öğleden son
raya kadar aynı mukavemeti güç şid

detle devam ettiren kırmızılar, nihayet 
mavinin cephesini yarmışlardır. 

Saat 14 de manevra bittiği zaman 
kırmızı kuvvetler, Ortaklan alınış; Or
taklar - Söke yolunu tutarak mavilerin 
ricat hatlanru kesmiş bulunuyorlardı. 

Çok Jiddetli bir yağmura rağmen 

tnanevranm son günü, hakiki bir harb 
havası ve hüviyeti içinde geçti. Bütür 
Ege, kahraman ve eşsiz ordunun süngü
lerinin gölgesi altında huzur ve emniyet 
içinde, gönlü heyecan ve minnet dolu 
bayram yapıyor. 

Aydında bugün yağmur tufan halini 
almıştır. Manevra sahası da d:ıhil olmak 
Üzere şimdiye kadar kuru olan dereler 
sellerle dolmuştur • 

Mavi tarcJ mağliib 
Aydın, 13 (A.A.) - .ttoydınm mavi

ler tarafından işgali hakkında bazı ga
zetelerin yazdıkları haberler yalandır. 
Bu mavi motörlü kıtalann Germencik 
'\>e Aydın yolu istikametinde ilerleme_ 
sinden galattır. 

Ege ordu manevralarmm dördün
cü son günü de hareket kırmızı tarafın 
lehine inkişaf etmiştir. 

13 birinci teşrin sabahı kuvvetli bir 
siklet merkezi olan Abdurrahmandan 
'\>e cenubundan Ortaklar istikametin
den mukabil taarruza geçen kırmızı ta
raf sahilden itibaren çok yıpranan ma
'\>i kuvvetler cephesinin mühim bir kıs.. 

· tnını çökerterek geri çekilmeğe mec
bur etmiş ve şidetle takib eylemiştir. 
Bilhassa Reşediye, Dereköy etrafında. 
ki muharebeler çok şidedtli olmuştur. 

Karaova garb sırtlarında kırmızı 
taarruzu inkişaf etmiş ve 16 kilometre 
itntidat eden muharebe €ephesinde yağ_ 
rnur ve derelerin getirdiği sellerin Ö-

Mareşalın 

takdirleri 
Manevraların tam inkiıafmdan ve 

muhtelif kıtalara mensub askerlerimizin 
faaliyet ve mavaffakiyet derecesi lama· 
men anla§dchktan aonra Mareaıl Fevzi 
Çakmak gazetecilere Junlan aöyleımİ§tir: 

"- Modem •ilihlarm kullanıl.masm· 
da büyük terakkiler görüyonım.Bundan 
önceki manevralara göre, bu, daha mu
vaffaktır. Çok çetin ve yiikaek arazide 
bütün amıflarm yorgunluklarına rağ • 
men göaterdilderi zindelik, mukavemet 
ve tükenmez gayret hakikaten takdire 
değer. Hava barbı, kendiainden belde -
neni tarnamiy)e venniıtir. Bu manevra
lardan her cihetçe tnemnullDID. >1 

Fransız kabinesinin 
toplantısı 

Paris, 13 (A.A.) - Başbakan Şo
tan bugün öğleden sonra, yarınki kabi
ne toplantısına hazırlık olmak üzere ar
k.adaşlariyle hususi bir toplantı yap
mıştır. 

Toplantıda, Blum, dış işler, barb, 
bava, deniz ve maliye bakanlariyle ha
va deniz kurmay reisleri, devlet bakan. 
ları ve dış işler genel sekreteri hazır 
bulunmuştur. 

nünde kıtalar hiç bir futur getirmiye. 
rek aon derece gayret ve fedakarlıkla 
çarpışmışlardır. 

Mavi kuvevtler saat 13 den itibaren 
Aziziye istikametinde çekilmeye çalış
mış ise de, Selçuk şimalindeki sahil 
mmtakasında hareket yapan mavi or
duyu sol cenahından bir gece baskıniy_ 
le sahile doğru sıkıştıran kırmızı ordu_ 
nun Selçuk - Aziziye üzerinden cenu
ba sevkeylediği bir kısım ihtiyadları
run tesiriyle Aydın mıntakasmı işgal 

etmiye çalışan düşman kuvvetleri hare
ket üslerine çekilmeye imkan kalma
dığından esir edilmişlerdir. 

Manevra sona ermiştir. Yarnı Ger
mencikte kritik yapılacaktır. Manevra.. 
ya iştirak eden bilfunum davetlilere 
kıymetli bir hatıra olarak madalye da
ğıtılmıştır. '> 

ULUS 

Nazilli kombinası 
(Başı 3. üncü sayfada) 

natkarı türk zevklerine hitab etmeğe 
mecburdur: Gerek renklerinde, ge-

• rekse çiçeklerinin seçilişinde... En nİ· 
hayet basmaların top haline kondu.. 
ğu dairede gezme iıi bitti 

Herkes bu eser karşısında memnun 
ve neşeli idi, çüıikü memleket ve mil
let için, onun zevki için ve nihayet 
pek mübrem bir ib~aç için işleyen 
bir .eser kazanmışb. 

