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21.873 numaralı bilet 10 
bin lira kazandı. Diğer kaza
nan numaraları ~ıra!iôiyle 

2 nci sayfamızda bulacak
sınız •• 

Zi 
Harp patlıyabilir mi? 

Her şey Hitler'e bağlı ! 

24 SAAT İCINDE VAZİYET 
TAMAMEN BELLİ OLACAK 
Hitler bugün nutkunu söyliyor 

Prag, 11 a.a. - Royter ajansının muhabiri bil
diriyor: 

Umumi surette hasıl olan kanaate göre Çekoslo
vakya ile südetler arasında cereyan eden müzakere· 
lerin sükunetle mi devam edeceği veya Almanya'nın 
keyfi bir tesviye sureti kabul ettirmek mi istiyeceği 
- ki bu harp demektir - 24 saat zarfında anlaşılacaktır. 

Aylardanberi mütemadiyen alman gazeteleri ve 
radyoları tarafından yapılan propagandalarla husu
le gelen gerginlik ve düşmanlık neticesinde ciddi 
bir hadisenin çıkmasından korkulmaktadır. Südet 
şeflerinin her türlü tahrikattan kaçınılması için ve
rilen emirleri geri aldıkları gündenberi südetler ara
sında bir değişiklik hasıl olmuştur. Südetler şimdi 
tahrikat yapmak ve tahkirci hareketlerde bulunmak 
için behane aramaktadırlar. 
... ~ JfÜRn~ 'ı~~eı-~Hfl!lıtbJYt!--~~~en~ 

bu gibi h§diselere girişmekten kaçınmakta iseler de 
nazilerin faaliyette bulunduğu birçok merkezler ek
seriya askeri merkezler olduğu için vahim bir hadi
senin çıkmasr her an beklenebilir. Bununla beraber 
Prag'da telaş ve panik eserleri ,görülmemektedir. 

Hitler'in nutku 
Nüremberg, 11 a.a. - Bu sabah parti kıtalarının 

yoklaması yapılmıştır. Hitler, ölüler abidesine bir 
çelenk koyduktan sonra 169 teşekküle ve bu meyan
da yeni Avusturya nasyonal - sosyalist teşekkülleri
ne bayrak vermiştir. 

Çekoslovak aıkerleri bir manevra e1na11nda 
Führer, etrafında Hess, Göring, motörHi kıtaat 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Radyo 
davamızın 
halline doğru 

Naıuhi BAYDAR 

- Radyomuzun sesini şimdiye ka
dar biz işitiyorduk; bundan böyle 
dünyaya duyuracağız. Aman dikkat 
edelim J 

Yüz yirmi kilovatlık büyük radyo 
istasyonunan açılması yaklaştığı bu
günlerde hemen herkesin ileri sürdü
ğü mütalea, yukarıki cümlede telhis 
edilebilir. 

Bu cümlede eskiden memnuniyet
sizliği, yeninin çok iyi olması temen
nisini ifade eden mutezat fikir ve his
lerin akislerini açıkça görmek kabil
dir. 

Filvaki eski radyo elden ele geçer
ken, yalnrz ticaret fikrine, gelişi gü
zel propaganda kaygısına, program -
sızlığa ve bütçe darlığından dolayı da 
aleladeliğe maruz kalmıştır. Bunların 
dinleyicilere verdiği intiba, pek tabi
idir ki, radyomuzun lehinde olamaz -
dı. Bugün miikemmel bir istasyon ku
rulmuştur. Onu, dışarıya karşı mem
Jrket emrinde en mütekamil neşir va
s,tası, yurttaşlarımız için de istihbar, 
ldiltür ve temiz zevk membaı olarak 
kullanmak Hizımdrır. 

Yeni radyoyu inşa ettirmiş ve is
timale hazırlanmakta bulunmuş olan 
P. T. T. Umum Müdürlüğü'nün kana
ati de ancak budur: ve neşriyat prog
r:\mı bu kanaatin mahsulü olacaktır: 
Umum müdürlüğün radyo neşriyatiy
le iatihdaf ettiği gaye, beynelmilel 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Sovyetler birliğinin garp 
hududun.da hazırlıkları 
Moskova, 11 a.a. - Havaa Ajanaı bildiriyor: Elde edilebilen mahdut 

haberlere göre, Sovyetler Birliği'nin garp hududunda mühim hazır • 
lıklarda bulunulmuıtur. 

Uzak Şarı orduau derecesinde olmamakla beraber Kief ve Bieloırua. 
ya mmtakalarmdaki kıtaat, daha aeri harekette bulunabilmek üzere 
yeni tetkilata tabi tutulmutlardır. 

Diğer taraftan maliinı olduğu üzere genç smıflarm silah altma alın
ması devam etmektedir. Eskileri ise 20 eylwden evel terhia olunmıya
caklardır. 

Türk - italyan ticaret 

müzakeresi 

• 
1 ngiliz filosu 
manevralarda 

Londra, 11 a. a. - Anavatan filo -
sunun mutat senelik manevraları, önü-

Ankara, ıı a.a. _ Türlk _ italyan ti- müzdeki hafta İskoçya sularında bat· 
caret müzakeratını icra edecek olan i- hyacaktır. Bu manevralar, Amiral For 
talyan heyeti çarşamba günü İstanbu- bes'in kumandası altında yapılacaktır. 
la gelecektir. Türk heyetin Hariciye Manevralara üç diretnot, iki tayyare 

gemisi, üç kruvzör, 12 destroyer ve 
Umumi Katibi Büyük elçi Numan Me- dokuz mayn gemisi iştirak edecektir. 
nemencioğlu başkanlığı altında, Tür- Bu manevralar birkaç hafta sürecek 
kofis başkanı ile hariciye daire reisle-
rinden B. Celal Osman Abacıo - lu'n- ve deniz hava ~uvetlerinin iştirakiyle 

.. .. g . cereyan edecektır. 
dan murekkep olarak teşekkul etmış- n·- r 
tir. ıgerA tara ta? Akdeniz ingiliz fi • 

. . .. . !osu şarkı Akdenız'de manevralar yap-
Heyıetımız bu gun hazırlık mesaısi- ı mak üzere Malta bahri üssünden ay -

ne başlamıştır. rrlmıştır. 

Çekoslovak meselesi· ka1911sında devletlerin 

vaziyeti, gazetelerin 

hadiselerin tafsilatı 

mütalealan ve son 

3 üncü sayfadadır 

Nuremberg' de birer nutuk ıöy
lüyen Hitler ve Göring 

~k güzel bir dostluk 
tezahürü 

- -~---~--~ ......... --~··--'·· 

Hatay Devlet Reisine 

telgrafla teşekkürü 
Antakya, 11 a.a. - Anadolu Ajan
srnrn hususi muhabiri bildiriyor: 
Hatay devlet reisi tarafından ka -
bul edilen fransız delegesi kolonel 
Kole, hariciye nazrrrndan aldığı ta
limata tevfikan lransız Reisicüm
huru B. Löbrön'ün B. Tayfur Sök
men'e gönderdiği telgrafa teşek
kürde ve muvaffakiy~t temennisin
de bulunduğunu iblağa memur e
dildiğini söylemiştir. 
Kolonel Kole kezalik, ali komiser 
tarafrndan, B. Tayfur Sökmen'e 
Suriye ve Lübnan reislerine gön
derdiği telgraftan dolayı teşekkü
re memur edildiğini ifade etmiştir. 

Ankaragücü 
dün Vefa'yı 
5 - 2 yendi 

Baıvekilimiz B. Celal Bayar, 
dün öğleden aonra, tehrimizde 
bulunan Vefa idman yurtlulann 
Ankaragücü ile yaptıklan maçı 
ıeyre gelmitlerdir. 

Gençliğin cotkun tezahürle -
riyle kartrlanan Batvekilimiz aa
at J 7 den aonra Ankaragücü aa • 
hasından aynlmıtlardır. 

Vefalılar dünkü maçı da kay
betmitler ve Ankaragüçlülere 5-2 
yenilmitlerdil'. 

Bu maça ait taf ıilat (7) inci 
aayfamızdadır. 

Balkanlıl·ar bu günü ve 

yar1nı nikbin 1 ikle 
derpiş etmektedirler 

Dr. Ar as' ın Bel ar ad' dan 
~erken söyledikleri 

Sofy, 11 a.a. - Cenevre'ye gitmekte 
olan Türkiye Hariciye Vekili Dr. 
Rüştü Aras, dün, saat 14 de Sofya'dan 
geçmiş ve istasyonda, başvekil Kösei-

(Sonu 4. üncü sayfada) 

-1 
İNGİLTERE'NİN VAZİYETİ: 

Çekoslovakya taarruza '.J ugrarsa 

İngiltere ve diğer devletler 

Önüne geçilmez bir 
harbe girecektir!. 

Dominyonlar, Fransız ve Amerikan 

hükümetleri bundan haberdardır! 

Almanya'nın kısa sürecek bir harba hi~ 
bir suretle güvenmemesi muvafık olur! 

Londra, 11 a.a. - Salahiyettar mahafilden bu akşam enternasyo· 
nal matbuata aşağıdaki tebligatta bulunulmuştur: 

"Hükümet, son kabine müzakerelerinde şu kanaate varmıştır ki, 
Çekoslovakya'daki vaziyet hakkınde ve bir harp ihtimalleri karşısında 
gitgide artan endişeye artık bigane kalmamaz. 

Hükümet, modern bir harbin vehametini tamamiyle müdriktir. Bu
nun içindir ki, buhranın muslihane müzakerelerle halledilmesi lazım
gelir. 

Lort Runçiman, müzakereler sırasında halledilmesi mümkün olma
dığı zannedilen bir çok 'hususatı iktiham etmiştir. Son muvaffakiyeti, 
Prag hükümetinin yeni prensipler tanzim etmiş olması ve yeni müza
ke~elcr a~mıt ?imasıdır. Runçiman'm cebri hal suretlerine yol açmama-
] d ., ,-., " 1 J v . .. ı, 

er sırasın a yeni bi~ takım arızaları ve müşkülatı derpiş et~k."ia;;;:;;_ 
db~r. Fak~t l~rt Runçıman gayretlerine devam ettiği müddetce vaziyet 

ır çok ımkanlarm bulunmasına müsait olabilir. • 
Bü~ük Brita?ya'~m noktainazarı, Çcrnberleyn'in 24 mart tarihli 

nutku ıle Con Sımon un Lanark'taki nutkunda tesp't d"I · t" B "k" b .. . . . ı e ı mış ır. 
. u 1 ı. eya~at goıtermıttır kı, eğer Çekoslovakya' da cebri 

hır ıuretı tesvıyeye teşebbüs edilirse İngiltere ve d" v 

I ktl ·· ·· ·ı b" ıger mem-
e er onune geçı mez ır tarzda harbe sürükleneceklerdir. 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Muıtala _Şeref Ôzkan, millet kürıüıünde, bir anlaımayı 
ımzalarken ve nihayet huıun hayatında 

Mustafa Şeref Ôzkan'ın 
cenazesi bugün kaldırılacak 

Beklenilmiyen ölüm bütün 
memlekette derin bir acı uyandırdı 

Ölümünü, büyük • 
bir teessürle haber l>i.)@fün1RS~ffı~~%\M 
verdiğimiz Burdur 
mebusu ve Kamu
tay Bütçe Encü
meni reisi Profe
sör :M:ustafa Şeref 
Özkan bu gün Ha
cıbayram camiin
de namazr kılın
dıktan sonra tö
renle Cebeci me
zar lığına defnedi
lecektir. 

1 
B. Mustafa Şe

ref'in ölümü, ge
rek büyüklerimiz 
arasında, gerek ka-
mutay mahfillerin
de ve gençlik ara

(Sonu 4. üncli 
sayfada) Mu•tala Şeref Ôzkaa 
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Alôka ve menfaat. 
Medeniyetin yükselmesinde, bir insan topluluğunun inkişaf ve terak

kisinde ehemiyetli rolü oynıyan müspet alaka ve bağlıhklar hasbi olan
lardır. Hakiki fılimin ilme ve fenne karşı alakasında, hakiki sanatkarın 
sanatına bağlılığında, hakiki vatanperverin vatan ve milletine beslediği 
sevgide, dar ve hasis şahıs menfaat endişelerinin üstünde bir tabii sevk 
aranmak lazımdır. 

Menfaat hırsı, ferdi, büyük işlerden, büyük gayelerin şerefli yolun
~an. u~aklaştırır, kabiliyetini tahdit ve verimini kısırlaştırır. Bir seri pra
tı.k ıhtıra~arla kolayca milyonlar toplıyabilecek olan alimi, kendisine hiç 
b~r maddı ~enfaa~ get~rmiyecek fakat ondan bütün bir ömür istiyecek 
hır meselenın hallı peşınden koşturan his, işte bu feragatli alakadır. Bir 
sanatkarı kolay şöhret ve para kazanmakimkanlarını istihkar ede~ek 
~~iki ancak. ölümünden sonra kıymeti anlaşılacak bir eser uğru'nda tür~ 
lu mahrumıyetlere katlanmıya, hakiki sanat yolundan ayrılmamaya 
sevkeden kuveti insanlık namına takdis etmek lazımdır. 

Bunun gibi milli bayramlarda her "Y aşasm" diye hay kıranın da 
m~utlaka v~.t~~perve: olması icab~t~ez. Vatan ve millet sevgisi, ferdin, 
ugrunda butun şahsı menfaatlermı ıstihkar edebileceği yüksek bir ide
alle ispat edilmek lazımdır. 

Aramızda merhametli ve faziletli geçinen niceleri vardır ki bir inşa
nın hayatını kurtarmak için küçük bir maddi fedakarlığı esirgerler. 

D~stl~klar da böyle değil midir? Gerçek dostlarımızı ancak bir men
faat ım_.tıha~u.ndan geçirdikten sonra tanıyabiliriz. Hararetli dostlarımız
~an çogu bızı ancak menfaatlerinin hududuna kadar takibeder, bir adım 
oteye geçemezler. 

~oynunda bes!enen hasbi alak~ ve sevgilerin nisbeti, bir insan top
lulugunun manevı sıhati bakımından bir ölçü teşkil edebilir. 

Yaşar Nabi 

dün çekildi 

21.873 numarah bilet 
10 bin lira kazaridı 

Piyango 

. İstanbul, 11 (Telefonla) - Tayyare 
pıyangosu bu gün çekildi. 21873 nu
maralı bilet 10 bin lira, 27465 ve 37796 
numaralı biletler üçer bin lira, 25167, 
26246 numaralı biletler biner lira ka
zandılar. Kaaznan diğer· numaraJar 
bildiriyorum: 

500 lira ka:;aııanlar : 

2064 6892 8600 10912 17913 21870 
22643 24269 27943 28899 30612 

20() lirtı luı.zrnumlnr • 

344 ıssı 2263 2121 4983 · 5074 
' 5098 5428 5756 6635 7949 10227 

11057 11577 15689 16043 16342 17004 
17795 17972 1940119705 21211 24334 
26370 27241 27593 27857 2997131020 
31530 33246 34838 35894 36172 

100 lira kazananlar : 

so 391 1213 1302 1621 1881 
2185 2593 2692 2900 3307 4829 
5567 8387 9776 10249 10589 11210 

12051 1247113067 14079 14934 15400 
15659 15672 1617 5 16954 19069 19136 
19643 20714 24440 24867 25437 25925 
27355 28403 28534 29458 30746 30840 
31330 327013468434752 35956 36258 
37636 38862 39471 39603 39985 

50 lira kazananlar : 

186 336 809 830 1008 1268 
1273 1326 1527 1910 2013 2322 
2463 2538 4007 4091 4103 4464 
4540 4683 4741 4884 5121 5172 
5617 6042 6605 6685 6828 6958 
7434 7552 7566 7890 8169 8306 
8354 8379 8477 8978 9430 9496 
9577 9815 10457 10629 10883 10931 

9738 9790 9873 9918 10004 10019 
10136 10252 10383 10547 10614 10621 
10686 10822 10865 10965 11032 11242 
11307 11443 11570 11611 11695 11902 
11945 12039 12068 12103 12265 12316 
12321 12322 12507 12508 12514 12559 
12589 12665 12695 12822 13244 13475 
13586 13590 13394 14401 14708 14981 
14995 15074 15302 15564 15566 15765 
15835 16174 16270 16278 16389 16393 
16543 16722 16878 17026 17047 17050 
171'H 17.!J~!J J :r.&O:J J :r.&.&;' J:'&? O J:JF.4:J 

17682 17752 17793 17820 17846 17863 

17915 17922 17985 18043 18187 18238 
18567 18683 18714 18798 18901 19156 

19268 19405 19569 19604 19952 19980 

20230 20310 20332 20946 21052 21112 

21190 21299 21311 21418 21716 21970 

220S9 22126 22238 22451 22489 22908 

23121 23323 23408 23823 23926 24005 

24050 24255 24331 24492 24562 24583 
24609 24782 25021 25249 25350 25440 

25517 25579 25644 25665 26175 26216 

26346 26698 26701 26830 26845 27050 
27052 27381 27581 27907 28054 28274 
28329 28340 28467 28830 28834 29096 

29317 29751 30809 30882 30971 31000 

31059 31314 31559 31770 31822 31880 

31918 32016 32125 32428 33028 33035 

33161 33271 33627 33766 33861 33864 

33989 33996 34266 34434 34622 34809 

35443 35509 35924 35971 36167 36214 

36221 36450 36570 36594 36609 36614 
36690 36713 36732 36910 36944 36987 

37027 37170 37434 37451 37497 37605 
37623 37640 37901 37921 37945 38022 

38051 38141 38446 38475 38541 38599 

38610 38632 38793 39034 39185 39303 

39319 39652 39839 

Lise mezunları 

hakkında 

mühim bir karar 

1 
....................................... --, 
.. ~~.~~.~.!.~~.~ ..... !.~.~~.~~.~ .. ı 

Seneler ve insanlar 
Toparlak rakamlı ıenelerde doğan 

nüfusun veludluğunu ve mesela 30 , 
35, 40, 45, 50, 55, 60 ve hatta 70 

Yeni radyo istasyonumuz 

Maarif Vekaleti, lise mezunları 
hakkında yeni bazı kararlar almak için 
tetkikat yapmaktadır. Öğrendiğimize 
göre vekalet liselerin fen şubesinden 
mezun olanların üniversite fen fakül
teleriyle yüksek mekteplerin fen kı
sımlarına ve edebiyat şubesinden me
zun olanların da ürıiversitelerin ve 
yüksek mekteplerin edebiyat kısımla
rına kabul edilmeleri için araştırma
lar yapmaktadır. Vekalet, bu suretle 
talebenin liseden aldıkları ihtısasları
nı yüksek mekteplerde daha iyi bir şe
kilde genişletebileceklerini düşün
mektedir. 

yaıında olanlarla bu ya§larm kü
surları, mesela, 31, 32, 33, 34, veya 
66, 67, 68, 69 yaıında olanlar ara
ımda büyük bir mik>dar farkı bu
lunduğunu anlabnııtık. 

Senelerin insan hayatı üzerinde 
gayet garip ve izahı mümkün ol
mıyan tesirleri yalnız bundan iba
ret değildir: Mesela, bazı seneler 
var ki doğumlarda kadm nüfusu, 
bazı seneler var ki doğumlarda er· 
kek nüfusu, inanılmıyacak kadar 
artmakta veya azalmaktadır. 

Mesela ıu rakama bakınız, Tür -
kiye'de 21 yafmda 172.858 vatan
daı vardır. Bunun 115.355 i erkek, 
57325 i kadın•dır. Nisbet tudur: Yüz 
nüfustan 66.8 i erkek, 33.2 si kadın. 
Bir de bunun aksini verelim: Tür
kiye'de 25 yaıında olan 649.272 
vatanda§ vardır. Bunun 217,161 i 
erkek, 432.111 i kadmdır. Yani 25 
yaıında olan yüz nüfustan 66.6 sı 

kadın, 33.4 Ü erkektir ... 

Gelecek haftadan itibaren 
tecrübe neşriyatl başhyor 
İstasyon 

tam 
bayramına kadar cümhuriyet 

faaliyete geçmiı olacaktır 
. Ankara:nrn, daha doğrusu bütün Türkiye'nin dili ve kulağı ye

m radyo ıstasyonu hemen bugünlerde bizim sesimizi dünyanın 
beş kıtasına duyurmak için işe başlamak üzeredir. istasyonumu
zu kuran şirketle hükümet arasında batlamış olan muvakkat ka
bul muameleleri bu hafta içinde bitmiş olacaktır. 

· - Bu suretle önümüzdeki haf ta 
bidayetinden itibaren de tecrübe 
netriyatına başlanacaktır. Tec -
rübe neşriyatı her gün saat 12,30-
13,30 ve gece saat 21 - 22 de hem 
kısa ve hem de uzun dalga verici 
tesisatiyle yapılacaktır. 