Prof. AFET 

Türkkuşu'nun Balkan 
turnesi 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Türk.ku
şuna mensub motörlü tayyare filosunun 
yakında dost Balkan memleketlerinde 
bir turneye çıkacağını haber vermiştik. 

Hazırlıklar bitirilmiş olup filo önce Bük
reş 'e gidecek, oradan sonra da diğer Bal. 
kan devletleri merkezlerini ziyaret ede
cektir. 

Uçuşa Atatürk kızı Bayan Sabiha 
Gökçen'le öğretmen Bayan Yıl~ız ve 
Bayan Naciye Toros da iştirak edecek
lerdir. 

Elektrik şirketi 
aleyhindeki dava 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Elek_ 
trik şirketinin tnalzeme kaçakçılığı da
vasına bugün de devam edildi ve ehli 
vukuf raporunu bazırlıyanlardan do
çent Kadri şabid olarak dinlendi. Mah
keme müddeiumuminin dosya üzerinde 
tetkikler yapması için talile edildi. 

Bir silfilı kaçakçtlığı 
hadisesi 
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\ Fransa ve lngiltere 
ispanya işinde anlaştılar 

Karışmazlık komitesi cumaya 
ltalgan notasını müzakere edecek 

Londra, 13 (A.A.) - lngiliz kabinesi saat 11 de toplanmıttır. E
den, Romaya göre karışmazlık kom itesinde tetkiki lazım gelen gönül
lüler meselesi hakkında izahat vererek ltalyanın bu meseleyi gözden 
geçirmek istememesi neticesinde hu sule gelen vaziyeti anlatmıştır. 

Fransız - Yugoslav 
dostluk muahedesi 
hakkında tebliğ 

Paris, 13 (A.A.) - Dış bakanlığı 

Fransa - Yugoslavya dostluk muahede
siyle tahkim ve uzlaşma mukavelesini 
beş sene müddetle tecdid eden beyan_ 
n~enin imzası dolayısiyle bir tebliğ 
neşretmiştir. 

Bu tebliğde ezcümle şöyle denilmek
tedir: 

"İki memleket arasındaki bağların 
sağlamlığını müşahede ve tebyin eden 
iki bakan. bu münasebetle Avrupanm 
umumi vaziyetini ve bilhassa kendi 
memleketlerine taalluk eden meseleleri 
Fransa ile Yugoslavyanın derin hissL 
yatına ve ınütesanid menfaatlerine te
kabül eden sıkı ve dostane bir teşriki 
mesai zihniyeti ile derin bir tetkike ta
bi tutmuşludrr.,, 

B. Stoyadinooiçin yeni ziyaTetleri 

Paris, 13 (A.A.) - B. Stoyadino.. 
viç bugün aaat 11 de Başbakan B. Şo
tanı ziyaret ederek kendisiyle uzun bir 
konUŞUla yap~tır. 

Yugoslav Başbakanı, B. Leon Bfomu 
da z;iyaret etmi§tir. 

1 KOÇOK DIŞ HABERLER 1 
X Paria - Fransız lcabinesi peIJCm

be sabahı Cumhur reisinin reisliğinde 

toplanacaktır. 

Dış bakanı bundan sonra F ran
sa sefiri Korben tarafından dün 
kendisine Fransanın görüşü hak· 
kında verilen sarih malfunatı ka
bineye bildirmiştir. Bakanların 
çoğu bu hususta fikir teatisinde 
bulunmutlardır. 

Kabinedeki görüşmeler hakkında 
henüz malfünat alınamamıştır. Bunun
la beraber bazı siyasi şahsiyetler bu 
toplantıyı müteakib Eden'in tekrar 
Korben ile görüşmesi lazım.geleceğini 

söylemektedirler. 
İyi bir kaynaktan öğrenildiğine gö

re kabine bugünkü toplantısında Çin 
harbı ile de me~gul olmuştur. Nazırlar 
Japonyaya karşı ekonomik ablokanın 

aleyhinde bulunmuşlardır. Bu abloka
nın tatbik edilcmiyeceği kanaati var
dır. 

Kabinenin toplantısından sonra kıral 
başbakan Nevil Çemberlayn'i kabul et -
miştir. 

lngiltere oe Fransa anl(lftılar 
Londra. 13 (A.A.) - İvning Niyuz 

gzetesinin yudığına göre, Fransa bü
yUk elçisi ile Eden mutabık kalmışlar
dır. Karışmazlık komitesi cuma günü 
toplanacaktır. 

İstanbul, 13 (Telefonla) Asliye be
şinci ceza mahkemesi bir silfilı kaçakçı
lığı hadisesinin tahkikatına bllfladı. 

Suçlular üç silah taciridir. Hadisenin 
bir de muhbiri vardır. Muhbir bu tacir
lerin memleket içinde kaçak silah ve 
silfilı malzemesi sattıklarını iddia ve 
ihbar etmiş ve suçluların evlerinde ya
pılan araştırmada kaçak &i.Wl ve siHih 
malzemesi bulunmuştur. Tahkikat de
vam etmektedir. 

X Paris - Paris civannda Jenoll is
tasyonunda bir eva treni yoldan çıkmış, 

. ar.kadan gelen bir yolcu treni bunun ü.. 
·"' zerine binmiştir. 12 yolcu yaralanmıştır. 

İstanbul liman 
idaresinde toplantı 

Bugün toplanan kabine, karışmaz

lık komitesinde yapılacak görüşme
lerin uzun sürmemesi hakkındaki fran
aız teklifini de tetkik eylemiştir. Eğer 
bu görüşmeler muayyen bir zamanda 
ve müsbet bir tarzda neticelenmiyecek 
olursa İngiltere ve Fransa hareket ser. 
bestilerini ele alacaklardır. Bununla be
raber Londradaki kanaata göre kısa bir 
r.amanda komite gerginliği giderecek
tir. Yeni fransız ve ingiliz tekliflerinin 
yakmda bildirileceği sanılmaktadır. 

Avam kamarası da toplanıyor 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Bugün 
liman işletme idaresinde şehircilik mü
tehassısı B. Prost'un idaresinde bir top. 
lantx yapıldı. Yeni yolcu salonu projesi 
ve limanın ilerde alacağı şekil üzerinde 
konuşuldu. Gene bu toplantıda limanla 
belediye arasındaki görüş aynhklarmm 
telifi imkanları araştınldı. 

Hapishaneye eroin ve esrar 
sokanların muhakemesi 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Tevkif
haneye eroinle esrar sokmaktan suçlu 
veznedar Huseyin Hüsnü'nün katili 
Abdullah'la gene katilden suçlu Salim 
ve yeğeni Hikmetin muhake:meleri bu
gün bitirildi. Hüküm sonra verilecek
tir. -

lstanbulda }ağmur ve fırtına 
İstanbul, 13 (Telefonla) - İki gün

denberi başlıyan yağmurlar bugün de 
fasılalı bir surette devam etti. Yağmur 
akşam da fırtına ile karışık olarak yağ
maıkta idi. -

Trikotaj ve önne istihsalatı 
etrafında tetkikler 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Trikotaj 
ve örtiıe endüstrisinde istihsal fazlası 
olup olmadığını gözden geçirmek üzere 
sanayi birliğinde yarın bir toplantı ya
pxlacaktrr. Toplantıda bütün trikotaj 
ve örme endüstrisi müesseselerinin bu 
yılki istihsaHitı tetkik edilecek ve ne_ 
tice raporla İktıs.ad vekaletine bildiri

lecektir. 

Acele Satılık Arsa 
Yenişehirde Seıanik C. 320 

M2 demirtepede 420 M2. Tele-
fon 1538 3-5679 

Kiralık dükkan 
1 Ordu evinin altındaki No. lu 
dükkan pazarlık suretiyle kira
ya verilecektir. 

.. Taliplerin 16.10.937 cumar
tesi günü saat 14 de Ordu evi 
müdürlüğüne müracaatları. 

X Berlin - Almanya'nın Londra bü
yük elçisi B. Fon Ribbentrop, dille ve dü
gea dö Vindaor ıerefine bir ziyafet ver. 
miştir. 

X Berlin ·-Ekonomi Bakanı Dr. 
Şaht yakında Bilkreş'e gidecektir. 

X Viyana - İtalya'mn Viyana elçi
sinin çekileceği haber verilmektedir. 

X Milino - Alman havacılık müste• 
ıan buraya gehniştir. 

X Lonclra - Milletler Cemiyetine 
yardım birliğinin fevkalade toplantıBIIl
da, hukuku düvel hükümlerinin bazı mil
letlerce bozulmaaı karşwnda ingiliz hü
kümetinin gütmekte olduğu politika ha. 
tibler tarafından tenlı:id olunmuştur. 

1 KÜÇÜK lÇ HABERLER 

[ İstanbul, 13 Telefonla ] 
X Küçük esnaf sergisi - CumhurL 

yet bayramında açılmasına karar verilen 
küçük esnaf sergisi tevsi edildikten son
ra daimi sergi haline konacaktır. 

X Tahta merdivenler - Umuı:nl bi. 
nalardaki tahta merdivenlerin derhal 
mermer veya taşa çevrilmesine karar ve
rildi. 