Bir Mısır Prensi . . 
lstanbul' a geldi 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Bir ara
lık Mısır'<ia hüküm-et naipliği yapmış 
olan Mısır prenslerinden Mehmet A
li "Bay Rüstem,, müstear adiyle seya
hat etmektedir. 

Prens Mehmet Ali bir müddetten
beri Yunanistan'da bulunuyordu. Dün 
akşam Patria vapuriyle şehrimize 
gelmiş, Mısır a.efarethanesi erkaniyle 
Mısırlı doetları tarafından karşılan
mıştır. Prens bir müddet şehrimizde 
kalacaktır. 

Mütehassıs Prost Paris'ten 
döndü 

1stanıbul, 11 (Telefonla) - Şehirci
lik mütehaaaıaı B. Prost dün akşam 
Patria vapuriyle şehrimize gelmiştir. 
Mütehassıs uzun müddet latanbul'da 
kalarak şehir planı ehazırlıklariyl 
meşgul olacaktır. B. Prost yarın İs
tanbul Belediyesine gelecek, B. Mu
hittin Üstündağ'la temas eıdecektir. 

Öğretmenlerin ev kiraları 

İstaibul, 11 (Telefonla) - İlkokul 
öğretmenlerinin birikmiş olan mes
ken bedelleriyle kıdem zamlarının ve
rilmesi için viliyet bütç"ine tahsisat 
konmu§tu. 

Bütçe bakanlık tarafından taatik e
,ı;ı.,.,. ı,. hAlArt=.,, .. ,,.. ıı.t ı,.ıi .. a _,fs o ]rln-

ğundan yakında öğretmenlere birik
miş paralan verilmiye başlanacaktır. 

Bütçenin en mühim bir hususiyeti 
de öğre~nlere yeniden mesken tah
sisatı konmasıdır. 
Öğretmenler 1 hazirandan itibaren 

ayda 5 lira olmak üzere maaşlarından 
başka mesken tahsisatı da alacaklar
dır. 

İzmir' de damızlık boğa 

İzmir, (Hususi) - İzmir vilayeti 
köyleri için köy bütçelerinden ayrılan 
tahsisatla Karacabey harasından 21 
boğa, Konya harasından 19 boğa ay
rılmıştır. Bunlar yakında İzmir'e ge
tirilecektir. 

Mesut bir nişan 
Gazetemizde yazı arkadaşımız Dok

tor Galip Ataç'm kızı Suzan ile An
kara'da müteahhit M. Altıok'un oğlu 
ve Diyarbakır valisi Doktor Mithat 
Altıok'un yeğeni genç mühendisleri -
mizden Kini'nin nişanlanma töreni 
geçen cuma akşamı İstanbul'da Fener
bahçe'de Belvü bahçesinde icra edil
miştir. Yeni kurulacak genç aileye sa· 
adet dileriz. 

Kadının erkeğe göre daha çok 
yaıadığını isbat edecek olan ıu se
ri rakamları da dikkatle okuyunuz: 
Türkiye'de 90 yaıımla 19690 va -
tandaı vardır. Bu mikdardan 6688 
erkek, 13002 si kadındır. Nisbet te 
ıudur: Yüzde 66 kadın, 34 erkek .. 
95 yaıında olanların sayısı 3512 dir. 
Bunlardan 1316 sı erkek, 2146 sı 
kadındır. Yüz nüfus üzerine olarak 
nisbet, 62.5 kadın; 37.5 erkek ... 

Son olarak bir de asırlık hayat
tan bir ya§ küçük olan 99 yaıına 
ait nisbetleri verelim: Türkiye'dc 
99 yatında 7802 avtandaı vardır. 
Bunlardan 2900 Ü erkek 4902 si 
kadındır. Ve umumi niıbet de ıu

dur: 37.2 erkek, 62.8 kadın ... 
Şu rakamlar, iki tetkika değer 

IMtice vermektedir: Bunlardan bi· 
rincisi kadının erkeğe göre nisb · t 
kabul etmez derecede çok yaıadı· 
ğıdrr. Eski istatistikler, bu nisbetin 
eski senelerde daha yÜksek oldu -
ğunu göstermekteydiler. Dıı hayat 
yiikü, muhakkak ki ömrü azaltıyor 
ve kıaaltıyor. Bir diğer mesele de 
köyde yaııyan nüfusun, tehirlerde 
oturanlara göre daha uzun ömürlü 
olutudur. 

Senelerin kadın ve erkek nüfu
aa göre olan •Y!'•htı, bir ikinci ha -
KlKd.C ua.ı.aa ILC l.lu• " " ..,. ... ,. ..... "" .... _ ... , _ -

Bazı senelerin kız, bazı senelerin 
erkek çocuk doğum yılları olması ... 

Bilmeyiz doktorlarımız ve biyo-· 
loji alimleri bu garip tesadüflerin 
izahını nasıl yapacaklardır? 

Yalova hayvan sergi i 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Hay -
van sergilerinin üçüncüsü de dün öğ
leden sonra Yalova'da merasimle açıl
mıştır. Belediye reis muavini B. Rauf 
bir nutuk söyliyerek hayvan sergisi -
nin açılmasındaki gayeyi anlatmıştır. 

Dün Yalova'mn panayır günü ol -
ması münasebetiyle hayvan sergisinin 
açılmasında bir çok kimseler bulun • 
mus, merasimden sonra tay koşuları 

yapılmıştır. 

General Seyfi lstanhul\la 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Bir 

müddettenberi teftişler yapmak üzere 
Trakya'da bulunmakta olan Gümrük 
muhafaza teşkilatı Umum Kumandam 
General Seyfi ve muhafaza baş müdü

rü B. Hasan Trakya teftişlerini bitir -
miş ve Çanakkale'den şehrimize dön -
müşlerdir. 

Bu tecrübeler bir ay kadar sürecek 
ve tesisat isteğe uygun görülürse ka
ti kabul muamelesine başvurulacak -
tır. Yeni iıtasyonumuzun tam randı
man ve programla cumhuriyet bay
ramından evel çalıtmıya başlıyacağı 
tahmin olunmaktadır. 

Etimesğut radyo istasyonu tamam 
olarak neşriyata ba,ladığı zaman u
zun dalga 1639 metre üzerinden ve 
60 - 120 kilovatla ve kısa dalgada gün
düz 19,75 ve gece 31,69 metre üzerin
de 20 kilovatla çalışacaktır. Sabah öğ
le ve akşam olmak üzere günde üç 
kere neşriyat yapılacaktır. 

Etimesğ_ut'taki radyo • t Halen mevcut olan Ankara radyo 
ıs asyonu istasyonu 5 kilovatlık bir kudretle 

-------------,, çahtmaktadır. Yeni iıtasyonumuz 
60 • 120 kilovat gibi eıkisiyle mukaH A 'V A yese kabul etmiyecek bir takatle ça-

t • /f/ =- lııacağı için ıeı çok büyüyecek ve en 

?'\...._-- , uzak yerlerde de vuzuhla dinlenebi-
' lecektir. Aynca bir de kısa dalga ve-

rimimiz olacafı için ıesimizi dünya-

Dün hava a~i 
Dün Ankara'da hava açık durgun 

geçmiştir. Günün en yükaek 11111 göl
gede 30, ve güneşte 60 dCTeceydi. Ha
va tazyiki saat 14 de 684 ve deniz ıevi
yesine göre 758 milimetredir. 

Yurtta dün hava Doğu Anadolu'da 
bulutlu ve mevzii y•lıth, cenubun clo-
bu ı,.,..._;,.. 1 ... v~ ... ft,1.a"";,., : ... . .... 1. , __ _ 

larmda bulutlu, diğer yerlerde açık 

geçmiştir. 24 saatte yağan yağmurla· 
rm karemetreye bıraktıkları ıu mikta
rı Kar.s'ta 16, Hopa'da 14, Rize'dc 5, 
Ardahan'da 4, Trabzon'da 3, Erzurum 
ve Iğdır'da 1 kilogramdır. 

Rüzgarlar Trakya, Ege'nin cenup 
kısımları ve Akdeniz kıyılarında garp 
ve cenubu garbiden saniyede 3, diğer 
bölgelerde mütehavvil olarak aniye· 
de en çok 5 metre ka.dar hızla eıır~tir. 

Dün yurtta en yükıek ısılar Antal· 
ya'da 35 ve Adana'da 36 santigrat ola
rak kaydedilmiştir. 

Bir yunan avukatı 

İzmir'de define anyor 
İzmir (Hususi) - Şehrimize gelen 

yunan avukatlarından B. Kostantin 
İzmir, Manisa ve Kütahya'da bazı de· 
finelerin halen saklı bulunduğunu id

dia ederek Maliye vekaletinden hafri· 
yat müsaadesi istemişti. Bu zat daha 
eve! yaptığı hafriyattan müspet neti
ce aldığı için vekalet, bu üç viliyette 

hafriyat yapılmasına müsaade etmiş· 
tir. 

nın en uzak kıtalarma kadar duyura
bileceğiz. Etimesğut radyo iıtasyo -
numuz Balkanların en kuvetli ve en 
ıon ıiıtem iıtaayonu olacaktır. Yeni 
iıta1yonda fennin bUtUn ve ıon te • 
kimülleri tatbik edilmiftir. lıtasyo • 
numuz çalııırken aynı tulilmevre ya
kın diğer bir iıtaayonun bizim ne§ri
yatımıza karıımaıına imkin yoktur. 
Bunun için tedbirler alınauı ve icap 
~den tC9lHt vUcuda getlrlı..t k. 

Bundan baıka Ankara çatııırken 
yakın ve çok kuvetli olma11na rağ -
men batka bir iıtaıyonu dinlemek is
tiyenlere de mini olmama11 için hu
ıuıi tertibat yapılmııtır. lsmetpaşa 
Kız EnıtitUıiyle Hava Kurumu ara-
11nda yapılan radyo stüdyo binası ta
mamen ikmal edilmiıtir. Netriyat bu 
binada yapılacak ve ıeı husuıt bir 
kablo ile Etimeığut'a gidecek ve o
radan verici iıtaayon vasıtaaiyle neş
redilecektir. Bundan batka istaıyo -
nun içinde de kilçUk bir ıtildyo vü • 
cuda egtirilmiştir. Burası da, şehir
deki stüdyoda bir bozukluk veya sesi 
Etimesğut'a nakleden tellerde pek u
zak bir ihtimalle bir irıza olduğu 
takdirde neşriyata sekte vermeden 
devam imkanını temin edecektir. 

P. T. T. Umum Mildürlüğü, dün
yanın en modern ve en son sistem is
taıyonlarından biri olan Etimesğut 
verici istasyonumuzun, program ve 
neşriyatının da, techizatına uygun 
bir mükemmeliyette olabilmeıi için 

büyük hazırlıklara girişmiş ve 'imdi
den bunların en mühim kısımlarını 

10957 11433 11961 12021 12062 12491 
12708 12842 13003 13274 13560 13582 
13714 14220 14242 14351 14587 14610 
14942 15112 15230 15456 16464 16688 
16745 17486 17654 17706 18351 18362 
18381 18557 18708 19014 19157 19160 
19377 19418 20024 20152 20336 20664 
20794 20803 20851 21044 21045 21249 
21431 21808 21837 21912 22128 22175 
22192 22523 22654 22736 22739 22869 
23409 23521 23615 23921 24188 24847 

24881 25110 25177 25428 25751 26529 
26532 26552 26598 27036 27194 27383 
27566 27664 27823 28351 28557 ı8659 

28728 28891 28906 29156 29247 29337 
29541 29601 29782 30244 30301 30325 
30424 30456 30504 30559 30611 30670 
30758 30934 31406 31485 32041 32416 

32571 32667 32871 33159 33246 33325 
33482 33532 33897 34071 34165 34181 

34545 34682 34889 34936 6964 35022 
35132 35462 35608 35734 35796 35927 
36219 36243 36507 36822 36961 37348 
38061 38589 38655 39417 39586 39677 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ikmal etmiştir. Bu cümleden olmak 
üzere İltanbul'da ve diğer bütün bü
yilk !ehirlerimizdeki sanatkarlarla 
temaslar yapmıttır. Memleketin en 
tanınmış sanatkarlarından mühim bir 

kısmı angaje edilerek Ankara'ya gel
meleri temin olunmuştur. Sanatk!r -
!arımız muhtelif ekipler halinde rad-

3 O lira ka:;ananlar : 

116 509 514 582 607 844 
1128 1352 1706 1892 2044 2058 
2080 2082 2162 2278 2355 2368 
2449 2525 3053 3196 3284 3318 
3354 3760 3785 3812 3904 3977 
4297 4406 4493 4755 5006 5064 
5155 5211 5302 5370 5372 5662 
6208 6309 6589 6695 7010 7308 
7379 7462 7526 7612 7876 8041 
8202 8309 8358 8545 8973 9129 
9146 9225 9381 9556 9643 9709 

Bir fada dolayısiyle 
Siz de, elbet, dünkü Ulus'ta şu 

haberi okumuş ve okuyarak üzül· 
mÜ§SÜnüzdür : 

"Karabük, (Hususi) - Zafran
bolu'dan şehrimize iş ya~ak üzere 
gelmek istiyen 20 amele bir otobü
se binmişler ve yolda feci bir kaza· 
ya uğramışlardır. Otobüs dik ve vi· 
rajlı bir yoldan inerken yokuıun 
bittiği yerde köprüden a,;lğıya yu· 
varlarunıttır. Bu feci hadisede yol· 
culardan beş kişi ölmüştür. Kazaya 
uğrıyanlar derhal memleket hasta· 
nesine kaldırılmışlardır. Bunlarm 
arasında yaraları ağır olanlar var • 
dır. 

Bu hatta işliyen otobüslerin bir 
kısmı çok eski ve haraptır. Bu eski 
arabalar kazaya sebep oluyorlar. 
Bunların sıkı bir kontrola tabi tu • 
tulması lazımdır." 

Yeni kurduğumuz bir endüstri 
bölgesinde hem gündelik,erini ka· 
zanmak, hem de memleketin bu yol
daki yükselişine yardım etmek için 
sabah sabah yola çıkan işçi ordu • 
sundan beş kişi neden şehit oldu? 

Bu kafileden bir kısmı neden hasta
ne köşelerindedir? 

Yukarıya kopyasını çıkardığı· 

mız haber, bu sualin cevabrnı veri
yor: "Bu hatta işliyen otobüslerin 
bir kısmı çok eski ve haraptır." 

Fakat yepyeni ':."ürkiye'de eski 
ve harabrn ne rolü, ne vazifesi yok
tur. Bozuk makineyle harap motö
rü yollarrmızda işler değil, ancak, 
hurdacı dükkinlarrnda satılır gör
miye tahammül edebiliriz. - T. 1. 

l.ıctnnbul' da dilenciler 1 

Jatanbul'a gidip gelen bir dostu
muz, orada irili uf aklı dilencilerin 
çoğaldıiından tiki.yet etti. Bir şe
hirde dilencilerin çoğalması bir kaç 
§eye delalet edebilir : 

1) Ya orada sefalet çoğalmıthr. 
2) Yahut hayır ve yardım tetki· 

latı yoktur. 

Fakat latanbul'daki dilenc:.i bol
luğunun sebebi ne o, ne de öteki
dir gibi &eliyor bize; dilenciliği 
bir ticaret vasıtası gibi kullanan 
dilencilerin teıkilatı artmııtır: Ya
lancı sakatlar, sahte yetim ve ök
ıüzler perde arkasmda gizlenen 
değnekçilerin nam ve heaabma fU• 
nun, bunun merhametini aömür
mekte, üstelik bir de gelip geçen 

yabancılara tehir hakkında fena 
bir fikir vermektedir. 

Çöp<:iilerin kongre!Ji ! 

Yakında büyiik bir kongre top
lanacak; Viyana ıehrinde topla
nacak olan bu kongreye dünyanın 

her tarafından çöpçü murahhaa
lar gidecekmif. 

Her türlü :mealek erbabınm 
kongre yapbklannı biliriz; fakat 

çöpçüler, galiba, bu ite ilk defa 
olarak tetebbüa ediyorlar. 

Çöpçüler kongreainin toplan
ması için Viyana'yı aeçenler, her 
halde, isalıet etmitlerdir. Çünkü 
malfunya, bu ıehir mart ayından 
sonra kuvetli bir süpürge ile aüp
rülmÜ§tü !. 

Fes! 

Sultan Mahmut'un galiba Mo
ra'dan getirttiği fes, kavuğu taJı
mak istemiyen, fakat fapka da gi
yemiyen tarklının batanda ..-Put 
olarak uzım bir zaman kaldı. 

Kemalizme kavuttu.ktan IOllra 
garp medeniyet ailesine iltihak e
den türkün batında bu kırmızı 
borunun daha uzun m\Mldet kal
masına imkan yoktu. O sebeple 
fe.i attık, fapka giydik. 

Haber aldınız mı? Filiatiıı'de de 
fesi zorla kaldırıyorlarmıf. Fakat 
yerine fapka deiil, agel ve kefye 
giymek için. 

Demek ki kafa inkılabaıda fea 
bir hareket noktası oluyor: Türk 
onu 1reride bırakıp fapkaya ıeç
mişti; filistinli arap ise ondan da
ha geri dönerek a1rel •• kebe ta
kıyor. 

yomuzun bilhassa şark musikisi net· 
riyatını dolduracaklardır. Şark musi-
kiıi neıriyatı ıefliğine ıenelerdenbe
ri İltanbul radyosunun spikerliğini 

yapan ve ne'riyatını idare eden B. 
Mesut Cemil getirilmiştir. 

Garp musikisi neıriyatı için de i -
cap eden bütün tedbirle ralınmış ve 

bu i§in baıarılması, çok mükemmel 
bir kUl olan Cumhur Riyaseti Orkeı-
tra ve bandosuna verilmiştir. Bu tu
bcnin şefliğine de maruf bestekar ve 

~arp muıikisi sanatkarı B. Cemal Re
şit getirilmiştir. Bundan başka kala
balık enstroman ve müzisyenden mü-
rekkep bir radyo caz ve tango orkes· 
tra11 vücuda getirilecektir. Bu orkes· 
tra bilhassa akşam Üzerleri dans mu

ıikiıi neıriyatı yapacaktır. 