X C. H. P. Kongreleri - C. H. P. 
ocak nahiye kongrelerinin toplantısı 2 
son teşrine bırakıldı. 

X Otobüs aervisleri - Kurtuluşla 

Beyazıt arasında otobüs işletilmesi ka· 
bul edildi. 

X Yük arabaları - Sırt hamallığı 

kalktıktan sonra piyasaya çıkan yeni a.. 
rabalarla atlı arabaların sayısı dört bini 
geçmiştir. Belediye artık piyasaya yeni 
araba çıkmasına müsaade etmiyecektir. 

X Deniz kazası - İstanbul limanına 
gelen Rizeli Niyazi Kaptanın idaresin
deki yülclü motör Yolburnu mevkiin. 
de fırtınadan karaya vurarak parçalandı. 

X Tren kazası tahkikab - Pehlivan 
köyündeki tren kazasının tahkikatı ya· 
ptldı. H§disede hareket memuriyle ma -
kinistin ihmalleri olduğu anlaşı!dr. 

X Yeni yolcu tayyaresi - Devlet 
hava yollarının İngiltereye ısmarladığı 
dört motörlü tayyarelerden biri daha bu
gün Y eşilköye geldi. 

Londra, 13 (A.A.) -Avam kamara-
il önümüzdeki perşembe günü toplana -
rak dış politika hakkında umumi görüş.. 
melerde bulunacaktır. İşçi muhalefet re
iai Attli hükiimetin politikasını tenkid e
decek ve Eden de bu siyaseti müdafaa 
eyliyeccktir. Başbakan Çemberlayn de 
bu konuşmalarda söz alacaktır. 

Başbakan muhalefet reisi ile muavi -
nini kabul ederek kendisiyle uzun uzadı
ya konU§muştur. 

Fran.a ue lngiltere cebir ve ttızyi
ka ne zaman bafouracaklar? 
Paris, 13 (A.A.) - Ebelsiyor gaze

tesi yazıyor: "Eğer Roma'da Fransa ve 
İngiltere dI§ bakanlarmm sükUtu ve so
ğuk kanhhğı zaaf ve inhina arazı olarak 
tefsir edilecek olursa aldanrhruş olur. 
Fransa ile İngiltere cebir ve tazyike, bü.. 
tün uzlaşma ihtimalleri tükendikten son
ra müracaat etmeğe karar vermişlerdir. 

Yabancı kuvvetleri taragından İs

panya'da işgal edilmiş olan sevkülceyş 
mevkilerle hava ve deniz hareket üsleri. 
nin ve Salamanka'da hizmet etmekte bu
lunan gönüllülerin az çok seri ve tam 
bir surette geri çağrılmasının büsbü
tün başka bir ehemiyeti haizdir. Bu ı;e. 
bebten dolayı Fransa ve İngiltere hükü
metleri, hayati menfaatlerinin mevzuu 
bahsolduğu bir müzakerenin uzayıp git
mesine müsaade etmemeğe katiyen ka
rar vermişlerdir • 

SOVYETLER BIRLlGINDE 

Yüksek sovyet seçimi 
hazırlıkları başladı 
Moskova, 13 (A.A.) - Sovyetler 

Birliği yüksek sovyet seçimi için se
çim mücadelesi başlamıştır. Gazeteler 
bu vesile ile şimdiye kadar elde oltı

nan muvaffakryetlerin bilançosunu yap. 
makta ve bu işte Lenin ve Stalin par
tisinin oynadığı büyük rolü tebarüz et
tirmektedirler. 

Sovyetler Birliği komünist partisi 
merkezi komitesi asamble halinde top
lnarak seçim meselesi etrafında tetkik. 
]er yapmış ve muhtelif kararlar ver• 
miştir. 



Nazilli Komhlnasında ve Ege manevra arında 
~- ---- ~ ______ ......,. ... 

Atatürk Naı !ili fabrikasının müdürlük dairesinden ayrılıyorlar M are§al F eıız.i Ç ıllmak Ege manevral;mnı tal.ib ediyor!:ır 

Büyü/. Şzl halkı selamlıyarak manevra ıahaıından geçiyorlar Büyük Önderimiz. fabrikayı ziyaret ederlerken 

Mare§al Fevzi Çakmak ve komutanlar ma'lt.evrada 

Nazi.ili kombincısında türk iıçileri geçiJ resminde 

A tatüı k şehrimi
ze şeref verdiler 

(Başı ı. inci sayı/ada) 

tanların ve kıta komutanlarının 
muvaffakiyetlerini takdire layik 
bulduklarını ve modem silahların 
iyi kullanıldığım subay ve eratın 
kıymettar fedakarlığının yüksek 
derecede bulduğunu ve orduya se
lamlanın söylemişlerdir. 

Mareşalın orduya tamimi 
Mareşal Çalanağm orduya gönderdi. 

ği tamim ıudur: 
" Ege manevralarım bidayetten iti. 

haren bütün teferruatı ile ınahallinde ta
kib buyuran Cumhur Reisimiz Atatürk 
ordumuzun en modern silahları pek iyi 
kullanmasını, komutanlarla subaylarımı
zın sevk ve idaredeki kabiliyet ve maha
retlerini fevkalade takdir buyurmuşlar, 
beraberlerinde bulunan hükümet erk!. 
nının da bu takdirata iştirak ettiklerini 
bildirmişler ve bu takdiratm selamiariy. 
le birlikte bütün orduya tamimini emir 
buyurmuşlardır. 

Orduya gösterilen bu yÜksek iltifat. 
lan benim de göğsümü iftiharla kabart
mışbr. 

Gösterilen bu gayret ve muvaffaki • 
yete ben de teşekkür eder ve bu hususun 
bütün komutan, subay ve erlere tebliği
ni tamimeo bildiririz. n 

B. Çetinkaya'nın 
Aydında tetkikleri 

.Aydın, 12 (A.A.) - _Gecikmiştir• 
Atatürk'ün refakatindeki VekilJer He
yeti ile beraber manevraları takib et
mekte bulunan Nafıa vekili Ali Çetin
kaya bu sabah Aydın'a geldi. Ali Çetin
kaya vilayeti ve belediyeyi ziyaret et
tikten sonra otomobilleriyle Çine isti
kametine giderek Çine çayında yapıla. 
cak barajın sondaj işlerini yakından 

gördü ve orada hazır bulunan su işleri 
heyetine direktifler verdi. Öğleden 
sonra barajdan Aydına avdet eden Ali 
Çetinkaya Atatürke mülaki olmak üze
re tekrar •Germencik istasyonuna hare· 
ket etmiştir. 

Naz.illi kombinasının a çılmaıında zeybekler 

Nazilli kombinasının açdıı töreninde 



=== 14 - 10. 1937 ======================= ULUS L1---REÇETELERiNiZi---. 
( Sakarya Eczane ) sinden yaptırınız. Her istedi

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi hususi mües
sesata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasın-
da. Telefon 2018 3-5517 

Tavuk.çulul{ enstitüsü direl{tÖr· 
lüğünden: 

Tavukçuluk enstitüsü için açık eksiltme usulile 8000 kilo mısır, 
8000 kilo arpaı 10000 kilo yulaf, ·10000 kilo kepek. 10000 kilo buğday 
alınacaktır. Muhammen fiyat 1990 liradır. Şartnameler her gün sa
at ondan altıya kadar Çankırı yolu üzerindeki Tavukçuluk ensti
tüsü direktörlüğü tarafından parasız olarak verilir. İsteklilerin 18 
birinci teşrin 937 pazartesi günü saat onda ticaret odası vesikasiy
le 149 lira 25 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu veya banka mek
tubları ile birlikte tavukçuluk enstitüsünde toplanacak komisyona 
baş vurmaları. (3687) 3-5444 

Çorum Valiliğinden: 
25.10.937 pazartesi günü saat 15 de Çorum daimi encümeninde 

ihalesi yapılmak üzere 22226 lira 28 kuruş keşif bedelli Sungurlu 
kazasrnda yeniden yapılacak ilk okul binası kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

Şartname, plan, keşif ve buna müteferri evrak Nafıa dairesinde 
görülebilir. Muvakkat teminat mikdarı 1666 lira 99 kuruştur. İstek
lilerin teklif mektuplariyle müteahhidlik vesikalar nı ihale günü 
saat 14 de kadar komisyona vermeleri gereklidir. (3791) 3-5609 

ll\:tisat Vekaletinden : 
1 - Vekalet kalöriferleri için alınacak olan (275) ton sömikok 

(türk antrasit) kömürü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (7975) liradır. 
3 - İstekliler bu işe aid şartnameyi vekalet levazım müdürlü

ğünden alabilirler. 
4 - Eksiltme 20-10.937 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 

(10) da Ankarada iktisad vekaleti binasında toplanacak olan ko
misyonda yapılacaktır. 

5 - Muvakka . teminat bedeli (598,25) beş yüz doksan sekiz li
ra yirmi beş kuruştur. 

6 - Eksiltme (2490) numaralı kanuna tevfikan yapılacaktır. 
7 - İstekliler teklif mektublarını ihale günü saat ona kadar 

makbuz mukabilinde komisyon reisliğine verecklerdir. Posta ile 
gönderilecek teklif mektublarmın iadeli teahhüdlü olması ve ni
hayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

İhale saatından sonra gelecek teklif zarfları kabul edilmiyeceği 
gibi postada vaki olacak gecikmeler de kabul edilmiyecektir. 