İstasyonumuzun bir de temsil ko· 
lu bulunacaktır. Bu kolu da tiyatro 
müellifi B. Ekrem Reşit idare ede-

cektir. Radyo neşriyat programları 
selihiyetli kimselerden mürekkep bir 
heyet tarafından hazırlanacaktır. Her 
haftanın programı tam bir ay evciden 
hazırlanmış ve ilan edilmit olacaktır. 
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Beneş'in nutku 
1 Orta Avrupa'nm "hasta 

adamı ,, ve ili(lan r !Bütün dünyanın dertlerine deva 
~ığı bir ıırada memleketlerini harp-
evelki devrin tarihi içinden aldığı

' tabirle "hasta adam" diye tavsif 
.,&ek, çekoıılovak doıtlanmız bizi 
lbeıiz mazur görürler. Bu hastalık 
~llZıh tekilde tqhis edilmittir: Çe-

~ • d h 11ovakya ekalliyet hazunaızlığm an 
lllariptir. Bu, maruf haıtalıklardan 

I· fdir. Ve tedavi edilmezse mühlik de 
~- bilir. Osmanlı İmparatorluğunun 

bıüne &ebep olan ha&talık buydu. 
ıa ~ıturya imparatorluğunu meura 

liikliyen haııtalık da bu olmuıtur. 
e lıoııovakya da haıtalıiın ıatırabı 

1 
•de bir ilaç aramaktadır. Fakat 

• 'disine ilaç diye v~~ilen maddele~n 
.... olduğundan ıuphelenmektedır. 

i k nu, zehir mi? Doktorlar, bir defa 
halığı teşhis ettikten sonra artık te
~iıinde büyük zorlukla karıılaımaz
r Fakat siyasi hastalıklarda vaziyet 
~ değildir. Çekoslovakya'run haata
hıa çare arayan doktorların bazııı 
hafif bir müshil teklif ediyor. Ba-

• iıe radikal ameliyat yapılmaaı 
jt-indedir. Geçen nisandan beri ileri 
rülen bu teklifler üzerinde çok yazı 
~ıldı. Fakat çekoılo~a~w~seleainin 
~ had bir safhaya gırdıgı bu sırada 
1 ı>rojeleri bir defa daha hulasa etme
faydah bulduk. 
1 - Evela 24 nisan 1938 tarihinde 

"11ayn tarafından ileri ııürülen sekiz 
-ddelik teklif vardır. Bu teklif hala 
'det almanlannın asgari mütalebatı-
teıkil etmektedir. Teklifin metni 

!dur : 
a - Almanlara, çeklere tam müsavat 

•tatuıu verilmesi. .. 
b • Bu musavatın ıı:arantiıi olmak ~

ıere, südet almanlarının hiıkmi şahsı
)'etlerinin tanınması. 

c - Almanlarla meskun olan mmtaka
IUn tahdidi ve ayrı varlıKmın tanınması. 

d • Alman olan mıntakaya idari muh
tariyet verilmesi. 

e. Muhtariyeti haiz milli mıntakanın 
dışında yaşıyan her vatanda~ın kanun 
)'oJuyle himayesi. 

f • 1918 den beri yap_ılan ha~ıızhkla
tın tamiri ve bunlar içın tazmınat ve
tilınesi 

i . Alman olan mıntakalarda. yalnız 
llınan memurları bulunabileceğı pren
Iİpinin tanınması. 

h - Alman milliyetini ve alman felse7 
feaini tatbik etmek için tam ıerbeıtı 
"crıımesi. 
2 - lkinci bir teklif, çekoılovak 

rr<ıı.ıtılMlt.'i..taı:af.ından bezarl•vn birin
a, Moravya, Slovakya ve Ruten-

olnıak üzere dört mıntakaya ayır
t. ve her mıntaka içinde yaııyan 
liyetlerin haklannı tanımaktaydı. 
3 - Oçüncü teklif, Runsiman'ın 

ltillatiyle hazırlanan aonuncu çekos
ak projesidir. Bu projede memle • 
İ otuz kantona ayınyor. Bazı kan· 
1..-ın nüfusu tamamen alman oldu-

llcfan bu nuntaka içinde alınanlar 
Ye hakim olabilecekler, diğer mın
lıu-da da ekalliyet haklarından isti

e edebileceklerdir. 
4 - Bu üç teklif ten sonra, bazı nü-
1\l İngiliz mehafilinin fikri old~i?· 
tiiphe olmıyan Times gazetesının 
' sürdüğü proje geliyor. Times, bir 
liyat teklif etmektedir: Nüfuıu al
olan mıntakalann Çekoslovakya

aynlarak Almanya'ya ilhakını ilti
ediyor. Times'e göre, eğer bu 

eliyat yapılmıyacak olursa, muhta
et verilecek olan mıntakalar vaııta
le Almanya çekoslovak ıiyaııi bün
İJtin içine nüfuz ederek, bütün 
trılekete hakim olabilecektir. Bina
eyh çekoslovak istiklalini kurtar • 
için hasta olan uzvun kesilip atıl-

Buhran karşısında devletler 

Fransız Hariciye Nazırı 
Cenevre' de tema~lar yapıyor 

Fransız Dahiliye Nazırı tehlike karşısında 
fransızlÖr~a sıkı tesanüt tavsiye ediyor 

Londra 11 a.a. - Royter Ajansının istihbarma göre, mart 
1936 tarihli anlaşmalariyle derpiş edilen fra·nsır - İngiliz aske~i 
eksperler istişarelerine tevessül için Paris ve Londra arasında hır 
anlaşma hasıl olmuştur. 

lisi aktedilmiştir. Çemberleyn, Lord 
Ra~vcllil IJalmliy,/nin j Halifaks, Sir Con Simon, Hor, hükü-

tema.~ları met mümessili Robert Van Sitart ve 

P · 1 ı B k'l D Hariciye nezaretinin daimi müsteşarı arıs, a.a. - aşve ı a- . . . k . l d" 
J d . I G 1. ,. k b I Kadogan içtımaa ıştıra ctmış er ır. a ıye, genera ame ın ı a u • l 
etmi•tir. Kabine meclisi, pazar - H11ll ızulıcıt al< ı . . 
lesi öğleden sonra nazırlar mec- Vaşington, 1.k1 ~· a. LoHdarıcıy1 e. ~a-
. · 1 b h l kt zırı H ull, Amerı a nın n ra e çısın-lısı de sa ı sa a ı top anaca ır. d H 

1
.f k .

1 
t w illa , . 'd den Lor a ı a s ı e yap ıgı m -

Bone nın Cı•nctıre e kat hakkında rnalümat almıştır. 
tema.darı Hull, vaziyetin son şekillerini tet t-

Cenevre, 11 a. a. - Haricye nazırı kik etmek iizere dün nezaretten aynl • 
Bone, refakatinde hususi kalem şefi mamıştır. Bununla beraber bu husus
muavini Sen ve fransız heyeti azasın- ta beyanatta bulunulm.lsına intizar e
dan Grumbach bulunduğu halde bu dilmemektedir. 
sabah Cenevr~:yc ~clmişti~. . . Avrupa buhranı ı:e Amerika 

Bone, buguı~, ~ov yet ı"'u:.ya .:ıarı- Vaşington, ı 1 a. a. _ Salahiyettar 
ciye komis.crı Lıtvın~t .ıa gon.ı!itukten ı mahfillerde söylendiğine göre evelki 
sonra İngıltere Hancıyeınusteşarı ve l .. azetelere yaptığı beyanat ile 

· ·1 "Tkat gun g 
Romanya Hancıyc nazırı ı c mu a - Ruzvelt bilhassa efkarı umumiyeyi is -
larda bulunmuştur. .. .. . tismar maksadiyle gazetelerin yaptığı 

Bone, muhataplar.muı. her uç_u ıle bazı neşriyatı kasdetmek istemiştir. 
de enternasyon~l v~z~yetı umumı ola - Gazeteler, bu yazılar ile reisicümhurun 
tak gözden geçırmıştır. ve hariciye nezaretinin Avrupa de -
Fronsı:. dahiliye nazırı f raıısı;, mokrasilerine karşı teahhütlere giriş -

- ıngıtı:. ıesanuduıui ovuyor tiklerini itrap etmek iatemektedirler. 
Noyon, ıı a. a. - ıJahıliye nazırı Aynı mahfiller, Ruzvelt tarafından ya

Saro, söyledigi bir nutukta bilhassa pılan beyanatın Amerika'mn dünyanın 
demiştir ki: . vaziyetine ve bilhassa şimdiki buhrana 

".t:Sirleşerck bütün imanını ve azını· karş1 ittihaz ettiği hareket tarzında bir 
ni Fransa nın biiyiıklügüne ve emniye- deği~iklik husule getirmediğini tasrih 
tine tahsis etmiye karar verdigi za- evlemektedirler. Bu hareket hattı ise. 
man memleketimiz için yapılanuyacak Hull'ün Kingoton'da sövlediği nutuk -
hiç bir şey yoktur. Eğer yarın tehlike ta etrafiyle izah edilmiştir. 
ve vazife saati çalacak olursa Fransa Çekoslovakya'nın ltalya'ya 
hariçten gelen her tehlike anında ol - tebliği 
duğu gibi derhal müttehit bir kütle Roma, ıı a. a. _ Çkoslovakya sefi-
halinde toplanacaktır. Hakiki olmak- ri dün akşam İtalya hükümetine Prag 
tan ziyade zahiri olan ve atakadarlann kabinesinin bir tebliğini tevdi etmiıtir. 
propagandasiyle izam edilen dahili iti- ~ tebl~in sUdet meselesiyl~ 
ff'Ve muc~~ıtnıeıını . d 
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Ciano'pun gaybubetı o ayrsıy e e -
faydasız olduğunu anlamalı.dır. Sulh koslovakya sefiri hariciye nezaretinin 
terazisine memleketimiz otoritesinin 

kabine şefi ite görüşmüştür. bütün ağırlığiyle basabilme.si için bu 
dahili ittifakın her zamandan ziyade lngiltere ba~vekilinin temasları 
dünyaya itan edilmesi ve zarların a • Londra, 11 a.a. - Amerika'nın Lon
tılması beklenmeden teyit edilmesi la- dra büyük elçisi bu akşam saat 19.25 
zımdır. de Başvekal-ete gelmiştir. 

Daha şimdiden umumi sctılmet na- Hariciye Nazırı Lort Halifaks ve 
mına bütün fransızlann vatanın ken • Dahiliye Nazırı Samuel Hoar, evvela 
dilerinden beklediği maddi ve manevi ve müteakiben de Van Sittard ve biraz 
fedakarlıklarda bulunmaları Hizırnöır. sonra da amerikan büyük elçisi Baş
Hükümet reisinin etrafında her zaman- vekilin yanından aynlmışlardır. Ame
dan daha sıkı bir şekilde toplanmalıyız. rikan büyük elçisinin Çemberleyn'le 
Fransız milleti bu diplomatik fırtına - millakatı yarım saat sürmüştür. 
nın içinde takdire şayan bir şekilde si- Ruzvelı'in beyanatı bir bomba 
nirlerine hakim bulunuyor. Bir kaç ıesiri yaptı 
haftadan evet İngiltere hariciye nazın Pariı, ıı a.a. _ "Paria Soir" gaze-
fransız - ingiliz tesanUdünil teyit et • teıi, Ruzvelt'in Avrupa İJlerine kartı 
mişti. Bu beyanat, iki milletin sulhun Amerika'nın vaziyeti hakkında g~en 
sükunetle tesisi için rejimleri ne olur- gün gazetecilere yaptığı beyanatı mev 
sa olsun bütün devletlerle i~birliği et- zuubahs eder-ek diyor ki: 
miye hazrr bul~nduğu manasını tazam- "Bu beyanatı şimdi tefsir etmenin 
mun etme~tedır. sırası değildir. Yalnız tunu kaydede-

~ar~, bılhassa. sulh dav~sın~a A. - , Iim ki, bu beyanat, bir bomba teairi 
merıka nın da fransızlara müessır bır yapmış ve dünyayı altüst etmittir. 
sempati gösterdiklerini kaydetmiş ve , 
sözlerine töyle devam etmiştir : Hod:;a nın ıenıasları 

Prag, ll a.a. - Başvekil Hodza, 1-Sulh için devamh bir sulh içindir 
ki, demokruiler bu anda teşebbüsleri· talya ve Bulgariatan orta elçilerini 

kabul ederek uzun bir mülakatta bunini ve gayretlerini birleştirmiş bulu -

ı laznnlır. Bu teklifin alman efka
iıkandil etmek için ortaya atılmış 
ıı ihtimali vardır. Ve gariptir ki 
nüfuııunun büsbütün kurtulu'u 
olan bu teklif bugüne kadar 

~Ya'da ııevinç uyandırnuı değil • 
· Bu da Almanya'nın Çekoslovak
' daki almanlan kurtannaktan ziya-
Çekoılovakya'yı Sovyet Ruıya'nın 
tranaa'nın nüfuzundan ayırmr.k ve 
diıine tabi kılmak ıayesini istihdaf 

nuyorlar. Harp ölülerinin kanlariyle 
boyanmış bu topraklardan ebedi sulh 
içinde şimdi barışmış bulunan mütte -
fik ve dost milyonlarca ölünün dirile
re doğru yükselen niyazlarını duymu
yor musunuz? Bu ölüler bize yeni bir 
harbm medeniyet için son54ız bir uçu
rum olduğunu ihtar ediyorlar. 

lunmuştur. 

Musolini Roma' dan ayrıldı 
Roma, 11 a.a. - Muaolini, bu sabah 

otomobille :Roma'dan ayrılmıştır. Mu
solini'nin Rokka Oella Kaminate'ye 
gittiği, orada hafta sonuna kadar ka
lacağı ve önümüzdeki pazara da doğ
rudan doğruya Triyesteye gideceği 
söylenmekcedir. 

kte olduğunu iddia edenlerin gÖ· 
lerini teyit ettiğine delil olarak 
lerilmektedir. 

S - Sonuncu bir teklif de Çekoı • 
akya'da yaşıyan milletler arasında 
. Plebisit yapılmasıdır. Eğer bu ple
l Südet almanlarından bqka ma-
lar, Polonyalılar ve slovaklara da 

'l edilmek iııteniyoraa, bunun tat• 
.'. Çekoılovakya'yı büsbütün dağı • 
ılır, Çünkü bu milletlerin hiç biri, 
dilerine komtu olan müıtakil mil • 

Sonra bu ölüler bize, harbın kati · 
yen mukadder bir şey olmadığım ve 
tehlikenin ta yamacına kadar iyi niyet 
sahibi insan ve milletlerin bu harbın 
önüne geç;niye ı;alı~maları icabettiğini 
ihtar ediyorlar. 

Fransa, iyi niyet besliyen insanla -
rın arasında bulunmakla iftihar eder. 
Yirmi senelik bir sulh memleketimize 
ıu harabelerden kalkınmak imkanını 
vermiştir. Bu yirmi sene bilha11a Fran 
sa'ya eski muarızhmna karıı kalbin
den her türlü kin ve düşmanlığı ser -
bestçe silmek imkanını bahşetmiştir. 

lıalya ve Almanya yan yana! 
Roma, 11 a.a. - Giornale d'İtalia, 

Ruzvelt'in son beyanatı hakkında şöy
le yazıyor: 

"Ruzvelt bütün dünyaya ve kendi 
müntahiplerine hitap etti. İtalya'ya, 
Almanya'ya ve Japonya'ya karşı bun
ca hilcumlardaıı ıonra §imdi birdenbi
re batka lisan kullanıyorsa bunun ıe
bebi, kenıdi milntehipler kitleıinin 
sergüzettlcr-e sürüklenmemek ve yeni 
bir ihtilafta bitaraflıfı müdahaleye 
tercih etmesidir. 

Japonlar yeni bir 

1 T!~y~.~~~.~~ A!~~',j!i~~inin 
merkezinde bir şehir olan Liuan'dan 
alman malOmata göre bu gün saat 13 
de japonlar şiddetli bir taarruza geı;
mişlerdir. Japon piyade kıtaları top
çuların himaye.sinde olarak Liua'ın 
garbinde kain Fuşen tepesine 800 
metrelik bir mesafede bulunan Şih ne
hirinin garp sahilini takiben ilerle -
mektcdirler. 

Pekin şimendi/erlı•rinin 
ct•nubıuul<ı 

Tokyo, ı ı a. a. - Gazetelerde çıkan 
bir habere göre iki seyyar japon kıta
sı, 9 eylülde Houan eyaletinde Şeng
şufu ve Taikang'ı işgal ettikten sonra 
Fuku'yu Şukiaku'ya bağlıyan hatta 
kadar ilerliyerek Pekin şimcndifcrle
rinin cenup kısmını kesmiye teşebbüs 
etmişlerdir. 

Yeni bir şey 
ihtiva etmiyor 

Bertin, 11 a.a. - Siyasi alman mah
filleri, Beneş tarafından söylenen nut
kun yeni bir şey ihtiva etmediği ve 
milliyetler meselesinin halline doğru 
bir adım bile atılmamış olduğu kanaa
tindedirler. Söylendiğine göre Reisi
cümhur, cereyan eden müzakereler 
hakkmda vatandaşlarını tenvir ede
rek onları vaziyetin yeni inkişaflarına 
hazırlamak istemiştir. Bu nutkun ta
mamiyle "dahili" mahiyette olduğu 
kaydedilmektedir. 

Nutuk mekteplerde de 
okunacak 

Prag, 11 a.a. - Bcneş tarafından 

söylenen nutkun gelecek hafta bütün 
mekteplerde okunması ve tefsir edil
mesi, Maarif nezareti tarafından em
redilmiştir. 

(EKOSLOVAKYA'DA YENİ HADİSELER 

Çek polislerine hakaret 
nüm'oyişler devam ediyor 
Prag. 11 a.a. - Dün akşam Karlo

vivari'nin dış mahallelerinde bir hadi
se cereyan etmiştir. Polis tarafından 
yaprlan tahkikat neticesinde hadise, 
şu şekilde tesbit edilmiştir: 

"Hahm isminde Bitler partisi aza
sından biri polis komiserliğine müra
caat etmiş ve bir sosyal - demokrat ta
rafından tahkir edildiğini söyliyerek 
şikayette bulunmuştur. Şikayetçinin 

tahrikçi ve terbiyesizce hareketi kar
şısında polis memuru, kendisine süku
net tavsiye etmiş ve ppkasını çıkar
masını söylemiştir. Fakat Halın, bu 
tavsiyeyi dinliyeceğine, polis memu
runa bir tokat atarak yere yuvarlamış-

tır. O aralık komiserliğin önüne biri
ken 600 kişi Hahn'ın polis tarafından 
öldürüldüğünü iddia ederek bağırmı
ya başlamıştır. 

Neticede polis memurları, kendile
rine taş atan halkı dağıtmı§lardır. 

Sii(leılerin niimayi~i 
Prag, 11 a.a. - Teplis - Sanov'da 

Henlayn taraftarları rnıntakanın hü
kümct dairesi önünde bir nümayiş 

yapmışlardır. Pazar yerinde iki bin 
henlaynci alman ve südet martları 

söylemişlerdir. Polis, südet mebusla
rmdan Sibeliuı'un yardımiyle nüma
yişçileri dağıtmıya muvaffak olmu'
tur. 

Alman gazeteleri diyorlar ki : 
• j ~ 

Kardeşlerimize dokunulmasına 
artık tahammül edemeyiz ! 

Fransız gazeteleri Çekoslovak meselesi 

için daha soğuk kanlı davranıyorlar 
Berlin, 11 a.a. - Beri in matbuatının kanaatine göre, dün Gö

ring tarafından söylenen nutuk, ecnebi memleketlere ve bilhas
sa Çkoslovakya'ya bir ihtar mahiyetindedir. 

Diğer cihetten alman gazeteleri, alman milliyetinin ve onun 
zimamdarlarının matbuatın "Prag'ın tahrikatı,, ismini verdiği ha
reketler karııımda metanetlerini mu haf aza etmeğe devam ede
ceklerini yazmaktadırlar. 

Büyük kırmızı harflerle çıkan 
baılıklarmda Voelkischer Beo • 
bachter gazetesi, Göring'in ıu 
sözlerini Jekrar etmektedir: 

bin bütün franstz gazeteleri çekoslo • 
vak buhranı karşısında aynı soğuk 
kanlılığ1 muhafaza etmektedirler. 

Pöti Pariziyen diyor ki: 

" Alınan kardeşlerimize dokunul - "Bene§'in nutku, Çeko&lovakya'nın 
masına artık tahammül edemiyeceğiz" Avrupa'ya kar§ı meıuliyetini tamami

Bu gazete, şunları ilave eylemek • le müdrik bulunduğunu ve milliyetler 
tedir: meselesinin adiline bir şekilde halkın 

''Göring'in bu beyanatı her nokta- umumi sulh sahasındaki manasını ta
dan ve yalnız muhtevası itibariyle de- mamiyle kavraımt olduğunu iıbat et
ğil, gerek Almanya'da gerekse ecnebi miştir. 
memleketlriendeki psikolojik akisleri Göring'e gelince, bu zatın nutku, 
dolayısiyle pek mühim siyasi bir hare- şiddetine rağmen tamiri kabil olmıyan 
ket mahiyetindedir." hiç bir şeyi ifade etmemektedir. Esa-

Berliner Börsen Saytung gazetesi 

1 

sen Almanya'da dikkate alınacak ye -
d. ki. gane ses, Hitler·in sesidir ve Führer 
ı.yor · · · 'h · d'k Al ' 

V · · h • k d vazıyetı tasrı etme ı çe, manya nın " azıyetın ve ametı arşısın a . • . 
b. hf'll · ç k 1 k hakıkı maksatlarının neden ıabret ol -bazı ecne ı ma ı erın, e os ova ya v • k~ k ,, 

· · 'h ·kl · h k dugunu anlamıya ım an yo tur. işınde ıttı az ettı en are et tarzı . .. 
dolayısiyle yüklendikleri mesuliv~le ~vr gaze~esı, ~oyle _Yaz~yor. : 
nazarı dikkatlerini celbetmek lizım - Herkesın dıkkatı tımdı yarın 
dır.'' Hitler'in söyliyeceği nutukta toplan -

Fran8ız gazetelerinin 
yazdıkları 

Paris, 11 a. a. - Nikbin veya bed· 

mak~dır. Çünkü bu nutkun ·Führer'in 
pazar akşamı vereceği söylenen kara
rı ihtiva etmesi ihtimali vardır" 

Ekselsiyor bazetesi 9öyle diyor : 
"Fransa, şiddetle sulhu istiyor. 

Fakat mütecaviz, Fransa'yı sakin ve 
müttehit bulacaktır:• 

Figaro şöyle yazıyor : 
"Biz alent bir diplomasi istedik. 

Artrk tiki yet etmek zamanı geçmiştir. 
latediğimizi bulduk.'' 

Popüler gazetesi, Çemberleyn ve 
Simon'un söyledikleri nutukların Al -
manya'da anlatılmamıt olmasından 
endiıe etmekte ve şöyle demektedir : 
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ITÜRKiYE BASINll 

Avrupada bir cevelôn 
COMHURlYET'te B. Yunus Nadi 

orta Avrupa'da uzunca bir seyahat 
yapan bir arkada§ınınt son günlerin 
siyaai hadiseleri hakkında yaptığı 
bir hülasayı bahis mevzu ederek 
"Avrupa'da uzunca bir cevelanın 
hikayesi" ba§lığı altında yazdığı baş 
makalesinde ezcümle §Unları aöylü -
yor: 

''Şimdiki İtalya, yirmi aene evelki 
İtalya <değildir. Bu memlekette bü • 
yÜk değiıim olmuıtur. Yapıcılık faa
liyeti ve bunun eserler halinde sı
ralanan neticeleri itibariyle İtalya, 
bilhas&a §İmal kısmında Almanya'yı 
andırıyor demekte hata yoktur. Şu -
rası var ki bütün bu bayındırlık ha -
reketleri, semerelerinin toplanması 
henüz vakte muhtaç bir harple de 
katmerle§en büyük masraflara mal
olmuıtur ve olmaktadır. Şimali Jtal
ya'dan baılıyan ıimendiferleri elek
trikleıtinne tC§ebbüaü çok ileri gö
türülmüıtür. Düıünün ki cenupta 
Palermo'ya giden ıimendiferin elekuik 
leıtirilmesine de el ablmııtır. Bunlar 
güzel şeyler olmakla beraber çok 
maSTaflı iılerdir. Hem yapılırken 
masraflı, hem idaresinde masraflı, 
ltalya'ya nisbetle çok daha zengin 
küçük bir dağ memleketi olan la -
viçrc'de bile şimen•diferlerin elekt
rikleıtirilmesinde isabet bulunup bu
lunmadığına henüz karar verileme -
mittir. 

Zaten baıtanbaıa mamur bir tet· 
kilat memleketi olan Almanya'da 
nasyonal sosyalizm cidden büyük iş
ler baıarmııtır ve baprmaktadır. 
Yalnız ıurası gizli kapaklı bir ıey 
değildir ki büyÜk masraflara maI o
lan bütün bu büyÜk itlere mukabil 
Almanya ham sanayi maddeleriyle 
gıda maddeleri bakımından bugün 
her zamandan ziya-de har~ce muhtaç 
bir haldedir. Bu ihtiyacın bir harple 
ha] mi edilebileceği, yokaa daha zi
yade vahim bir hale mi konulmuş o
lacağı tetkike muhtaç büyük bir me
seledir, ve bir hayat ve memat me • 
selesidir. 

Çekoalovakya'nm içinde yüzdüğü 
zor durumu izaha hacet yoktur. Su1-
hu tutmak hesabına çekoalovakya'
nın ihtiyar ettiği ve ihtiyarına sev -
kolunduğu fedakirJıkları biliyoruz. 
Bu malUnıata ilave olunacak tek, 
.Y~ni ve mühim bilgi ıudur: Çekoslo
VllKY•·aa moraı çoıc ')'Ukaextır, oa-
tün fedakarlıklara rağmen taarruza 
maruz kalırlarsa çeklu kendilerini 
var kuvetiyle müdafaaya geçecekler 
dir. Bu nokta dahi Avrupa'nm ıim
diki halinde aulh lehine ağır basmak 
]azım gelen kuvetli bir unaurdur ve 
bir kuvet unılurudur. 

Bununla beraber Avrupa'da harp 
ve wlh için her ıey bibni§de İ§ yalnız 
kuvetJerin müvazeneaini kunnıya 
kalmış değildir. istisnasız hemen bü
tün hudutlarında askeri manevralar 
yapan Almanya'nm her ne olursa ol
awı harp yapmak iııtediği, bugünün 
§artları içinde, hatıra en son gelmek 
icabeden bir efsanedir. Bence M. 
Hitler her hal ve ihtimale kartı sul
hu tervic ve tercih eylemekte aami • 
midir.,, 

HAYAT PAHALILICI VE 
TEŞKILA TLANMA LÜZUMU 

SON POSTA'da B. Muhittin Bir
gen bu batlık altında yazdığı günün 
makalesill'de diyor ki : 

"Dikkat ediyorum, lstanbul'da pa
halılığı izah için aon zamanlarda baş
lıca sebep olmak Üzere §U amil gÔS· 
terilmiye baılandı: Ayak aatıcrları 
azaldı, rekabet ortadan kalktı, hal
de mahııul çÜrÜyÜp denize döküldü
('Ü halde tehir sokaklarında bunlar 
ateı pahaıma satılıyor. Bu bir ixah -
hr; doğru mudur, değil midir? Ka -
rar 'vermek için çok eaaalı bir tetki
ka ihtiyaç vardır. Esasa ait bir mü -
nakaıaya giri§memekle beraber, 
ben, ıahsan, bu fikirde değilim . Ben· 
ce ayak satıcıları, bizdeki ıekilleriy
le, piyaaada bir anarıi unsurudur. 
Fakat, mümkündür ki ben aldana -
yun, yani ayak satıcılarının ifa et -
tikleri vazifeyi ifa eden batka bir 
organ bulu~madığı için, belki bu fi. 
kirde bulunanlar haklıdırlar. Fakat, 
şunu katiyetle söyliyebilirim ki eğer 
İatanbul'da fiyat ucuzluğu ayak sa
tıcılarınm hizmetlerine kalmıı bir 
ıeyse vay halimize! Bu bizim mede
niyet yolundaki geriliğimizin en a -
cıkh ve en rlehşet verici bir delili o -
lurl Eğer bu iddia doğru iıe, o zaman 
ayak •atıcılığı ile müca•dele etmek 
te biı:c.: bii&bütün farzolmll! demek -
tir.,, 

tlarına iltihak etmek arzuııunu 
ıi:dememitlerdir. Bu aebepledir 

'"anıız gazeteleri, "plebisit harp de
tir'• dioyrlar. 
~.ite "haııta" Çekoslovakya için dü
lllen beı tertip ilaç! Haıtalıim ma
etj tnalum olduğuna göre acaba 
torlar tedavi üzerinde neden anla· 

Bugün dahi dünyanın azim endişe
lerini izale etmek için harba kurban 
gitmiş olan şu topraklarda alenen di
yorum ki, büyük Fransa, insani Fran -
sa şu kahramanların kabirleri üzerin -
den mert, kuvetli, emin ve asla hiya -
net etmemiş olan elini uzatmıya ama
ctedir. Fakat o el hiç bir uman da tit
rernl'!"'li,tir. 

Fransa için acı bir sukutuhayal olan 
bu beyanat, reisicümhurun siyasetini 
halkın siyaeetine uydurmıya matuf
tur. Bununla beraber Ruzvelt'in bu 
sözlerini kati mahiyette telikki etmek 
bir hata olur. Vaziyetin gösterdiği ka
rarsız inkipf kırfunnda Almaaya ve 
İtalya yanyına kuvetlerini mildrik o
larak bulunuyorlar ve ıilk<metle bek
liyorlar. 

sının, çekoslovak meselesinde Polon
ya'nın kenc~i hattı hareketini lngilte
re'nin hattı hareketine uyduracağına 

dair Londra'ya güya teminat verdiği 
hakkında verdiği haberleri mevzuu
bahs eden siyasi Polonya mahafili, 
İngiltere hUkümetiyle bu bapta müza
kereler yapılmadığını ve Polonya hü
kümetinin bu nevi beyanatta bulun
madığını kati olaraık beyan eylcmeık
tedir. 

Gene mezkür ajansın, bir alman -
çek ihtilafına Polonya'ının hayırha
hane niıarafhğını temin için alman el
çisinin Varşova'da teşebbüste bulun
duğuna dair verdiği habere gelince, 
turasmı kaydetmek lazımdır ki, alman 
elçisi Varşova'da değil, şimdi Nurem
berg'te bulunmaktadır ve Var90Y"ı'da 
böyle bir teşebbiist~ bulunmamıştır. 

" Hitler, belki henüz lngiltere'nin 
çekler için harba girmiyeceğini zan -
netmektedir. Hitler, Fransa'nın azmet
miş bulunduğunu biliyor. Fakat hare
kete geçmek zamanı geldiği vakit İn -
giltere'yi yanında hi11etmezse, giriı -
tiği teahhUtlerln ifasında tereddüt e
aecefini Umlt ediyor. İngiltere'nin 
vızi~ti mühimdir: Çlinkil Almanya 
bu memleketin ebediyen Fransn'nın 

vaziyetiııe hakim olacağını zannedebi
lir." 

Yorlar? Bu sualin cevabı basittir: 
kü h1ç biri Çekoslovakya'yı ve 
~lı~"' cfü"ünmüyor. Yalnız kendi 
faati ile amildir. 

A. Ş. ESMER 

lnlfiliz nazırlar mecli.d 
Londrr., ı 1 a. a. - Başvekalet da

iresinde saat 12,10 da bir nazırlar mec-
Polonya'nın vtDfyed 

Varşova, 11 a.a. - Bir fransız ajan-

Lö Jur, La Reptiblik ve Aksiyon 
Fransez gazeteleri, Çekoslovakya'nın 
bitaraflaştırılması suretiyle meselenin 
halli tezini mildafaa etmektedirler. Ak
siyon Fransez diyor ki: 

"Bitaraflık şüphesiz bütün emni
yetleri temin etmez, Fakat harp ta bü
türı teminatı ihtiva etmez," 
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Mustafa Şeref Özkan'ın lngiltere ve diğer devletler Radyo 
1 RADYO • 

cenazesı bugün kaldırılacak 
Beki eni im iyen ölüm bütün 

memlek.ette derin bir acı uyandırdı 

önüne geçilmez bir 
harbe girecektir 

davamızın 

halline doğru 

_ _____, 
Ankara : 

Ügle Neşriyatı 
14.30 Kar 

neşriyatı - 14.50 Plıikla türk mu 
halk şarkıları -15.15 Ajans haberi 

(Başı 1. inci sayfada) 
Şimdi, Fransa ve lngiltere'nin müdahalede bulunmıyacakla
rı faraziyesiyle Almanya'nın kısa sürecek bir harbe ve Çekos
lovakya' da kolayca elde edilebilecek bir muvaffakiyete hiç bir 
veçhile güvenmemesi çok faydalı olur. 

Akşam Neşriyatı : 

(Başı ı. incı sayfada) (Başı 1. inci sayfada) 

sında büyük bir acı uyandırmıştır. 
Merhumun evi dün başsağı diliyen
lerle dolmuş boşalmış; dışardan ya
kınlarına bir çok tclsraflar gelmiştir. 

Bu günkü cenaze törenine Kaınu
tay, hükümet, İktısat ve Zir.ıat Veka
letleri, milli bankalar ve Hukuk fa
kültesiyle Sıyasal bilgiler okulu ve 
diğer bir çok müesseselerle dostları 
tarafından çelenkler hazırlatılmıştır. 

Merhum, ikinci Büyük Millet Mec
lisinden, içinde bulunduğu beşinci se
!:rim devresine kadar ara vermeden ve 
Burdur mebusu olarak tesrii vazifesi
ne devam ctmi~tir. İsmet .. lnönü kabi
nesinin, Ccl§.1 Bayar'dan evet son İk
tısat vekiliydi ve 8 eylül 932 de sıhi 
sebepler dolayısiyle istifa etmişti. 

Do.minyonlar hükümetleriyle fransız ve amerikan hükümetleri, ingiliz 
noktaınazarından haberdar edilmişlerdir. 

sahada yer almak, memleketimizi 
dünyaya tanıtmak, memleket içinde 
halkın istifadesini ve eğlencesini te
min etmektir. Bu hedefe varabilmek 
için bir stüdyo müdürünün idaresi al
tında türk musikisi, garp musikisi, 
temsil ve söz neşriyat şefleri müşte -
reken çalışarak haftalık programları 

bir ay evelinden hazırlıyacaklar ve 
P. T. T. Umum Müdürünün riyasetin
deki idare şefleri, Nafia Vekaleti ile 
diğer alakalı idarelerin, yani parti
nin, Hariciye ve Maarif vekaletleri . 
nin, matbuatın ve ajansın murahhas
larından mürekkep heyet de bu prog
ramları tetkik, tadil ve nihayet tatbik 
olunmak üzere tasdik edecektir. 

18.30 
pl;ik neşriyatı - 19.15 Türk mu 
halk şarkıları (Halı..ıre Hccai) - 2 
ayarı ve arapça neşriyat - 20.15 'l 
sıkisi ve halk şarkıları (Sadi Hoşs 
fe Neydik) - 21.00 San pl;ikları 
Stüdyo salon orkestrası: ı . Schub 
samunıle. 2 - Mozart: Zaide. 3 -
Kicnzi: Der Evanjelimann. 4 • Sic 
chtkaferchens Hochıeit. 5 - Josef 
Zephyr - Li.Hte. 6 - Eti. May; Bei ei 
sche Mosel - 22.00 Ajans haberleı 
va raporu - 2.2.15 Yarınki program Mustafa Şeref, en olgun çagında. 54 

yaşında ölmüştür. Resmi hayatı bu ka
dar hareketli ve parlak olan merhum; 
hususi hayatında taşıdığı faziletlerle 
örnek bir insandı. Çok merhametliydi 
ve insanlığa karşı sonsuz bir sevgi 
beslerdi. Yetiştirdiği talebeler arasın
da mebuslar, umum müdürler ve mem
leketin çok tanınmış hukukçuları var
dır. 

.. ~!manya lı"ührer ve başvekili, haber verilen nutkunu pazartesi günü 
soylı~ecektir. Bütün dünya bu nutku azami bir dikkatle derpiş ediyor. Füh
rer, hır çok defalar sulh arzusunu ifade etmiştir. Bu arzunun samimi olma-
dığını farzetmek, vahim bir hata olur. • htanlıul : 

İngiliz Büyük Elçisinin temasları 
Ugle ı eşriyatı : 

Ölümüyle memleketin her şeyden 
evel değerli bir ilim adamını ve yurt
sever bir çocuğunu kaybettigi B. 
Mustafa Şeref Özkan Burdurlu Ah
met Hamdi Beyin oı;ludur. lö84 de 
Burdur"da doi;muştur. 

Rüştiye tahsilini Burdur'da yaptık
tan sonra 1316 senesi temmuzunda İz
mir idcidisine girmiş ve burayı muvaf
fakiyctle bitirmiştir. İdadi tahsilin
den sonra hukuka giren Mustafa Şeref 
924 senesi sonunda İstanbul hukuku
nu birincilikle ikmal etmiş, açılan mü
sabaka imtihanında kazanarak hükü
met adına ihtisas tahsili yapmak üze
re Fransa'ya gönderilmiştir. 

Tertemiz bir hatıra ile aramızdan 
ayrıldı. 

Nuremberg, 11 a.a. - lngiltere Büyük Elçisi Henderso.n bugün Hit
ler'·in hususi istişare meclisi reisi Fon Neurath ile görüşm~ştür. ' 

lngili:z. mahalilinde beyan olunduğuna göre Henderson Londra'dan 
ye.ni talimat almadığından alman hükümeti nezdinde yeni hiç bir teşeb
büste bulunmamııtır. 

!Z.30 Pla 
musikisi - 12.50 Havadis - 13.05 
ti.irk musikisi - 13.30 Muhtelif pl.i 
yatı - 14.00 Son. 

Akşam Neşriyatı : 
1~.30 Dan 

kisi (pJ<ik) - 19 Konferans: Fatih 
na~ına, Dr. Suat İsmail Gürkan (U 
rının dışler Ü:tcrindeki ehentiyeti) 
Dans musikisi (plak) - 19.55 Borsa 
leri - 20 Saat aya["ı: Grcnviç rasat 
den naklen - Hamiyet Yüceses ve a 
Jarı tarafrndan türk musikisi ve halk 
Jarı - 20.40 Ajans haberleri - 20.47 

Haber alındığına göre, Hitler, kongrenin kapanış celsesinde yarın ak
şam söyliyeceği nutkun metnini he.nü:z. tamamiyle tesbit etmem·iştir. 

Neşriyat sabahleyin bir. ö~leyin 
iki ve akşam altı saat devam edecek -
tir. 

Hukuk Fakültesi 
Almanlar tebliği nasıl karşıladılar! Neşriyat programının ihtiva ede _ Rı.ıa Doğrul tarafından arapça sOylc 

Saat ayarı: Orkestra: 1- Schuman: G 
ceği unsurlar ilk önce şöyle tasnif o- va. 2- Gonnod: 1'ribut de Zamora. 3-

Üç sene Faris Hukuk fakültesinde 
muntazam bir tahsil devresi geçirmiş 
ve çok iyi derecede diploma almıştır. 
1328 senesi eylülünde anavatana dö
nen Mustafa Şeref, 329 senesi başın

dan ağustos sonuna kadar İstanbul 
Hukuk fakültesinde hukuk idare ho
calığına getirilmiştir. Mustafa Şeref 

o zaman, profesörlerin en gençlerin
dendi ve henüz otuz yaşını doldurma
mıştı. 

Talebe Cemiyetinden 

Talebe arkadaşlara 
Değerli profesörümüz Mustafa Şe

ref Özkan'ın cenazesi bu gün kaldırı
lacağından yapılacak törene iştirak et
mek üzere saat on birde fakültede top
lanılacağını bildiririz. 

Berlin, 11 a.a. - Royter bildiri • 
yor: İngiliz siyaseti hakkında Ber -
lin'in siyasi mahafili, tefsirden içti
nap etmekte İse de Büyük Britanya'
nın Almanya'yı ürkütmiye çalışacak 
yer•de Prag Üzerinde müessir olursa 
İyi etmiş olacağı beyan edilmekte -
dir. 

mesi takdirinde İngiltere ve Fran
sa'nın hattı hareketine dair yapılan 
İngiliz tebliği hakkında Berlin ma
hafili, şurasını kaydediyor ki, ıimdi
ye kadar Çekoslovakya meselesinin 
c pren halli ihtimali keyfiyeti Al
manya'da değil münhasıran ecnebi 
memleketlerde bahis mevzuu edil • 

lunmuştu: o/o 32 türk musikisi, % 10 Pes dcıı .Flenrs. - 22.30 Fasıl saz h 
dans, % 6 orkestra, t;-(. 3 bando, % g lbrahim Uygun ve arkadaşları tarafın 

22.10 Hava raporu - 22.13 Dari.ıttali 
koro, o/() 20 plak,% 21 konfera'ls. il:ln siki heyeti: Fahri ve arkadaşları tara 
ve ajans. Bu tasnif ehemiyetli suret· - 22.50 Son haberler ve ertcıil guni.ı 

"d'l d'l · · · gramı-23Saatayarı·Son te ta ı e ı mış, neşrıyatta garp musı- · · 
kisinin ve türk musikisinde de halk 1 ~\~rtıııa 
şarkılarının siklet merkezini teskil et
mesi kararlaştırılmıştır. Mesela. Riya
seti Cümhur Orkestrası haftada bir 
kere, ve gene aynı orkestradan müf -
rez 30 - 35 kişilik bir heyet dört defa 
konser verecek, oda müziği ve sololar 

. U.t""""" VE OPERETLER: 17.l~ 
nıh - 2U lirukscl - 20.15 Parıs .. P. T. 
20.30 Paris. 

. **• mişti. Esasen, İngiliz beyanatı Al • 
Be~lı.n, 11 a.a. - Çek~slovakya me-ı manya'da hiç bir hayret uyandırma· 

sel~sının cebren halledılmek isten - mıştır. Buna intizar ediliyordu. 

ORKı>STRA KONSE!lLER! VE 
FONlK KONSERLER : 12 Ha 
Laypzig, Kolonya - 20.25 Stokholm 
Breslav - 21.10 Kolonya - 21.25 K 
hag. 

Bir ilim adamı olduktan başka ida
redeki liyakat ve kabiliyeti dolayısiy
lc ayni senenin ilktcşrin ayında Kon
ya Hukukuna muallim tayin edilmis
tir. Buradaki vazifesine başladıkta'n 
üç ay sonra, yapılan seçimde, en bü
yük ilim müessesesinin başında bu
lunduğu Konya ile, doğduğu yer olan 
Burdur'dan mebus seçilmiştir. Kendi
si Konya'yı tercih ederek Burdur'dan 
istifa etmiştir. 

24 saat içinde 
vaziyet belli olacak Rtınsiman'ın önünde 

ehemiyetli bir mevki işgal edecektir. 
Büyük garp lisanlarına hakkiyle va -
kııf spikerler davalarımızı ve Türkiye 
haberlerini medeni dünyaya neşir ve 
bu neşriyatın malzemesini de vekalet· 
ler temin edeceklerdir. Başvekalet 

bu lazimeyi şimdiden bütün devlet 

ODA MUSIK!Sl- 12 Bcromıinstcr 
Varşova - 22.30 Kopenhag. 