8 - Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin vekUet le-
vazım müdürlüğüne müracaat etmeleri. (3722) 3-5500 

BiNA iŞLERi iLANI 
Nafia velialetinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: İktisad vekaleti birinci bodrum 

katı pencerelerine jalozi kapakları işidir. 
Keşif bedeli: 1299 lira 48 k~ruştur. 
2 - Eksiltme 18-10-937 pazartesi günü saat 15 de nafia veldle· 

ti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında pazarlık usuliyle yapı
lacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 3 kuruf be
del mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek isteklilerin 97. 46 lira muvakkat 
teminat vermesi ve yapı işlerinden alınmış hususi vesika ibraz et· 
mesi lazımdır. (3813) 3-5631 

Ankara Valiliğinden: 
Aylık icarı 10 lira olan Boyacı Ali maha11esinin Pazar yokuşu 

sokağında 247 metrilke, 11 kapı No. lu evin mayıs 938 gayesine ka.. 
dar icarınm ihalesi 19.10.937 salı günü saat 15 de yapılmak üezre a
çık artırmaya konulmuıtur. 

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 

Adliye Vekaletinden: 
Açık bulunan Kırşehir Noter muavinliğine imtihansız ve imti

hanla talip ohnların bir ay içinde Adliye Vekfil.etine müracaatları 
ilan olunur. (3828) 3---5690 

Kumbar(l'f~ biri 

1 

TÜRKİYE 

SmaAf.frn 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma 1 1 Milli Müdafaa Vekaleti SatmaJma 
Komisyonu Hanları Komisyonu llıinlan 

"----------------~ -----------------ı :....----------~--- ---------------~ 
İLAN 

1 - İzmir müstahkem mevkı kıtattının 77400 kilo ayaktan sığır 
eti ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksıltı .eye konmuş.tur. İhalesi 25. 
1 teşrin 937 saat 16.30 oo lzmir kışlada levazım amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

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

Ş~rtnamesi her gün komisyondan görülebilir. 
3 - İsteklier ticaret odası~~ kayıdlı olduklarına dair vesika 

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

(3772) 3-5578 

t LAN 
Malatya birliklerinin ihtiyacı için 380385 kilo arpa satın alınacak

tır. Tahmin bedeli 23774 lira 6 kuruştur. 
Eksiltme 15/ l ci TŞ/937 cuma günü saat 11.30 da Elaziz tüm 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. • 
Muvakkat teminatı 1783 lira 7 kuruştur. 
Teklif mektubları ihale günü saat 9.30 kadar satın alma komıs

yonuna verilmiş olacaktır. Sonra vedlenler alınmaz. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina

tını koyduğu zarf içerisine koymuş olacaklardrr. 
(3611) 3-5347 

t LAN 
1 - İzmir müstahkem mevki merkez krtaatmın 216000 kilo un 

ihtiyacı kapalı zarfla. eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 26. 1. teşrin 
937 saat 16.30 da tzmır Kışlada levazım amirliği satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

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

t LAN 
Hozat birliklerinin iht~yacı için 270982 kilo arpa satın alınacak

tır. Tahmin edilen bedelı 16936 lira 38 kuru§. 
Eksiltme 15/ 1 ci TŞ/937 cuma günü saat 10 da Elaziz tüm 

satrn alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1270 lira 23 kurustur 
Teklif mektublan ihale ı;;ünü saat 9 kad~r satın aıma komisyo

nuna verilmiş olacaktır. Bundan sorıra verilenler kabul edilmez. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina

tını koyduğu zarf içerisine koymuş olacaklardır. 
(3612) 3--5348 

tLAN 
1 - Zaradaki birlikl_er için kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu. 

lan 145000 kilo ekmeklık un 26.1, teşrin. 937 salı günü saat 15 de 
Sivas tüm komutanlık binasındaki komisyonda ihale edilecektir. 

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

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaik ve ilk teminat mak
buzlariy le teklif mek.tublarını havi zarfı kanunun 32 ve 33 iincü 
maddelerindeki sarahat dairesinde hazırlayarak 26. 1. teşrin 937 sah 
günü saat 14 de kadar tüm satın alma komisyonuna vermiş bulun-
malıdırlar. (3776) 3-5580 

İLAN 
Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtılyacı için 10 ton 

bamya 15.10.937 gün ve saat 15 de açık eksiltme ile mübayaa edile
cektir. Muhammen bedeli 2000 lira ilk teminatı 150 liradır. İstek
liler şartnamesini parasız komisyonda görebilirler. Eksiltmeye 
gireceklerin belli gün ve saatta ilk teminat mektuh ve makbuzla
riyle ve kanuni vesikalariyle Ankara levazım &nirliği satın alma 
komisyonunda bulunmaları. (3625) 3-5330 