SOLO KONSERLERi; 17.15 Paril 
T. T., Roma - 17.40 Prag - 18 Pat 
18.20 Laypzig - 18.25 Droytvic -
Paris - P. T. T. - 0.30 Stokholm -
Stutgart. 

(Başı 1. inci sayfada) 

şefi general Henlayn ve parti hava 
kuvetleri şefi general Kristiansen ol
duğu halde bilhassa demiştir ki: 

Plebisit ! plebisit dairelerine tebliğ etmiştir. 
P. T. T. idaresinin radyo ne.şriya· 

tına layık olduğu ehemiyeti vermek -
te olduğundan şüphe edilemez. Esa -
sen halkın radyoya karşı gösterdiği 

alaka da işin ne kadar ciddi tutulma -
sı lazım geldiğine delildir: P. T. T. 
1935 de şirketten 6000 abone devral -
mıştı. Bunların sayısı 1936 da 9000, 
bugün meri olan kanunun neşrinden 
s9nra. vani 1937 de 25.000 ve 1938 ha
zıranında 3~.ouu oımuştur. vaKıa ou 

HAFİF MUZIK: 6.10 Hamlıurg -
Breslav, Frankfurt, Kolonya - 7.10 
lonya - 8.3_0 Breslav, Frankiurt, Kol 
- 9.3~ ~erhn - 10.30 Hamburg, Viya 
12 Munıh - 13 BerJin - 14 Münib" 
Alnıan istasyonları - 17.30 Layp:.:il{ 1 
Alma nistasyonları - 18.30 Breslav -ı 
Kopenhag - 21.10 Laypıig, Stutl{atl 
22.30 Hamburg, Kolonya - 0.45 Kolorf 

.. _ Partinin vazifesi, henüz bitme
miştir. Mücadele devrini hatırlamak 
ve Almanya'nın her türlü ahval kar· 
şmnda elde ettiği vaziyeti muhafaza 
etmek azminde bulunduğunu ilan et
mek zamanı gelmiştir.,, 

diye nümayişler oldu 
HALK MUSiKiSi: 11.30 Ştutgart 

Strazburg - 21.10 Münih - 21.30 M 
Ceneri. İstanbul'a geldikten sonra, teşrii va

zifesine devam etmekle beraber, İa
tanbul hukukunda amme hukuku ve 
idare müderrisJikJerini ifaya başla

mıştır. 1331 senesi ilk teşrininde tica
ret ve ziraat nezareti müsteşarlığına 

tayin edildiğinden mebusluktan isti
fa etmiştir. 1332 senesi nihayetinde İ
tibarı milli bankası idare meclisi iza
sı iken Kayseri'den mebus seçilmiş ve 
kabineye Ticaret, Ziraat nazırı olarak 
girmiştir. 

Kabinedeki nazırlık vazifesinden 
1334 senesinde ve mütarekeden 25 gün 
evci istifa etti. 1336 senesi sonunda A
nadolu'ya geldi, 1337 senesinde Srvas 
temyiz mahkemesi azalığına tayin e
dildi, o zamanlar, bir hastalık geçir
mesi dolayısiyle altı ay sonra istifa 
etti. 

1338 senesi haziranında Suriye ile 
imzalanan gümrük mukavelenamesin
de hükümetimizin murahhası olarak 
bulundu. Döndükten sonra, İsmet İnö
nü murahhas heyetinin müşavirliğine 
tayin olunarak Lozarı'a gitti ve kon
feransın iki safhası arasında murah
has heyetimizi temsilen Lozanda kal
dı. 

10 temmuz 1339 da Parti namzedi 
olarak Burdur'dan mebus seçildi. 

Hitler, sonra ezcümle demiştir ki: 
.. _ Naayonal • sosyalizm iktidar 

mevkiine boş bir tecrübe neticesinde 
değil mücadele ederek gelmiştir. Bu 
hareketin ve Almanya'nın vaziyetini 
idame etmek için mücadeleye devam 
etmek 13.zımdır. Düşünceleriniz, siz
den evelkilerin düşünceleriyle bir ol
sun. 15 sene evel size tahmil edilen 
vazifeler ağırdır. Nas yona! - sos ya -
lizm terbiyesinin ruhu iman, irade ve 
sebatı vücuda getirmekten ibarettir." 

Hücum kıtaları şefi Lutze, ceva
ben şöyle demiştir: 

u_ Eğer ideal sahibi insanlara ih
tiyacınız varsa, bunları burada sizin 
için harekete geçmeğe hazır olanlar 
cİrasında bulabilirsiniz.,, 

Hücum kttaları, bundan sonra Hit
Jer'in önünden geçmişlerdir. 

Marsilya limanında 
l'vtarsilya, 11 a.a. - Son günler zar

fında olduğu gibi bu sabah da Marsil· 
ya limanında normal bir şekilde çalı
şılmıştır. Hiç bir hadise kaydedilme-
miştir. 

Karlsbad, 11 a.a. - Cuma akşamın
danberi Kont Cernin'in şatosunda bu
lunan Runsiman bugün öğleyin me
bus Vol Ner'in riyaset ettiği südet al· 
manıarının bır neyetını &aouı etmış

tir. 
Volner, Runsiman'a ezcümle şun -

!arı söy !emiştir: 

"- Südet alınanları, Sen Cermen 
muahedesindenberi uzun bir felaket 

devresi yaşamıştır. 1918 de Vilson 
prensiplerine inanarak silahlarını el
lerinden bırakıp yuvalarına döndük
leri vakit, kendi mukadderatlarına 

kendilerinin hakim olabilecekleri ka

naatini besliyorlardı. Acı bir suret

te aldandılar. 
Volner, ecnebi hakimiyet altında 

yaşamağa mecbur oldukları takdirde 
ingilizlerin nasıl bir hareket ittihaz 

edeceklerini bahis mevzuu ederek 

kendi vaziyetleriyle bu vaziyet ara -
sında bir mukayese yapmış ve sözle· 

rine şöyle devam etmiştir: 
"- Yirmi sene süren mütemadi ıs

tıraplardan sonra gerginlik son had
dini bulmuştur. Çek vaidlerine artık 
inanımız kalmamıştır. Size itimat e
diyoruz. Haklarımızı elde etmemiz i
çin her şeyi yapacağınıza kaniiz." 

Lord Runsiman, verdiği cevapta, 
südet almanlarının uğramış olduğu 
haksızlıklara muttali olduğunu, ken
disine verilen vesikaları tetkik eyle· 
...... .ı..._. 1.-.J-.~J-:;- .... - ,.,uJ.a ...... ,:: .... _ .a 

hayet kendisinin "kadiri mutlak" ol· 
madığının anlaşılmasını rica eylemiş
tir. 

Bu esnada şatonun önünde topla -
nan binlerce almandan mürekkep bir 
halk kütlesi, mütemadiyen "kendi mu 
kadderatımıza kendimiz malik olmak 
hakkını istiyoruz., diye bağırıyordu. 

. Lord Runsiman ve zevcesi yanla -
rında Volner olduğu halde şatonun 

tarasasına çıkmaları üzerine halk, he· 
yecanlı tezahüratta bulunmuş, alman 

milJi marşını söylemiş ve hep bir a
ğızdan birkaç kere şöyle bağırmıştır: 
"- Aziz Lord bizi Çekoslovak bo

yunduruğundan kurtar.,, 

Lord Runsiman, Volner vasıtasiy
le halka hitap ederek gösterilen mu
habbet asarından dolayı teşekkür et

miş, iki milleti biribirinden ayıran 

engellerin ortadan kaldırılabileceği 

've her iki millete de sulhun temin o
lunabileceği ümidini ızhar etmiştir. 

Halk, lord Runsiman'ın bu sözleri
ni "plebisit, plebisit,, avazeleriyle 
karşılamıştır. 

abonelerin hemen yarısı İstanbul'da, 
5000 kadarı Ankara'da, 2.500 ü İzmir
de ve geri kalanı da diğer şehir ve ka
sabalardadır. 

Radyoyu en mütevazi yuvalara ka
dar sokmak gayesi, elbette, makinele
rin ucuzlaması ile istihsal edilmiş o
lacaktır. 

Bu hedefe varılmanın yolu da bu
lunduktan sonra radyomuzun, dünya 
istasyonları arasında bize zamanları -
mızı faydalı ve eğlenceli surette ge · 
çirteceğinden emin olarak daima ara· 
yacağımrz radyo olacağına tereddüd
süz inanacağız. 

Ancak şunu kaydetmek lazrmdır 

ki her hangi bir istasyon kusursuz 
çalışabilmek için uzun bir tecrübe 
devresi geçirmek teknik bakımdan za
ruridir. Bu devre cümhuriyet bayra -
mına kadar tamamlanırsa önümüzdeki 
radyo davamız tasavvur ettiğimiz 

şartlar altında tahakkuk ettirilmiş o
lacaktır. Fakat tekamül, unutmıya

lun ki, tedrictdir. 
Nasuhi BAYDAR 

DANS MUZ!Gt- 18 Sarbrük - 22 t 
ransa, Sofya - 22.5 Poınan (Valsler 
22.20 Prag - 22.40 Roma - 23 Lond 
Recyonııl. Mılano. Roma_ 23.10 Droy 

Dr. Ar as' ın Belgrad' dan 
ge(erken söyledikleri 
(Başı 1. nci sayfada) 

vanof burada bulunmadığından, o 
namına Protokol şefi ve hususi ka 
müdüriyle Bulgaristan'ın Ankara 
çisi Kristof, Hariciye siyaset i:J 
müdürü ve Yunanistan, Yugosla" 
ve Romanya elçileri tarafından sel 
lanmıştır. 

Trenin yarım saatlik tevakkufu 
nasında Dr. Aras, kendisini seıa~ 
mrya gelen zevatla görüŞcmüş ve ya 
na devam etmiştir. 

Belgraı'ıarı gecerkerı 
Belgrat, 11 a.a. - Dr. Aras, dün 

şam, Belgrad' dan geçmiş ve istasy 
da Hariciye Nezareti mümessiller 
Yunanistan ve Romanya elçileri t 
fından selamlanmıştır. 

Aras, istasyonda kendisiyle görü 
gazetecilere, Balkanların bu günü 
istikbali nikbinlikle derpiş ettikler 
söylemiştir. 

kurdela ile sıkılmıı kocaman bir hotoz giymiıti. Ha
raretli bir sarışın kadın hali almııtı. Kızıl aaçlarmın 
bukleleri omuzlarına dÜ§Üyordu. Enli ve mor bir 
kemere uçları iliıtirilmit olan organdiden bir atkı 
göğsü üstünde çaprast bağlanmı§tı. Biraz yüksekçe 
beline sarılmıı gibi düten penbe çizgili beyaz etekli
ği boyunu çok uzun gösteriyordu. Ve Felisi, rüyala
ra has bir tekil gibi görünüyordu. 

GOLONC HiKAYE 
Felia, bir anda ölçüsüz büyümü~. olduğunu hisset· 

ti, ve perde inince, mırıldan·dı : 
- Bu sefer, mesele halledildi. 
Orşide sepetleri. gül ve leylak demetleriyle do

lu locasında soyunuyordu ki Felisi'ye bir telgraf 
getirildi. Telgrafı açtı. Bu, Lahey'den gelen ve şu 

kelimeleri ihtiva eden bir telgraftı : 

- Dölaj da münasebetsiz §akalar yapıyor, dedi: 
Mari - Kler'e ne yaptığını biliyor musunuz? lkiıi de 
Bilgin kadınlar'da oynuyorlardı. Sahnede eline sı
kıttırmıt olduğu yumurtayı kadıncağız bütün o
yun müddetince ne yapacağını bir türlü tayin ede -
memif. 

Zil çalınca Felisi, Konstanten Mark peşinde oldu
ğu halde aıağı indi. Salonun patırdısını, canavarın 
çıkardığı gürültüyü i,itiyorlar, ve Apokalips'in 
hayvanı ağzına girmekte olduklarını sanıyorlardı. 

Parmaklık halkça iyi kaqdandı. Mevsim sonun
da ve uzun bir müddet oynanacağı ümit edil. 
mediği halde herkesin lutfuna mazhar oldu. Bi -
rinci perdenin ortasına doğru onda üslüp ve tiir, 
ve turasında burasmda da vuzuhsuzluklar hi .. edil
di. Böyle olunca da ona karıı saygı gösterildi, hoıa 
gl!mit gibi, anlaıılmı§ gibi davranıldı. Hiç de dra
matik olmadığına hükmedil-di. Piyes edebi idi, ve bu 
sefer, bu tarz makbul görülüyordu. 

Kon.stanten Mark henüz Paris'te kimaeyi tannnı
yordu. Vivare'den üç dört çiftlik sahibi getirtmi§tİ 
ki salonun ilk srralarmda, beyaz kravatları içinde 

yüzleri kızarıyor, taıkın ıaşkın etraflarına bakıyor 
Ye alkı§lamağa cesaret edemiyorlardı. Müellifin hiç 

• "b • \c ente..e•n.nt:nT. 
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dostu olmadığından muvaffakiyetine zarar vermeği 
dÜ§Ünen bulunmadı. Ve hatti, koridorlarda, diğer
leriyle mukayese edilerek istidadlı bir adam telakki 
olundu. Bununla beraber pek müheyyiç olan Mark 
locadan locaya geziyor, yahut direktörün locasında 
yığılıp kalryordu. Münakkitlerden çekiniyordu. 

Romiyyi ona : 
- Müsterih olunuz, dedi. Piyesiniz hakkında mü

nakkitler Pradel'e dair ne gibi iyi veya kötü dütün
celeri varsa onu söyliyeceklerdir. Ve bu esnada da 
iyilikten fazla kötülük düşünmektedirler. 

Adolf Möniye, salonun iyice dolu olduğunu ve 
münakkitlerin de piyesin yazılıımı pek itiniilı bul
duklarını, solgun bir tebessümle, ona haber verdi. 
Buna mukabil, kendisi de Pandolf ve Klarimond 
hakkımla bir kaç güzel söz bekledi. Fakat Konstan
ten Mark bu sözleri arkadaıına tevcih etmeyi aklı -
na getirmedi. 

Romiyyi batını salladı : 
- Şiddetli ve garazkarca tenkitler beklemeli. Mös 

yö Möniye bunu bilir. Matbuat ona kartı gaddarca 
haksızlık etti. 

Möniye içini çek•ek : 
- Heyhat! Hakkımızda, ıekspir ve Moliyer aley-

Çeviren: NASUHi BAYDAR 

hinde yapılmıı olduğu kadar çok tenkit katiyen ya
pılmıyacaktır. 

Nantöy'ün muvaffakiyeti büyük ve gürültülü al
kıtlar ve di.vetle~den fazla ince hisli amatörlerin 
daha ihtiyatlı ve daha derin tasvibi ile tebarüz et
miı oldu. Nantöy, kendisine henüz İzafe edilmiyen 
tekellümde safiyet, vaziyetlerde asalet, bikir ve 
mağrur bir zerafet gibi vasıflarını göstermitti. 

Nazır sahnede, son perde arasında ona tebrikleri
ni arzetti. Bu seyircilerin leyhtar olduklarına iıaret· 
ti: Zira nazırlar hiç bir vakit hususi mütalealarını 

beyan etmezler. Üniversitenin büyük Üstadı peıin
den memur, kibar i.lemi mensupları ve tiyatro mü
ellifleri kalabalığı itiıiyordu. Kollarını tulumbalar 
gibi ona doğru uzatarak hayranlıklarını hep birden 
ifade ediyorlardı. Ve bunlar arasında nefesi kesilen 
Madam Dus, erkek elbiselerinin düğmelerine, sa· 
ymz pamuk dantelalarından parçalar i1'da ediyor
du. 

Son perde Nantöy için bir zafer oldu. Halktan göz
yaıları ve feryatlardan daha iyis.ine mazhar oldu. 
Bütün gözlerden yaısız, fakat nemli bakıılar, bütün 
göğüslerden yalnız güzelliğin koparabildiği o derin 
ve adeta sakin fmltryı istihsal etti. 

Muhakkak muvaffakiyete kalbimle iştirak e • 

derim. 

Rober 

F eli si bunu okuyup kaparken doktor Trüble lo
caya girdi. 

Felisi, doktorun boynuna yorgunluk ve .sevinçle· 
tutuşan kollarını ·doladı, onu nemli göğsüne doğru 

çekti ve bu mütefekkir Silen çehresine müheyyiç ağ
zının bütün genişliğiyle bir öpücük kondurdu. 

Bir hekim olan Sokrat, bu puseyi - kendisine değil, 
fakat zafere ve aşka ithaf edilmit olduğunu bile
rek - taliin bir armağanı gibi kabul etti. 

Bizzat Nantöy, kendini kaybederek, dudaklarını 

belki lüzumundan fazla hararetli bir nefesle imla 
etmiş olduğunu farketti; zira kollarını boşluğa atar
ken: 

- Ne yapayım, çok mesudum! dedi. 

xx 
Kırmızı yumurta yortusunda büyiik bir hB.dise 

nefesini arttırdı: Komedi Fransez'c alındı. Bir kaç 
zamandanberi, kimseye bir sey söylem.?ksizin, bu 
hususta müracatlarda bulunuyordu. Anası ona te
§ebbüslerinde yardım etmişti. Madam Nantöy sevil
diğindenberi sevimliydi. Şimdi dik kor alar takıyor 

Sonu var 
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arı Ömrümüzün 3 te biri ... 
musı 

erle( 
Hayatı çok severiz, mümkün oldu· 

O !u kadar çok yaşamayı iateru, uzun Ö• 
m2~~ürlü.lere da daima gıbta ederiz. Bu • 
5 Ti*unla beraber o kadar sevdiğimiz ha· 
şses,atın üçte bir kıımını uykuda - yani 
rı --
ubet•ıamaz gibi - geçiririz. 

8
: 'W Vakıa günde aekiz saatten ziyade u
s~fd}uyan tenbeller bulunduğu aibi beı~ 
i eiııkltı saat hatta dört, beş ıaat uyku ile 
lcrıtnan gayri tenbeller de vardır. Meı· 

lirse inaan uyuyamaz; çünkü nukna· 
tiı iıtikametten ayrılmıı olur. O hal
de uyuyamadığınız aecelerde bqmızı 
ıimale doğru çeviriniz. Ayaklanmzın 
kıbleye doğru ıeleceğini düıünmeyi· 
ni:ı, çünkü o vakıt, uyuyabilmek için 
ti Y emen'e kadar gitmek lazım olur ... 

m k • • ur adamlar arasında, çabtma va tanı 

lnıan toprağa yakın yatınca da uyu. 
yamu. Çünkü topraktan çıkan elek· 
trik iyonları uykuya engel olurlar. O 
halde mümkün olduğ-u kadar yükaek 
bir katta ve mutlaka karyolada ... ~oğa1bnak için pekaz uyumaia alı,mıt 

li
nlanlar bilinir. Meseli. tabiat alimi 

lak ümbal' ,. .. d d" t tt 05 u ın gun e or ıaa en az u-
plakt'fUduğu meıhurdur. 

Fakat, niçin uyuruz? Eskiden vücu
ansdu ve fikri dinlendirmek için, derdik. 

ih fllialbuki uykuda fikir durmu, rüya· 
.<Djardan daha ziyade bile yorulur. Vü. 
~sa ıcudun i,leri de uykuda' hafiflese bile 
satabüıbütün durmaz. Onun için uykunun J: dinlenmek ihtiyacından ileri geldiğine 
.47 artık kimse inanamaz. 

Ay ıııiı da uykuıuzluia bir ıebep· 
tir. Fakat ııığından dolayı değil, hava· 
daki elektriği değiırtirdiğinden. Çün
kü hava kapalı olup da mehtap bulun
maıa bile, ayın büyüdüğü gecede uy
ku gene aelmez. Buna çare ayın kü
çüldüğünü beklemektir ... 

~lGd Bunakarşılık, ';1Yk';1 naz~riyel~~i . ~ 
3. kadar çoğaldı ki şımdı ne dıyecegırruzı 

Uykuıuzluia batka bir ıebep de gü
rültü, komıunun radyoıunun çıkardığı 
- bazılarının da müzik dedikleri - a. 
caip seslerdir. Fakat uykusuzluğ-un bu 
türlü sebebine karlJı çareyi şimdiye ka
dar kimse bulamamıştır. 

h şaşırdık. Bu nazariyelerin her birinde 
t;11~ hakikatten bir parça bulunsa da o par
a ra çalan bir araya getirerek tam hakikati 
nu tneydana çıkarmak şimdilik mümkün 

olamıyor. 
Zaten meşhur iken, geçenlerde -

7.ıd Yahudi olduğu için - Viyana' dan çı· 

1 Dünyada neler oluyor 1 

Yattaki 
meçhul adam • T. kıp Londra'da yerleşmeıiyle 'yeniden 

E §Öhret bulan sinir hastalıkları hocası 
anı F'röd'ün fikrine göre inıan ömrünün 
im bir kısmında dünya ile ali.kasını kea • 
K ınek için uyur: Belki hayattan bıkm.a

tcr rnak için, yahut, hayattan bir müddet 
riıl ayrılarak ıonra onu daha ziyade aev

Pa rnelc için. 
Bqkabir nazariyeye göre de, inaan ...... 

dünyaya çıkmadan önce, annesinin 
karnındayken halini ve vaziyetini öz-

o ler de onun için uyur: Delili de bir-
01 çoklarının yatakta tortop olarak uyu· 

rnaları. Bazdan bu delile kendilerinin 
de o vaziyette uyuduklarını ilave eder· 
ler. 

Nazariyelerin en yeniıi uykuyu, ka· 
(a. tasının içinde ve zaten her İ§İmİze 
karışnuya çalııan ipofiz auddeaine 
bağlar. Bir rivayete göre, bu minimini 
rudde brom çıkanr da iJ?.san onun için 
uyur. O halde uykuıuzlara bromür içi· 
Y11lililfdif. Viıliıa bu guddenin ~ Çfılat' -
dığı bromlu hormon çoğaldığı vakıt 
insan eli boş kalınca hemen uyuyuve-

İngiltere'nin Harviç sahillerinden 
30 kilometre açıkta bir fransız balık
çı gemisinin tayfaları, akıntıya kapıl· 
mış bir gemi gördüler. Bu, tiç yüz 
tonluk küçük bir yattı. Gemiye bir san
dal yaklaştı. Yatın içinde, kaba saba el
biseli, sarışın bir genç vardı. Vaziye
tinden bir denizci olduğu anlaşılıyor · 
du. Fakat gencin aklı ba,mda yoktu. 
Hastaneye sevkedilen genç hep sa~ma 
sapan söylüyor, ara sıra sayıklıyor, 
dudaklarından dökülen kelimelerden 
bir facia seziliyordu. Haıtta iki kere, 
yanında iki arkadaş bulunduğunu söy
ledi. 

ri 
:uı 

ii 
iı 

tirıe de uykusuzluğa ilaç olarak bro
mür içen herlı:eı mutlaka uyumaz. O
nun için, bu nazariyede niçin uyudu4 
ğumuzu tamamı tamamına anlatamaz. 

Her ne olursa olsun, uyumak lazım
dır. Hem çocuklara daha ziyade lü
zumlu olduğunu çocuk ne karJar küçük 
olursa o kadar çok uyumasiyle göste· 
rir. Onlara gündüz uykusu bile lüzum
ludur. Bir çocuğu en güzel havalı bir 
Yere hava tebdiline götürürsünüz. 
Gündüzleri uyumazsa çocuk gene cı· 
lız kalır. Bir kaç gün üst üıte gündüz 
uykusu uyuyunca gelifllleğe başlar. 

Uykusuzluk, daha fazla yaşamak 

demekse de, herkes gibi vaktinde uyu
Yamıyanlar bunu adeta bir işkence sa. 
Yarlar. Onun için Çin'de, cezalandırıl. 
rnak istenilen kimselere karşı en ağır 
ilfkencenin uykusuz bıralonak olduğu· 
nu rivayet ederler ... 

Uykusuzluğa sebep de, şimdi en ye
ni nazariyelere göre, mıknatis ve elek
triktir. Karyolanın başucu c~nuba ge-

Fakat alman süratli tedbirlerle gen~ 
kendisine geldiği zaman polis celbe -
dilmiş fakat hi~ bir şey hatırlamadı
ğı gibi kendisinin bile kim oldu
ğunu bilmiyordu. 
ı121ıY.af\.a;-ntr-dannın ııe· oitkaç· elbise
den başka bir şey bulunamamıştır. Bir 

çarpışma olduğu tahmin ediliyor. Fa
kaıt neyle, kayaya mı, başıka bir gemiye 
mi, neye çarptığı mallım değildir. 

Yahudiler reçel 

yapamıyacaklar 
Bir fransız gazetesinin Berlin'den 

ve Viyana'dan aldığı haberlere göre, 
alman adliye ve dahiliye nezaretleri 
Almanya' da bulunan yahudilerden soy 
adları almanca olanlarm 39 seınesi ba
şına kadar bir yahudi soy adı almala
rını emretmiştir. Önümüzdeki ikinci 
kanunun ilk gününe kadar her yahudi 
doğduğu yeri ve aldığı yeni soyadını 
kayıt ve tasdik ettirmeğe mecbur tu -
tulmaktadır. 

Bundan başka Viyana'daki yahudi 
tacirler 25 auğstostan itibaren şeker 
ticareti yapamryacaklar, pastacılık, 

reçelcilik için de şeker kullanmıya
caklardır. 

GÖKLERİN CASUSU 

Vidal havai meskenine çıkmıştır. 
Derhal, trajik ko~uşund:ın soluk so

luğa olmasına rağmen, soruyor: 
- Ne oldu? 
- Anlamadınız mı? Diye hayret e· 

diyor kadın. Bu söz öyle bir tonla söy
lenmişti ki geçen hadiseleri öğrenmek 
ınerakında olmasa, mühendis terbiye -
sizce telakki edebilirdi. 

Fakat kadın hemen ardından iazh 
ediyor: 

- Ecza kutusunda ku9un yağını 
toplamak için bir madeni kap aramak 
llıaksadiyle buraya çıkmıştım ki nere
den geldiğini anlıyamadığım bir may
ınun ağacın alt~na saldırdı. Ocağın 
taşlarında ellerini yaktığı için, haykı
rarak, merdivenden yukarı çıktı, ve 
beni görlince korkusundan merdiveni 
de beraberinde götürerek Ust dallara 
tırmanmıya başladı ... 

Onu takibetmck istiyordum, fakat 
iki silah sesi işitince durdum .. Bir av 
hayvanı mı vurmuştunuz, yoksa ... Fa
kat sizin yoldan süratle koşarak gel
tliğinizi görünce anladım .. Takibedili
YOrdunuz ... Fakat kimin tarafından ? 
Merdivenin yerinde olmadığını gör -

Yazan: Allred M Qfar 
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düğünüz zaman yüzünüzün aldığı deh-
şet ifadesini uzaktan farkettim ... Tam 
o esnada panter meydana çıktr ... O za-
man şu tüfeği aldım ve ateş ettim ... 

Bir lahza sustu, sonra sahte bir te -
vazula devam etti: 

- Ni,ancllxğım pek de fena değil -
dir, biliyor musunuz 1 

Vidal ona dik dik baktı: 
- Bu silah nereden çıktı? 
Kadın cevap vermedi, fakat parma

ğiyle cephane sandığını i9aret etti. 
Vidal, hayrctinde·n, bir lahza yerin

de hareektıiz kaldı. Sonra, bir kelime 
söylemeden, dalları açarak aandı~ın 
bulunduğu yere gitti. Kapağını açmı
ya çahttı. Fakat aandık kilitliydi. Hiç 
bir tazyik veya kırılma alameti de gö
rünmüyordu. 

O zaman kadına doğru döndU. 
- Demek ki aandığı bir anahtarla 

açtınız? 
Kadın ancak hissedilir bir tebessüm

le: 
- Her halde, diyor. 
Vidal bin tilrlU tezatlı hislerin tesi

ri altında ona doğru ilerliyor. EvelJ 
nefret ettiği bu cuus tarafından kur-
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BÜTÜN DÜNYA •===~ 
Gözünü Nuremberg' e (evirmiş 

SULH SÖZÜNÜN 

Gençleri 

teşvik 

havacılığa 

etmeliyiz 
Motörsüz tayyareyi ilk defa 1935 

mayısında Moskova'da gördüm. Para· 
şütçülerle temasım önce orada, ve bir .. 
kaç gün sonra Kiyef'te vuku buldu. 
Ankara'da Türkkuıu'nun emekleme 
günlerine şahit oldmn. Bu hahralar
dan ancak şunun için bahsediyorum 
ki, nerede olursa olaun, havacı &enç
likte dikkatime çarpmış olan va.uf 
mesleğe derin bir ba:ğblıktır. Moıko
va'da bin küsur metreden a:tlıyan gen
cin paraşütü sert rüzgara çarpınca iki
ye bölündü. Tayyare kulübünün tara
çasından heyecanla takip ettiğimiz bu 
hızlı inişte yedek paraşütün toprağa 
yüz metre kala nihayet açıldığım gö • 
rerek yüzlerimiz güldü. 

Oradan gelmesini bekliyor! 
•============ GÜNÜN POLİTİK MESELESİ 

hop bir ağızdan "Şefimizi selamla-
Enformasyondan: rız" diye haykırmı' ve bir alman 

8 
üyük Almanya kongresi" o

nuncu nasyonal - sosyalist 
kongresi bugün Nüremberg'de açıl
mıştır. Partinin bu yıllık toplantı
ları Almanya' da nasyonal - sosyaliz· 
min zaferinden beri ananevi bir ma
hiyet almıştır. 

Bu sene, büyük Almanya Nkong
res.i Avusturya'nın Almanya'ya il
tihak etmiş olması keyfiyetinden 
hususi bir mana almaktadır. 

600.000 kongreci Nüremlıerg'de 
. bekleniyor. Partinin son kongresi

ne Dantzig de dahil olduğu halde 33 
bölge iştirak etmi§ti. Bu sene A".'us
turya ile birlikte 40 bölge temsıl e
dilecektir. 

marıpnı söylemiştir. 

Krumau'da ayan azası Psrogner 
konuşmuftur. Kalabalık dinleyici · 
ler "Biz Almanya'ya iltihak i~teriz. 
Hitler bizim şefimizdir." Diye hay
kırmışlardır. 

"Meşru müdafaaya davet" beyan
namesini imzalıyanlardan olan dok
tor Koellner Ega da söylediği nu
tukta mücadelenin ancak Karlsbad'
da kabul edilen 8 talep çekoslovak 
hükümeti tarafından kabul edildiği 
zaman duracağını söylemiştir. 

"Çekoslovak probleminin vehame
tini gıizlemiyoruz. Fakat, bütün mil· 
letlerin taşımaları ica.beden sulhçu 
hisler sayesinde, Berlin ve Prag hi.i
k ümetlerinin enternasyonal mesuli
yetleri hakkında sahip olmaları la
zım gelen yüksek idrak sayesinde, 
İngiltere ve Fransa'nın dürüst ve 
sıkı işbirliği sayesinde orta Avru
pa üzerine çöken ağır tehditlerin 
ortadan kalkacağını umuyoruz. 

Her halde, Fransa akdetmiş oldu
ğu paktlara ve muahedelere sadık 
kalacaktır.'' 
Şimdi bütün dünya gözlerini Nu

remberg'c çevirmiştir. Sulh sözleri 
oradan gelmek lazımdır. En parlak 
devrinde Napolyan'un sahip oldu
ğu kadar yüksek bir iktidara malik 
olan Şansöliye Hitler'in, Avrupa'ya 
karşı, insanlığa karşı vazifeleı:ıinin 

kendisine emrettiği kararları vere
ceğini umalım. 

Bu genç ihtiyat ederek yedek pa• 
raşütü son dakikada kullanmıştı. 

Kiyef'te iki bin metreden tayya.re
yi terkeden usta bir paraşütçü • rah
metli Vasıf Çınar'm tabiriyle - sapsız 
balta gibi, para§ütünü açmadan ilk 
bin dokuz yüz metreyi yere doğru 
katetti. 

Bir genç kız: 
- Parqüt daima açılır; açılmazsa 

kabahat onda değil, paraıütçüdedir, 
diyordu. 

Partinin bütün sayısız teşekkül
leri bu kongreye seçkin ekiplerini 
mümessil olarak gönderc-::.?klerdıir. 

Paıtronlar, kongreye murahhas se
çilen işçilerine senelik iznin hari
cinde maaşh mezuniyet vermekle 
mükelleftirler. 

Nihayet, Aş'da mebus Volner çe
ko11lovak hükümeti tarafından güya 
alınmış olan gizli askeri tedbirlere 
telmih etmi~tir. Bundan sonra çe
koslovak hükümetiyle südet alman- · 
ları arasında ancak B. Henlayn tara
fından Karl&.bad'da formüle edilmiş 
sekıiz talep esası üzerinde anlaşma 
husule gelebileceğini tebarüz ettir
miştir. ı--

Bir İngiliz bahriyelisinin 

Bunları göz önüne getirince 
varacağımız hüküm şudur: Havacılık 
sanıldığı gibi tehlikeli bir meılek de
ğildir. Onun bu tehlikesizliğini anlaA • 
mak için de içine airmit bulu~ ~
fidir. Demek ki ilk admı belki aıuçtıür. 
Bu güçlüğü bilenler, havacılığı ~ip 
kılmanın çareaini ta ilk mektep çagın: 
da küçüklerin eline tayyare modellen 
vermekte bulmu,lardır. Mini mini tay• 
yarelerin havada kavisler çuerek iler
lediğini gören yavrular günün biri?de 
daha büyüklerine binerek aynı kavıı • 
leri bizzat çizmek hevesine kapılacak· 
lar ve ilk admu böylece abnı! olacak • 
lardır. 

B. Rudolf HC5S, yarın sabah kong
reyi açacak ve bugün Nüremberg'e 
varan Führer'in beyannamesi oku
nacaktır. Bu hafta zarfında bir çok 
sportif ve temaşavi tezahürler yapı
lacak ve kongre başvekilin, ehemi
yctini tebarüz ettirmeye hiç hacet 
olmıy.an nutkiyle nihayet bulacak • 
tır. 

H afta sonu tatili Çekoslovak
ya'da müzakereleri inkitaa 

uğratmamıştır. Lord Runsiman'm 
başlıca yardımcısı olan B. Aston 
fa:v.a t.ltiıfu .KRnii~ 'lı.f lm~~'kn inJM&'t~
mesaf ede umumi karargahı olan 
Aş'a gitmiştir. Südet alınanlarının 

başlıca nüfuzlu şeflerinden biri o -
lan B. Heriman Frank'ın da hazır 
bulunduğu görüşme bir buçuk saat 
devam etmiştir. 

B. Aston Gvatkin sonra Prag'a 
dönmüş, ora:da İngiltere elçisi B. 
Nuyton'la, sonra da Lord Runsi
man'la görüşmüştür. 

B. Aston Gvatkıin ingiliz muta· 
vassıtını Henlayn'la yaptığı görüş
meden haberdar etmiştir. Öğrendi
ğimize göre B. Gvatkin pek fena in· 
tibalarla dönmemiştir. Slidet alınan
ları şefi, Berhtesgaden'i ziyaretin . 
den sonra, yeni müzakerelere kapıyı 
kapamamıştır. 

F akat şurası kayda değer 

ki, "hasat bayramı" vesile
siyle bir çok alman südet köylerin
de söylenilen nutuklar manidar bir 
siya9i karakteri haiz olmuştur. 

Teçel'de, mebus Sander Hitler'in 
admı telaaffuz ettiği zaman, halk 

tarıldığı için hiddetlidir. Sonra, kadı
nın, kati surette menetmesine rağmen, 
sandıktan bir silah almış olmasına i
çerlemiştir. Bununla beraber eğer ka
dın kendisine itaatsizlik etmiş olma
saydr canavarı vuramıyacak ve kendi
si şu dakikada muhakka!k ki... 

Somurtarak sordu: 
- Nerede o anahtar ? 
Ondan "Ortaklarım olan tayyareci

lerden çok azman önce anahtarın bir 
ikincisini almıştım" cevabını bekliyor. 

Fakat kadın, usulca cevap veriyor: 
- Cebinizde. 
Bu sefer Vidal kızıyor: 
- Demek, anahtarı benden çaldınız. 
Kadın tashih ediyor: 
- Yok, sadece bir gece siz uyurken 

bir lahza için almıştım ... 
Erkeğlfi feveranına meydan verme -

den kadın kendini mazur göstermiye 
çalı9ıyor: 

- Bir haylı müddet için yanımdan 
ayrıldığınız zamanlar ormanın tehli
kelerine maruz bulunmam doğru olur 
muydu? Hayır, deği'l mi? Esasen ... 

Ve sesi burada kuvetlendi: 
- .... Bunun ne kadar faydalı oldu

ğunu şimdi anlamı'5ınızdır, sanırım. 
Vidal sözünü kesti: 
- Olan olmuştur!.. Lafla vakıt kay

betmiyelim .. Maymunla panterin leş
lerini uzağa sürüklemek için ba11a yar
dım ediniz ... Civardaki bütlin yırtıcı 
hayvanlar• buraya toplamakta mana 
yoktur ... Gelin! 
Kadın onu takibetti. 

Resmi ingiliz mahfilleri vaziye
tin hiç değişmemi' olduğu ve B. 
Hitler'in b. Henlayn'a müzakerele
re devam müsaadesini verdiği kana
atindedir. Deyli Telegraf alman baş
vekilinin, ingiliz hükümetinin kont
rolü altında bir plebisit esasına müs
tenit bir hal şekli teklif edeceğ.ini 
sanıyor. Bu plebisit südet alınanla
rı mmtakasına tatbik edilecek ve 
Sar'da yapılmış olan plebisitin aynı 
şartlara tabi olacaktır. 

Deyli Telegraf diyor ki: "B. Hit
ler'in müşavirleri ikıi ayrı görüş 

mektebini temsil ederler: Bunlar
dan biri Çekoslovakya'ya karşı bir 
---- -----... - e·- -y· .. -·ıs· ·---.. -. """"' 
müessir bir surette müdahaleye 

giri~emiyeceğini ve İngiltere'nin 
girişmek istemiyeceğini sanrn:ıkta

dır; öteki mektep Almanya'nın kar
şılaşabileceği bazı nahoş imkanlara 
dikkati çokmektedir." 

Bu bakımdan BB. Jorj Bone i
le Vilyam Bulit tarafından 

söylenmiş olan nutuklar gerek Ber· 
lıin ve gerekse Prag'da derin akisler 
bırakmıştır. 

lki hatip fransız • amerikan dost
luğundan sitayişle bahsetmişler ve 
sulhçu maksatlarmı ilan etmişler· 
dir. Birleşik Devletler elçisi: "Bir 
Avrupa harbını biz bir kardeş harbı 
telakki ederiz." Demiştir; faıkat de
I'İn bir realite hissiyle ilave etmiş
tir: "Avru pa'da gene harp çıkarsa, 
Birleşik Devletler'in böyle bir har~ 
be sürüklenip sürüklenmiyeceğini 
kimse söyliyemez ve tahmin ede
mez." 

B. Jorj Bone sadece söylenmesi 
lazım gelen sözleri söylemiştir: 

Fakat, o andan itibaren, ikisi de sus
tular. 

Bir ipin yardımiyle ikisi birlikte 
büyük canavarın kurşunlarla delik de
şik olmuş leşini dikenli akasya çitleri 
arasından uzaklara sürüdüler. Bu se
fer her ikisi de silahlıydı. Çünkü, Vi
dal, casusun elinden silahını almamış· 
tı. 

*** 
Akşam olmuştur ... 

Havada ay yoktur, yıldızlar partlu
sızdır ve büyük yarasalarm uçu~u, a
ğacın etrafında, gecenin karanlık fonu 
üzerinde hatlar çiziyor. 

Şimdi, havai meskenlerinde, erkekle 
kadın, yan yan-., nebati yataklarına u
zanmışlardır. 

Karanlık o kadar koyudur ki biri
birlerini görmüyorlar. Yalnız tenef -
füsleriyle biribirinin vücudundan ha
berdar oluyorlar. 

Hayvan leşlerini sığınakları yanın· 
dan uzaklaştırırken bir kelime konuş
mamışlardı. Onu takibeden yemek es
nasında bir kelime konuşmamışlardı. 

Ve yattıkları zamc.ndanb.:ri, biribiri
nin bu kadar yakında olmalarına rağ
men ağızlarını açm.ı.yorlardı. 

Belki artık hiç konuşmıyacaklardır. 
Fak~.t ilk defa olarak erkeğin sesi 

sükfitu kırıyor. 
Ve bu ses, gökten düşer gibi, birden 

bire soruyor. 
- Neden bunu yaptmu:? 
Kadın, bu ani ıualden bir ş.ey anla-

eğlencesi ? 
İngiliz donanmasına mensup zırhlı

lardan ıbirisi Portsma·nz limanına de
mir almış. 

Bahriyelilerden birisi amirlerin
den bir gün karaya çıkmak için i
zin almış. Bütün dünya bahriyelileri 
gibi o da kollarını sallaya sallaya so
kaklarda dolaşarak, şehrin içerlerim~ 
kadar dalmış. Bir köşe başından siga
ra almış, birahanelerden birine uğrı • 
yarak bir kaç bardak bira yuvarlayıp 
etrafına bakınırken gözüne sinema i
lanları iliş_miş. Omuz silkip kendi ken-
.... ı ........ 