İLAN 
tzmır Mst. Mv. kıtaatının 146572 kilo un ihtiyacı kapalı zarfla 

münakasaya konulmuştur. 
ihalesi 15. birinci teşrin. 937 gün saat 15.30 da İzmlrde kışlada İz

mir lcvaz~m ~irliği satın alma k~isyonunda yapzlacaktrr. 
Tahmın edılen bedeli 19054 hıra 36 kuruştur. tık teınlnatı 1430 

liradır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 
İstekliler ticaret odasına kayıdlı olduklarına dair vesika göster

mek mecburiyetindedirler. Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarla 
teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evetine 
kadar komisyona vermiş bulunacaklardır, (3636) 3-5364 

İLAN 
Elaziz birliklerinin ihtiyacı için 270017 kilo arpa satm alına

caktır. Tahmin edilen bedeli 14850 lira 5 kuruştur. 
Eksiltme 15/1 ci TŞ/937 cuma günü saat 10.30 Elaziz tüm 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1113 lira 75 kuruştur. 
Teklif mektublan ihale günü saat 9.30 kadar satın alma komis

yonuna verilmiş olacaktır. Bwıdan sonrakiler alınmaz. 
Eksiltmeye girecekler is~nilen vesikalarını muvakkat temina

tını koyduğu .zarf içerisine koyuıuş olacaklardır. 
(3614) 3--5350 

İLAN 
Hozat birliklerinin ihtiyacı için 270900 kilo kuru ot satın alma

caktıt. Tahmin efülen bedeli 14899 lira 50 kuruştur. 
Eksiltme 15/1 ci TŞ/937 cuma günü saat 14.30 da Elaziz tüın 

satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktı:r. 
Muvakkat teminatı 1117 lira 46 kuruştur. 
Teklif ınektubları ihale günü saat 13.30 kadar verilmit buluna

caktır. :Sundan aonra verilen mektubla~ alınmıyacak. 
Eksıltmeye girecekler istenilen vesıkalannı muvakkat temina

tını koyduğu zarf içerisine koymuş bulunacaklardır. 
(3613) 8--5349 

, t LAN 
Malatya birliklerinin ihtiyacı için 380585 kiLo kuru ot satın a

lınacaktır. Tahmin edilen fiyatı 17126 lira 33 kuruştur. 
Eksiltme 15/1 ci TŞ/937 cuma günü saat 15 de Elbiz tüm satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 1584 lira 47 kuruştur. 

• Teklif mektublan ihale günü saat 14 de kadar satın aıma ko
ınısyonuna verilmiış olacaktır. Ve bundan sonra verilen mektublar 
alırunryacaktır. 

Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina
tını koyduğu zarf içerisine koymuş bulunacaklardır. 

(3615) 3-5351 
İLAN 

Eliziz birliklerinin ihtiyacı için 270000 kilo kuru ot satın alı· 
nacaktır. Tahmin bedeli 13500 liradır. 

Eksiltme 15/1 ci TŞ/937 cuma günü saat 15.30 da Elaziz tüm 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
Muvakkat teminatı 1032 lira 50 kuruştur. 
Teklif mektublarıru ihale günü saat 14.30 kadar satın alma ko· 1 

misyonuna vermiş olacaktır. Bundan geç olanlar kabul edilmez. 
Eksiltmeye girecekler istenilen vesikalarını muvakkat temina

tını koymuş oldu~u zarf içerisine koyacaklardır. (3616) 3-5352 

BİLİT 
1 - İki garaj yapısının ihale günü müteahhid in tarafından 

teklif edilen 31700 lira 45 kuruş fiat ve kiiletçe pahalı görüldüğün
den bu inşaat pazarlıkla yaptır , Jacaktır. 

2 - Pazarlığı 21 birinci teşrin 937 perşembe günü saat 11 de M. 
M. V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 237 lira 53 kuruştur. Şartname keışif ve proje .. 
ler parasiyle M. M. V. satın alma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanu .. 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazdı belgelerle birlikte ihale gün 
ve saatinde M. M. V. satın alma Ko. da bulunmaları. (3692) 3-5458 

t L A N 
1 - Yerli veya yabancı fabrikalar mamfilatı olan ve her bir met

resine tahmin edilen fiyatı 60 kuruş olan 141.000 metre arka çan,. 
talık bez kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 423 kuruşa almak ve örneklerini görmek isti-
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat mikdan 5480 beş bin dört yüz seksen liradır. 
4 - İhalesi 15.10.937 cuma günü saat 15 tedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarını ihale satmdan en az bir saat evel M. M. V. SA. AL. 
KO. na vermeleri. (3052) 2-4580 

B1L1T 
1) Beher metre mikabını biçilen ederi 395 lira 25 kuruş olan 40 

metre mikabı ceviz kalas müteahhit nam ve hesabına açık eksiltme
ye konmuştur. 