- Sinema gemide de var. Bari baş
ka bir eğlence bulayım. 

demiş ve oradan uzaklaşmış. Biraz git
miş. Bir otokarın üzerinde bir çok a
damların: 

- Gidiyoruz. Esrarengiz bir seya -
hate çıkıyoruz. Uzaklara gitmiyoruz. 
Fakat çok acaip şeyler göreceksiniz. 

Bizimle gelen var mı? 
Diye bağırdıklarını işitmiş. Talbii 

sevinerek bir bilet almış ve otokara 
binmiş. 

Otokar bir kaç kilometre yol aldık· 
tan sonra bir deniz kenarında durmuş. 
Yolculara bir sandal göstererek: 

- Buyurun, karşıdaki zırhlıya gi -
deceğiz, bakın neler göreceksiniz. 

Diye bahriyelinin gemisini göster -
mişler. 

Bahriyeli işi pişkinliğe vurmuş ve 
parasını kaybettiğini anlatıp budala 
yerine geçmemek için yolcuların ara -
sında kendi gemisini baştan başa do
laşmıştır. 

mamış görünüyor: 
- Neyi yaptım? 
Öteki cevap veriyor: 
- Neden panterin üstüme atılması

na mani oldunuz? 
Bir sükut, kadın, göstermek istediği 

sahte bir sebep mi icada çalışıyor, yok
sa hareketinin hakiki sebebini tiöyle -
mekten izzeti nefsi mi kendisini me
nediyor? 

Nihayet cevap veriyor: 
- İsterseniz size bir mukabelede 

bulunduğumu, bir borç ödediğimi ta
savvur edin.. Beni öldürebilirdiniz, 
bunu yapmadınız .. İıte, fit olduk 1 

Vidal homurdanıyor: 
- Belki bu müsamahalı hareketimin 

sebebini düşünmemişsinizdir. 
Kadın: 

- Yok, onu biliyorum. Hem sebep 
bir tane değildir. Bence üç tanedir ... 
İşte: Evela, kim olduğumu öğremrli -
ye çalışmak için yaşamamı iıtiyor.u -
nuz ... Fakat bunu ... 
Soğuk ve şiddetli kelimeleri tant 

tane söylilyor: 
- ... Bunu asla öğrenemiyecekıi -

niz. 
Vidal kendisine meydan okunduğu-

nu hiasedorek: 
- Görürüz, diye mırıldanıyor. 
Kadın devam ediyor: 
- Görülen görülmügtUr... İkincisi 

günün birinde beni memleketinizin a
daletine teslim edeceğinizi umuyorsu
nuz ... Mösyö Vidal, bu da henüz olmuş 
bir iş değildir! .. Üçiincilaü, beni ~nı-

Tıpkı beden terbiyesine ve açık 
hava oyunlarına ilk mektepte baılıya • 
rak lise ve üniversitede devam ettik • 
ten sonra hayatın devamınca aport· 
men olarak, neşeli ve S1batli YA9111RA • 
nın takip edilecek en doğru yol oldu ... 
ğu nasıl mütalea ediliyona tayyareci• 
nin de en kuvetli taraftarlarını onunla 
Jcii.-.iildükte iıt:İll.U: . .Peyda etmif olan • 
lar araaından seÇebilmek tablrcrır: DU· 

tün dereceleriyle mektepler ve ıpor 
kulüpleri, havacı gençliği, umduğu
muz kadar kalabalrklatbracak olan 
kaynaklar diye ele alındığı ve ona gÖ• 
re hazırlanacak bir progrmla çalıtıldı· 
ğı takdirde, yakın istikbalde, her türk 
gencinin tayyareciliği, sporculuğun 
herhangi bir tubeıi kadar mutad hare
ket ve faaliyet muhiti telakki edeceği
ni tahmin güç olmaz. 

Bir hastalık yüzünden gidip göre· 
mediğim lnönü kampındaki gençlerin 
muvaffakiyetlerini arkadqlann yazı
larmdan okurken, orada çalıımakta o
lanlann neden birkaç bini bulmadığını 
kendi kendimden ıordum. 

Zannediyorum ki havacılığı tebli • 
keli farzederek çocuklanınızı ona yak· 
lqtırmaktan çekiniyoruz. Halbuki 
ölüm tehlikeıi karada havadakinden az 
değildir. ikinci sebep iıe havacılıkla 
ülfetimizin az olma11dır. Bu ülfeti tez
yit usulleri iıe malumdur. 

Spor kulüplerimizde bir de hava • 
cılık şubesi ihdaıını uıul ittihaz ede • 
mez miyiz. - N. Baydar 

nızda görmekten tehlikeleri sizinle 
paylaşmamdan... Yalnızlığınızı şen -
lendirmemden her halde hotnudsuz 
değilsinizdir. Tamam, işte bu noktada 
ikimiz birleşiyoruz... İtiraf edCl'im, 
ben böyle düşünüyorum ... 'Günün bi -
rinde içinden çıkacağımızı umduğum 
bu lanetli yerde yalnız kalmaya pek 
hevesli değilim 1 

Bu sefer deo homurdandı: 
- İşte, mösyö Vidal, panteri bunun 

için öldürdüm. 
Uzakta, step tarafında, leşlerin et • 

rafına toplarlmış sırtlanlar, gecenin 
derirt r.t·ssizliğini histerik gülüglerıy
le dolduruyorlardı. 

Fasıl IX 
... ve kadın 

Aradan on iki gün daha geçti. 
Gok eskisi gibi hep bom huştur. 
Vidal'in bu ıssız ülkeye konduğu 

güııdenberi üç haftaya yakın zaman 
geçmiştir. Mecburi inişini takibeden 
ilk saatler esnasında, ümidi endişesine 
galebe çalxyordu. Fakat o zamandan -
beri, teessürü ümidini silmektedir. 

Bugün, kurtulacağına inanmıya bi
le pek cesaret edemiyor. 

Radyo ile verdiği haberlerin alın -
mamrş olduğu bugün artık muhakkak· 
tı. Her halde araştırmalar normal o
larak takibedeceği yol üzerinde yapıl· 
mış olmalıydı. 
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Pamuk rekoltesi 
bu sene iyi ve bol 

Bu sene 195.384 hektar arazi ekilmiı ve 
40.000.000 kilo pamuk yeliımiılir 

Adana (Hususi muhabirimizden) - Dört beş aylık bir didinmeden 
sonra nihayet pamuk mahsulü meydana geldi. Bir hafta eveline kadar: 
"'Aman, yağmur yağarsa!. .. ."" Endişeleri içinde bulunan ç iftçi, kalite 
ve mikdar itibariyle çok iyi bir mahsule kavuşmuş bulunuyor. 

Pamuğun 

resimle 

hikayesi 

1. Pamuklar toplanıyor ... 

2. Pamuklar hararlarda .... 

. -
3. Pamuk fabrikaya giriyor .•. 

4. Pamuk fabrikada harmanda. 

5. Pamuk balya halinde tartı

lıyor ... 

6. Balyalar İ•tifte ...• , 

Bu yıl piyasası pek fevkalade fi
yatlarla açılmış değildir. Klavland 
30 - 32 kuruş arasında alınıp satıl
mağa başladı. Piyasa parlağı deni
len cinste 24 - 26 kuruş arasında gi
diyor. 

Geçen yıla nazaran, bu sene pamuk 
mübayaası yapan firmalar ço ğalmış -
tır. Bu vaziyetin fiyatlar üzerinde iyi 
tesirler yapacağı ümit edilmektedir. 
Bilhassa Almanya ile yapılan son an
laşmanın Çukurova pamuk piyasasın
da büyük rol oynıyacağı sanılıyor. 
Çukurova"nın 938 pamuk mahsulü 

hem rekolte ve hem de kalite itibariy
le geçen yıla nispetle daha memnuni
yet verici bir haldedir. 

Adana ticaret odası pamuk tahmin 
bürosunun neşrettiği ilk raporda da 
bu keyfiyet ehemiyetlc kaydedilmek
tedir. 

Bu yıl cenup pamuk bölgelerinde 
195.384 hektar arazi ekilmiştir. Bu sa
hada 40.400.000 kilo pamuk yetiştiği 
anlaşılmış bulunmaktadır. Yani, behe
ri 200 er kilo hesabiyle 202.000 bayla 
pamuk. Bu mikdarın en ehemiyetli 
kısmı Adana merkez bölgesinde istih· 
sal edilmiştir. Bu mikdar 18.500.000 
kilodur. 938 rekoltesinin 123.185 bal
yası Klavlantl ve 78.815 balyası da yer
li cins pamuktur. 

Umum rekoltenin bölgelere gö~e 

hesabı şudur: 

92.7 50 balya Adana merkezi, 13.500 
balya Karaisalı, 5.900 balya Kadirlı, 

4.650 balya Kozan, 33.850 balya Cey
han, 5.425 balya Osmaniye, 2.160 balya 
Dörtyol, 210 balya Bahçe, 37.550 balya 
Tarsus, 6.190 balya da Mersin ve Si
lifke. 

Geçen yıl, ziraat vek3.letinin, pamuk 
hastalıklarının tedavisi yolunda göa. 
terdigı alaka ve yardım sayesinde ou 
sene, Çukurova pamuklarında hemen 
hiç bir lıa>talık olmamıştır. Bazı böl
gelerde mevzii bir halde yeşil kurt 
görülmüş ise de imhası pülvarızatör· 
lerle temin edilmiştir. 

Geçen yıl bu mevsimde, yani eylü
lün ikinci haftasına kadar cenup pa -
muklarmdan ilk parti mubayaa 45.000 
kilo raddesindeyken bu yıl bu mikdar 
185.500 kiloyu bulmuştur. 

Bu vaziyet gösteriyor ki, bu sene 
pamuk satışları hararetli olacak ve ay
nı zamanda fiyatlar da geçen yıla nis
betle'bir fevkaladelik görülecektir. 

Tangüner 

8. Pamuk bez kumaş oluyor •.. 

9. Ve nihayet kwnaı! 

ULUS 11 - 9 - 1938 

!YURTTAN RESİMLERi 
--

Samsun iskelesinde bir ihraç faaliyeti 

Aydın kurtuluş bayramını 
sonsuz heyecanla kutladı 

25 yataklı yeni pavyonun temel atma töreninden bir görünüş 

Çankırı hastanesine yeni 
bir pavyon ilave edildi 

Çankırı (Hususi) - Çankırı vilayeti kültür işlerine olduğu 
kadar sağlık işlerine de ehemiyetle sarılmış, memleket hastane
sine lazım gelen bütün ihtiyacı her yıl başararak, dünden kalma 
köhne, harap binalardan kurtarmış, güzel pavyonlara, ameli
yataneye, son sistem röngen aparesi·ne ve kıymetli doktorlara 
ka vuşturınuştur. 

Aydın, (Hususi) - Bütün Ay

dın 7 eylül kurtuluş bayramını son

suz bir heyecan ve sevinç içinde 

kutladı. Şehir baştan başa donatıl

mış, halk daha güneş doğmadan so

kaklara dökülmüştü. Yakın kaza, 

nahiye ve köylerden de binlerce ki

şi şehrimize gelmişti. Sabahleyin sa

at onda kahraman askerlerimiz ön

lerinde mızıka olduğu halde hükü

met meydanında yerlerini aldılar. 

Bir bölük tüfe kve makineli şeh

rin düşmandan alınışını temsil 

etti. Halk, kahramanları yürekten 

gelen coşkun bir heyecanla alkışlı

yordu, ~undan sonra şanlı bayrai:(ı
mız hukumet konagına çeklldı. ı'fu-

tuklar söylendi. Askerlerimiz geçit 

resmi yaptılar. Akşam Halkevinde 

belediye tarafından yüz kişilik bir 

ziyafet verildi. Halkevi tarafından 

Orduevinde bin kişinin iştirak etti

ği bir gardenparti verildi. 

Çankırı memleket hastanesi kuru- -------------------------------1 
luşundan bugüne kadar geçen 45 se-1 H k k • 
nenin son yıllarında bir sağlık yur •

1 
Kayseri al evi ütüpanesı 

du haline gelmiştir. 
50 yataklı pavyonun yapılmasın -

dan sonra yalnız vilayet dahilindeki 
hastalara değil, civardan Tosya ve !s
kilipten, Kalecik'ten gelen hastalara 
da bakmıştır. 

Çankırı, memleket hastanesi gene 
şu birkaç yıl içerisinde şimdiye ka
dar evlerde yapılan doğumlara da ka
pısını açmıştır. Vilayette başka bir 
doğumevi bulunmadığından halk bu
raya koşmaktadır. 

Hastaneyi daha ziyade genişlet -
mek için bu sene 25 yataklı yeni pav
yon yapılmaktadır. Temeli atılmış -
tır. Yeni bir pavyonun temeli atılır
ken hastanenin iç hastalıkları müte
hassısı hastanenin tarihçesini şöyle 

yaptı: 

"-Hastane 309 da Guraba namiy
le açılmış sonra bütün hastaları ka
bul etmesi dolayısiylc "Kengırı has
tahanei umumisi" ismini almıştır. 

316 da 20 yataklı olmuştur. Ve fi. 
rengi ve guraba hastanesi halini al · 
mış fakat bir doktor bulundurulmuş
tur. 

Kay•eri, (Hususi) - Halkevimiz kütüpanesi gittikçe zenginleıti 
rilmekte ve yurt gençleri arasın«ia okuma heve&İ uyandırmak için çok 
çalıtılmaktadır .Kütüpaneye gece gündüz 200 genç devam etmektedir. 
Gönderdiğim resim gençleri Halkevi kütiipanesinde göstermektedir. 

Kurtuluı saUafında Aydın cephesin
de milli dağ taburu kumandanlığını 
yapan ue milis binbaşılığiyle tekaüt 

edilen /smail Efe yedi eylül 
bayramında üniforma.siyle 

İsparfa'da yeni bir 
gö~men köyü 

!sparta (Hususi) - Güreme köyün
de kurulan göçmen köyünün bütün 
noksanları tamamlanmıştır, binaların 
sıvası, kiremitlenmesi bitmiştir. Yeni 
göçmen köyü, bir çiftçinin bütün ihti
yaçlarını karşılıyabilecek 84 evden i
barettir. Bu evler çok yakında göç • 
menlere törenle teslim edilecektir. 
Bu köy muntazam sokakları, parkları, 
bahçe ortasındaki evleriyle yeni kuru
lacak köylerimiz için hakikaten örnek 
bir varlıktır. 

Balıkrsir'clc 50 çocuk 

siinnet ettirildi. 
Balıkesir (Hususi) -6 eylül kurtu• 

luş bayramı münasebetiyle çocuk esir· 
geme kurumu tarafından 50 fakir yav
ru sünnet ettirilmiştir. Yavrular mü .. 
nasip hediyelerle sevindirilmiştir. 

Eczanesi ve eczacısı yokmuş. 318 
de halkın rağbeti üzerine dahili ve 
harici hastalar da yatırılmıya baş -
lanmıştır. Konya' da sinema fiyatları 1 

Konya (Hususi) -Tiyatro ve sine- I 
malardan devlet ve belediyelerce alı
nan damga, tayyare ve diğer resimle · 
rin halk lehine tenzili üzerine bilet fi
yatlarmın tayin hakkı belediyelere ve
rilmiştir. 

Sıvas Kayseri maçı 
340 da muvazcnei umumiyedcn İ· 

darei hususiyeye geçerek "memleket 
hastanesi" adını almıştır. Bu sene · 
!erde çok harap bir binada idi. Ec
zane, bakteriyoloji ve kimya ]§bora· 
tuvarı, tecrit, pansıman, ameliyat, ta· 
kım daireleri yoktu. 

Fakat cümhuriyetin onuncu yılı 
bu memleket ihtiyacını layık olduğu 
ehemiyete kavuşturmıya başlıyarak 
933 de betonarme 50 yataklı bir hari
ciye pavyonu inşasına başlanmıştı. 

Bugünde 25 yataklı dahiliye ser -
visi kimya ve bakteriyoloji laboratu
varını eczane ve polikıtinik, mutbah, 
çamaşırane kalorifer, banyo daireleri, 
hemşire, hastabakıcı gibi müstahde -
minin istirahatlerini temin edecek 
surette teşkilatlıdır. Hastaneye hal -
kın günden güne al.ika ve itimadı 
artmaktadır. 924 senesinde 872 hasta 
müracaat ettiği halde bu yekun 13 
sene sonra 1937 de 6484 de kadar çık-
mıştır~" - K. Korman 

Belediyemiz bugünden itibaren tat
bik edilmek üzere sinema fiyatları i· 
çin tenzilli bir tarife hazırlamış ve a· 
Jakadarlara tebliğ etmiştir. Hazırla
nan tarifeye göre evelce 150 kuruş o
lan birinci sınıf localar 100, evelce yüz 
kuruş olan ikinci localar da 7 5 kuruşa 
indirilmiştir. 25, kuruş olan balkon fi
yatı 20 evelce 20 kuruş olan duhuliye 
de 15 kuruşa indirilmiştir. 

Sinemalar, bir film için mektep ve 
müesseselerin talebiyle hususi matine 
yaptıkları takdirde bu mektep ve mü
esseselerden gelecek olanlardan umu -
miyetle onar kuruş alacaklardır. Bele
diye aynca tiyatro trupları için de bir 
fiat tesbit edecektir. 

' 
• 

Sivas, (Hu5usi) - Birkaç gün eve) yeni ;ıoapılan futbol sahamızda 
Kayseri Erciya§ spor kulübiyle Sivas &por kulübü arasında samimi bir 
maç yapıldı. Maç 2 - 2 beraberlikle neticelendi. Gönderdiğim resim Si· 
vaa ve K~aeri aporçularmı bir arada göstermektedir. 
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A. Gücü Vefa'yı 
5-2 yendi 

Oyun baıtan sonuna 
Ankaralıların üstünlüğü 

kadar 

ile ge~i 
Vefa İdman yurdu takımı dün ikin

ci maçını Ankaragücü ile yaptı. Tah
min ettiğimiz gibi Ankaragücü takı

mımız bu maçı 5 - 2 gibi mühim bir 
farkla kazandı. 

Ankaragücü sahası dün oldukça ka
labalıktı. Başvkil B. Celal Bayar, Ad
liye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu, Güm
riik ve İnhisarlar Vekili B. Rana Tar
han da maçı seyre gelmiılerdi. Bqve
kilimiz birinci devrenin sonuna kadar 
sahada kaldılar ve gelirken, giderken 
gençliğin coşkun tezahürleriyle kar
tılandılar. 

Hakem. ve takımlar : 
Hakem Demirspor'dan B. Refikti. 

Vefa takımı ufak bir değişiklik ile 
hemen hemen birinci günü çıkan kad
royu muhafaza ediyordu. Yalnız ka
lede Lütfü ve bek hattında Ankara ta
kımlarının bir çoğunda oyunlarını 
gördüğümüz eski vefalı Mahmut oy
nuyordu. 

Ankara Güçlüler geçen mevsimin 
llOlllarında gördüğümüz kadrosunu 
muhafaza ediyordu. Takım şöyle ku
rulmuştu : 

Keler - Kartal, A. Rıza - Abdül, Se
mih, Nüsret - Fikret, lsmail, Fahri, 
Namık, Hamdi. 

Güçlüler güneşe karJı düpüşlerdi. 
Maç ilan edildiği gibi 16 da bqhya
madı. Seramoni ancak 16.30 da bitti. 
İlk vuruşu Ankaragücü yaptı. 

ilk gol : 
Oyun bqlar başlamaz güçlülerin 

hemen vaziyete ha.kim oldukları gö
riildü. Fak.at biribirini takip eden hü
cumlara rağmen ıol yapamadılar. Bu-

Penaltı ve gol: 

Güçlüler üatün oynarualarw..a rağ

men bet dakika içinde yedikleri bu 
gole hemen mukabele ettıiler. Muhak
kak bir gole mani olmak için penaltı 
yapan vefalılar Fikret'in çek.iği te
ınU bir ıütle 1 - 1 vaziyete düttüler. 

Oyun çok aeri devam ediyor ve he
yecanJı geçiyordu. On be§ dakika ka -
dar devomı eden bu zevkli maç bir a -
ralık biT kör döğilfü halini aldı. 

'Ankarolılann ikinci golü 

Fakat durgunluk çabuk zatı oldu. 
Her iki taraf da gayretle çalıpnıya 

bqladı. Nihayet 37 inci dakikada Fik
ret güzel bir ıüril§le topu korner çiz
&iaine kadar indirdi ve ortaladı. Ve
fa kalesi önü karıJtı. Fikret ortaladı
iı topu kendi ayağiyle ağlara taktı. 