2) İlk teminat parası 1185 lira 75 kuruştur. 
3) İhalesi 2 ikinci teşrin 937 salı günü saat 11 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 numaralı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde istenilen belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde 
M.M.V. satın alma komisyonunda hazır bulunmaları (3308) 3-4984 

B 1 LİT 
1 - Yerli nya yabancı fabrikalar mamulatı olan ve her bir 

metresine tahmin edilen fiyatı 95 doksan beş kuru§ olan 157 yüz 
elJi yedi bin metre ekmek torbalık bez kapal:t zarfla alınacaktır. 
. 2 - Şartnamesini 746 kuruşa almak ve örneklerini görmek is

tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdan 8707 lira 50 kuruş sekiz bin yedi yüz 

yedi lira elli dir. 
4 - lhalesi 15.10.937 cuma günü saat 11 dedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarını ihale satmdan en az bir saat evel M. M. V. SA. AL. 
KO. na vermeleri. (3053) 2-4578 

1 LAN 

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) 3-55915 

BİLİT 
1) İzafi sikleti 0,790 - 0,795 olan 5000 kilo aseton kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 6900 lira olup ilk teminat parası 517 

lira 50 kuruştur. 
3) İhalesi 2 1. kanun 937 perşembe günü saat 15 dedir. 
4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektub. 
larını ihale gününde en geç bir saat evetine kadar M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (3863) 3-5696 

Van Nafia Müdürlüğünden: 
1 - Özalp kazasının menkezi olan Karkalide yapılacak hükü

met konağının bodrum katma aid 14999 lira 98 kuruş keşif bedeli 
üzerinden münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu i§e aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
a • Eksiltme şartnamesi, 
b • Mukavele projesi, 
c - Baymdı:rlrk gene] şartnamesi., 
d - İnşaata aid fenni ve hususi şart.nam~ 
e • Metraj keçif hususi silsilei fiat cedveli. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı ucretsiz Nafıa müdilrlü

ğilnden görebilirler. 
3 - Eksiltme 12.10.937 tarihinden itibaren on beş gün müddet

le 27.10.937 çarşamba günü saat 15 de Van Nafıa müdürlüğü oda· 
smda yapılacaktır. 

.. 4 - Münakasa kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1125 lira muvak

kat teminat vermesi bundan başka 15000 liralık inşaat yaptıklarına 
dair Nafıa vekaletinden alınmış fenni ehliyet vesikası ibrazı şart
tır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda üçüncü maddede yazılı saat
ten bir aaat eveline kadar mal sandığına yatırılan 1125 liralık mu. 
vakkat teminat makbuzunun Van Naha müdürlüğü makamında ek
ailtıne komisyon riyasetine vereceklerdir. Posta ile gönderilecek. 
mektuplar nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş ol
ması ve dış zarfların mühür mumu ile iyice kapatılmış olması IS.. 
zımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. 

İLAN 
Ankara Cebeci hastahanesince köhneye pazarlık edilerek sa

tılmasına lüzum göriilen aşağıda cins ve mikdarı yazılı malzeme 
18.10.937 saat 11 de pazarlıkla arttırma suretiyle Ankara levazım 
amirliği satın alma komisyonunda satılacaktır. 

İstekliler malzemeyi görmek üzere Cebeci hastahanesi levazım 
müdürlüğüne ve pazarlıkla iftirak için belli gün ve saatta komis. 
yona müracaatları. (3839) 

Adet Cins 
2 Elektrik ütüsü 
3 ,, sobası 
1 Alafranga ocak 
1 Singer dikiş makinesi 
1 Nauman dikiş makinesi 
1 Çini sobası 

248 Benzin tenekesi 
265 Çift terlik • 
127 Çift fotin 3--.1\605 

İLAN 
1 - Trabzon garnizonu birlikleri içln 2~000 kilıo un kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. Muhammen bedeli 33.180 lira mu
vakkat teminatı 2496 liradır. İhalesi 5. 2. teşrin 937 saat 15 de Trab
zon garnizon binasında satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Unun evsaf v~ teslim mahalli şartnamesinde yazılıdır~ 
Şartnameler Trabzon kaledeki satın alına komisyonundan 50 ku· 
ruş mukabilinde alıruıhilir. 

3 - Teklif mektupları saat 14 e kadar kabul edilir. Bu saatten 
sonra mektublar kabul edilemez. Şartnamenin 4 üncü maddesinde 
istenilen vesikalar muvakkat teminat zarfına konulacaktır. · 

(3869) 3--5697 
1 L A N 

1 - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ihtiyacı olan ~ ton 
nohuda 9.10.937 eksiltmesinde verilen fiat pahalı görüldüğünden 
19.10.937 saat 11 de açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 4800 lira ilk teminatı 360 liradır. Şart. 
namesi her gün komisyonda görülebilir. 

3 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve teminatlariyle birlikte 
belli gün ve saatda Ankara levazım amirlijii satın alma komisyo· 
nunda bulunmaları. (3861) 3-5688 
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