Devrenin geri kalan dakikaları gol
aiiz geçti. Biraz aert oynamıya batlı
yan vefalılar 39 uncu dakikada bir de 
muhakkak gol fmnatı kaçırdılar. 

41 inci dakikada Nüsret'in vefalılar 
aleyhine çektiği enfes bir frikik kale 
direğine çarparak: avuta gitti. 

Devre bu tekilde 2-1 Ankaragücü 
Alin lehine bitti. 

lKINCI DEVRE 
İkinci haftayma 17.30 da vefalılar 

baıladılar. Kartal bu ilk hücumu kes
ti. Ankaragüçlüler aıkına geçtiler. 
Fahri 4 üncü dakikada bir gol kaçırdı. 
Sağ açık Hamdi de aynı tekilde bir go
lü atamadı. 

J' e/alıların aon golü 
btanbullular Ankagücünün baskı -

a111dna çabuk kurtuldular. Güç kale-
5ine bir kaç müessir hücum yaptılar. 
Ve nihayet 6 ıncı dakikada Sulhi sağ 
açığın ortaladığı topu vole bir şütle 
kalenin sol köşesinden Ankaragücü ka
leaine soktu. 

Berabere düşen takımlar neticeyi 
lehlerine çevirmek için çok çalıııyor
lardı. Fakat çok favullü olan bu oyun 
bizlere zevkten ziyade iatirap verdi. 

Güçlülerin Ü(ÜncÜ golü 

ilerlediği topla kaleye kadar sokuldu. 
Top Fahri'ye geçti. Fakat Fahri yavaş 
bir vuruşla topu kaleciye kaptırd~. 

Dördüncü gol 
Bir dakika sonra Fikret sağ hafı ve 

bekleri atlatarak kalecinin sol kolu al
tından dördüncü golü yaptı. 

V efahlar bu golden sonra evelce 
bqladıkları yer değiıtirme sistemini 
daha geniş mikyasta tatbika koyuldu
laı-. Tabii bu vaziyet lehlerine olmadı. 

Beıinci gol 
32 inci dakikada sağ açık Jahsi bir 

akmla b~inci golü yaparak 5 - 2 gali
biyeti temin etti. Devrenin bundan aıon 
raki dakikaları vefahların müdafaaaiy
le geçti ve bir iki tevekkufla oyun 2·5 
bitti. 

J' e/a takımı 
Vefalılar buraya güzel bir maç göe

termekten ziyade antreınan yapmak 
için gelmişe benziyorlardı. Tabii fut
bol seviyeleri yüksek olan Ankara ta
kımları hazırlıkaız olan bu takımı 
kolayca yendiler. 

Biz vefaldardan daha düzgün ve 
teknik bir oyun bekliyorduk. Bizi hiç 
bir suretle tatmin etmiş değildirler. 

Ankaragücü 
Güçlüler her zaman olduğu gibi An

kara'yı temsil kabiliyetiııde oldukla -
rını göeterdiler. Gerçi biraz yorgun
luk alametleri vardı. Fakat mevsimin 
ilk maçında gösterdikleri gayret ve 
aldıkları netice çok iyidir 

Çeçen acnedeoberi devam edegelen 
samimi bir arkadqlıkla aııkaralılara 

cÜ - Gençlerbırlıgı ır ıgını u orga
nizasyonlar dolayısiyle tebrik eder ve 
yeni sene içinde aynı faaliyete devam 
etmelerini dileriz. 

B. takımları maçı 

Günün mühim kartılaşmaaı olan bu 
maçtan evet Ankaragücü • Gençlerbir
liği genç takımları oynadılar. Gençler
birliği ikinci devrenin ortalarına doğ • 
ru sol haf Sedat'ın ayağiyle ve uzak • 
tan çekilen bir ıütle bu maçı 1-0 ka
zandı. 

D. Spor • G. Saray 
Dün Muhafızgücü sahasında bir ek

zersiz maçı yapan Demirspor - Gala
tasaray takımları 3 - 3 berabere kal -
mı9lardır. 

İstanbul' da tenis 
maçları 

İstanbul, 11 a.a. - Tenis ajaİıhğı
nın tertip ettiği tenis turnuvasına bu 
gün dağcılık kulübünün kortlarında 
devam edilmittir. 
Alınan neticeler ıunlardır: 
Suat - Şirin yan: 3-6, 6-1, 6-4 galip, 
Telyan - Melihe: 6-2, 5-7, 6-1 galip, 
Krisa - A. Mete'ye: 2-6, 8-6, 6-3 ga

lip, 
Vedat - İbrahim Cimcoz'a: 7-5, 6-4 

galip, 
Bülent - Patve'ye: 1-6, 6-2, 6-4 

galip, 
Mir • Zolopuloa'a: 6-2, 4-6, 6-2 ga

lip, 
Çift müsabakalar : 
İbrahim - Mete A. çifti, Şirinyan -

Patoe çiftine: 3-6, 6-4, 6-3 galip. 
Suad - Melih çifti, Kris • Arevyan 

çiftine 6-1, 6-2 galip. 
Alaettin - Zolopulos çifti, Ali Ser

met - Orhan Sefa çiftine 6-1, 6-2 ga
lip. 

Bülent - Dölagranj çifti, Münir • 
Nazaret çiftine 6-4, 6-2 galip. 

Müsabakalara gelecek hafta devam 
edilecektir. Son vaziyete nazaran Fe
nerbahçe tenisçileri altı birincilikle 
baıta gelmektedirler. 

Güneı - Beyoğlu ıpor 
On ikinci dakikada Hamdi'nio sağ- IJerabere kaldılar 

dan çektiği biır korner neticesinde lstanbul, 11 a.a. - Takaim stadm-
Fahri kafa vurutu ile üçüncü güç go- da bugün oynanan Günef - Beyoğlu 
lünü çıkardı. spor maçı 0-0 berabere bitmiıtir. GU-

Bu gol w:un uzun alkıılandı, mane- neı maçı fU kadro ile oynuyordu: 
viyatları yükselen ankaragüçlüler da • Cihat - Faruk, İbrahim - Yuauf, 
ba &ilzel oynamıya bqlacblar. 17 inci Hakkı, Omer, Selihattin, Niyazi. Ve
clakirada Nueret ti bek hattından alıP. bap. Rebii, Murat. 

u ı: us 

Havaya atılan bir el •ilahtan •onra, av mev•İmİ ba,lıyor 

HALIEVİ AVCILARININ BAYRAMINDA ... 

''Yok mu şu boş fişek 
kovanını parçalıyan ?11 

B. 
• 

Ferit Celôl Güven itina ile 
aldı, tetiği çekti ve ... Vurdu nışan 

M Clhur bir tarkıya kulağı alıtık 
olanlar kekliğin düz ovada av

landığını ıanırlar. Halbuki avcıla
rın söylediklerine göre, kekliğin o
vada avlanması istisnai bir halmiı. 
Netekim, dün Ankara halkevi avcı
ları, mevsimin açılmasını hasretle 
bekledikleri için olsa g::rek, düz o
vada keklik aramak külfetine kat
lanmadılar ve bayramlarını, Anka
ra'dan 23 kilometre uzakta, Nenek 
koruau civarındaki ıutlarda yaptı
lar. 

Avcılar daha sabahtan itibaren 
buralara dağılmıt bulunuyorlardı. 

Saat 11 e doğru halkevi bafkanı B. 
Ferit Celil Güven beraberinde Hal
kevleri müfettiti tair Behçet Kemal 
Çağlar, Ankara halkevi idare komi
tesi azalarından bazıları ve gazeteci-

Halkevi otobüsüyle taksilerden • mürekkep küçük kervan Nenek ko-
rusuna geldiği zaman, 'iş kebapları 
ateıte piıiyor, yemek kazanları kay
nıyordu. Bir taraftan da, dereye atı
lan kavun ve karpuzlar, yavaş yavat 
soğuyordu. B. Ferit Celal Güven 
bayram dolayısiyle adeta menzil 
teıkilitı yapmııtı. Yemek için en u
fak teferruata kadar hiç bir ıey ih
mal edilmemi.fti. 

E trafta köpek havlamaları ve si
lih sesleri ifitiliyordu. Da

vetliler a,ağıdıan, sırtlardaki bazı 

avcıları takip ediyorlardı. Bir ara, 
çalının birinden fırlayan bir tav,a
nuı kaçması, hayli heyecanlı oldu. 
Bilhaesa çocuklar bağırıyorlardı: 

- Vur 1 Kaçıyor 1 Gitti 1 Eyvah l 
ve aaire .• 

Aıağıdakilerin "müdahalesi" yü
zünden olaa gerek, tavfllll vurula
madı. Sebebini alikadarlara sorduk. 
Yokut yukarı kOf&ll tavşan, arka a
yakları uzun olduğu için daha ko
lay k.açanıuf. Her halde, tav,anın 
peıine düıen avcı taznıına "tut" der
ken, tav,ana da "kaç" demif. Ney-
ıe ... 

Saat 13 e doğru avcılar birer iki
§er dönmiye bafladılar. Hepıinin 
bellerinde hevenk hevenk tavpnlar, 
keklikler asılı idi. O sırada içimiz
den birisi merak edip sordu: 

- Acaba hiç bir tey vuramıyanlar 
ne yaparlar? 

H iç bir tey vuramıyanlar, arka· 
daflarından ödünç av alırlar

mıJ. Bu usul gayet iyi. Çünkü bu· 
gün bir tey vuramıyanlar da, batka 
bir gün bot dönen arkadaılarına 
yardım ederler ve ifin iç yüzünü 
bilmiyenler her avcının mu.hakkak 
bir ıey vurduğunu sanırlar. Avcılık 
tesanüdü .. 

Bir ara, avcılardan birinin etrafı
na toplanmıt bir grup gördük: Hal
kevi avcılarından B. Şükrü Andıç, 

kanatları mavinin bütün nüansları
nı tqıyan bir kut vurmuıtu. Bu ku· 
ıun ismi boz karga imit. İfin asıl 
garip tarafı, bu karganın ti Leton
ya'dan Ankara'ya kadar ıetmiı ol· 
masıydı. Çünkü ayaklarından biri· 
ne geçirilmiı küçük alüminiuhı hal
kada ıu kelimeler okunuyordu: 

Omitholop • Riga 111.702. 

A tçı batı elinde bir kepçe, ka

nıtların yanından tit Jrcbap
larlDIPt blfuıa &idif.oıdıa. KQnılıap, 

Yazan: Samih TIRY AKIOCLU 
aç karnına insanın burnuna çok tat
lı gelen yemek kokuları kaplamıttı. 
Ağaçların altına güzel bir sofra ku
ruldu. Avcılar da kendi aralarında 

ufak gruplara ayrıldılar ve yemek, 
neıeli bir hava içinde batladı. Ya
kındaki köyün çocukları da, Halke
vinin davetlileri olarak yemek yedi
ler. 

Yemekten sonra herkese bir reha· 
vet gelmitti. Ağaçların altına uza
nanlar eksik değildi. Fakat ağızdan 
ağıza .bir haber dolaıtı: 

-Atıt müsabakaları yapılacak .. 

Herkes avcıların etrafını aldı. 

Avcılar .ekseriya bozuk elektrik am· 
pullerine niıan atarlarmış. Faka.t bu 
sene ampul getirilmemit. Onun için, 
aynı zamanda hakem vazifesini gö-. . . 
te ovanı, puz a , pat ı
can, salatalık, mısu koçanı ve saire 
gibi eline geçen her şeyi havaya atı
yor, avcılar da bunları vuruyorlar· 
aı. 

A
tış isabetli olunca patlıcan 

veya salatalıklar havada pa· 
ramparça olarak dağılıyor, buna 
mukabil, bot fiıek kovanları saçma
ları yiyince biraz daha yukarıya 
fırlayıp sonra yere dil§üyordu. Bir 
ara ''ıska" lar tevali etıniye bqladı. 
B. Halil bağırıyordu: 

- Yok mu ıu kovanı parçalıya • 
cak? ... 

B. Ferit Celil Güven bir müddet· 
ten beri yerinde duramaz olmuıtu. 
Nihayet dayanamadı. : 

- Bana da bir tüf ek verin, dedi. 
Verdiler. 

Kovan gene havaya fırlatıldı. B. 
Ferit Celil Güven nitan aklı, tetiği 
çekti ve .... vurdu. Sonra da atıp de
vam etti. Artık ne fitek kovanları, 
ne karpuz kabukları, ne salatalıklar, 
hiç bir ıey onun tüfeğinin namlusu 
karıısında tutunamıyordu. Nihayet 
orada bulunan avcılar ve davetliler, 
attı müsabakasının birinciliğini itti
fakla B. Ferit Celil Güven'e verdi
ler. 

Sonra bütün avcılar toplandı
lar ve havaya birer el silah 

atmıya hazırlandılar. Bu suretle av 
mevsimi resmen açılnuş olacaktı. Si
lah seaine tahammülü olmıyaıılar 
uzaklqırken, gene bu acac:: taham
mülü olmıyan fakat merasimi ıör
mck istiyenler de kulaklarını tıka
yarak avcılann yanı baparında yer 
aldılar. Bir, iki, üç .. Ondan .sonra ci
vardaki bütün kuılann ve tavpnla
nn yüreklerini oynatan bir yaylım 
atefi. 

Saat 1 7 ye geliyordu. Fakat av
cılar alqama kadar kalarak avlanmı
ya devam etmek niyetindeydiler. 
Onun için yolun kenarına dizildiler 
ve gidenleri ailih atarak uğurladılar. 
Köylü çocukları da "uğurlar olaun° 
diye bağınyorlardı. Halkevinin kü· 
çük kervam dönüt yolunu tuttu. 

İngilizce bir meael, f(Syle der • 
miş : 

-Yeryiizünd~n yalanı kaldır -
mak için, avcılığı kaldırmalı! 

Fakat anlaşılan inıilizler avcıla· 
ra karşı pek hakaız davranıyorlar . 
Çünkü biz evlerimize keklik ve tav
ıanlardan yapıhmt "buket" Jerle 
dhdGk. - ---

-7-

Dokuzuncu Balkan 
dün Belgrad'da 

oyunları 

başladı 

Yugoslav ekipi 
40,5 puvanla başta 

Belırad, 11 a.a. - Anadolu Ajansrnın hususi muhabiri bildiri· 
yor: 

Dokuzuncu Balkan oyunlanna bugün Beograd.ki aatadmda 
bqlandı. Sahada bet altın bin kiti vardı. 

Saat 15,30 a doğru oparlörler at· 
letleri olimpiyat yeminine davet et
ti. Kısa bir aralıktan sonra saat 15,45 
de stadın solundaki kapıdan atletler 
alfabe ıırasiyle içeri girdiler ve mun
tazam bir geçit reımi yaptılar. Sıra 
ile Arnavut, Bulgar, Yunan, Türk ve 
Yugoslav atletleri sahanın ortasında 
dizildiler. Geçit resminde en fazla 
bizim ekip ve yugoslav ekibi alkıı -
landı. Çalınan milli martları m~tea
kip Yugoslavya beden terbiyesi nazı
rı Puiç dokuzuncu Balkan oyunlarını 
atçı ve Yugoslavların ve atletlerin 
olimpiyat yemini ile merasim niha -
yeti endi. 

M üıabakaların teknik 
neticeleri 

100 metre (Birinci seçme) 
1 inci lstefanoviç (yugoılav) 10,8, 

2 inci Sakalaryu (yunan) 10,8, 3 üncü 
(rumen) 11,3. 

100 metre (İkinci seçme) 
1 inci Klind (yugoalav) 10.7 "yeni 

yugoslav rekoru), 2 inci Plavidis (yu
nan) 10.8, 3 üncü Kristiyan (rumen) 
11,3. 

Bizden birinci seçmeye Haluk, i
kinci seçmeye Fikret girdi ve ikisi 
de elimine oldular. 

800 metre: 

1 inci Dorjek (yugoılav) 1,57,8, 
2 inci Kit (rumen) 1,59,1, 3 üncü Pro
takos (yunan) 1,59,9. 

800 metrede bizden galip dördün
cü oldu. 

100 metre (final) : 

Birinci latefanoviç (yugoslav) 10,8, 
ikinci Klind (yugolllav) 10,8, üçüncG 
Plavidia (yunan) 10,9, dördüncü Sa • 
kalryu (yunan) 11,1, bqinci Nezanar· 
yo {romen) 11,2. 

Birinci Martini (yugoslav) 1,85, 
ikinci Dezegu (yugoalav) 1,80, üçün
cü Pulat (türk) 1,80. 

1,80 atlıyan Pulat baraj dolayısiy
le üçUncü olmuttur. 

Gülle : 

Birinci Kovagoviç (yugoslav) 14,58 
ikinci Vukeviç (yugoalav) 14,35, ü • 
çüncü Stefanes (yunan) 13,95 .. Yeni 
yugoalav ve Balkan rekoru. Ateı İb
rahim 13,76 ile altıncı olmuıtur. 

10.000 metre: 

Birinci Kristiyan {romen) 32, 15/1, 
ikinci Rogazof (yunan) 32, 40, üçün • 
cü Grevs (yugoalav) 33, 06/4. Yeni 
romen ve Balkan rekoru. 

4X400 bayrak yanıı: 

Birinci Yugo.slavya 3 dakika 25,8, 
yeni yugoslav ve Balkan rekoru. İkin
ci Yunanistan 3 dakika 27 saniye, il· 
vüncü Romanya 3 dakika 28 saıüye. 

Y ugoalavlar batta 
Belgrat, 11 L a. - Belgrat spor 

kulübünün aahumda batJanmıı olan 
Balkan atletizm müaa.bakalarmm bi • 
rinci ıünü yugoalavlar 40,5 puvanla 
baıta &itmektedirler. Yunanistan 26 
puvanla ikinci, Romanya 16 puvanla 
üçüncü, Türkiye 7 ,S puvanla dördün
cü, ve Arnavutluk 1 puvanla beşinci 

gelmektedir. 

Y agoalavya btuınının 
neıriyaıı 

Belgrat, 11 a. a. - Gazeteler, bu '4 

gün bqlıyan Balkan oyunlanna uzun 
sütunlar tahsis etmektedir. Balkan o
yunlarına iştirik edecek muhtelif e • 
kiplerin dün gec:e Belgrat sokakların -
da yaptıkları geçidi halk coıkun teza
hüratla karıılamıı ve alkıtlamııtır. 

Hükümetçiler 
kayıtsız 

teslim 
şartsız 

olmah 

frankist gazeteler böyle 
söyliyorlar 

Bilbao, 11 a.a. - Frankocu matbuat, 
ispanyol ihtilafına tavassut ihtimalle
ri meaelesini tekrar mevzuubahı etmi· 
ye batlamıftır. Mülhem olarak yazıl
dığı belli olan bu makalelerde herhan
gi bir tavanutun katiyen kabul edile
miyeceği tasrih olunmaktadır. Gazete
ler diyorlar ki: 

"Dütman, bilikaydütart teslim ol
malKiır. Harbi kazanmıı bulunuyoruz. 
Binaenaleyh, yapılan fedakarlıklar ve 
dökülen kan göz önünde tutulursa, 
Banelon'la müzakerelerde bulunmak 
•uretiyle bu zaferi kıymetten dütür
mek bir cinayıet olur. Franko'nun son 
sözü ıudur: düpnanm bilikaydü,art 
teslim ol.ması harbe aüratle nihayet 
vermenin yegane çaresidir. 

Kaballa• dailanııda kanlı 
bir plfma 

Burgoe, 11 a.L - FrankoCuliF dün 
Kaballos dağlarında ele geçirdikleri 
mevzilere kartı dü§INlllın yaptığı tid
detli mukabil hücumları püakürtmüt
lerdir. Diifman, kanlı bir mağU1biye
te uğramı,ıır. 

Frankocular, Heri yürüyüılerine 
devam ederek bu dağlarda yeniden 
mühim mevziler ele geçirmişlerdir. 1-
leri yürüyü9 devam etmektedir. 

Oslo grupu devletleri 
toplantlsı 

Cenevre, 11 a. a. - lsveç hariciye 
nazırının daveti üzerine, Oslo grupu 
devletleri Belçika, Lükaemburg, Hol
landa, Danimarka, Norveç, laveç ve 
Finlandiya bugün öğleden sonra bir 
toplantı yaparak Milletler Cemiyeti
nin bu içtima devresinde mezk\lr gru
pun ittihaz edeceği hareketi tetkik et
miılerdir. 

Selinik enternasyonal luvan 

Atina, 11 a. L - Selanik enternas
yonal fuvan bugün açılmııtır. Bulga -
ristan, Arnavutluk, Romanya, Türki
ye, Yugoslavya, Almanya, İtalya ve 
Polonya birer pavyonla fuvarda tem • 
sil ediliyorlar. 

H. M. GHAZANFAR 
TiCARETHANESi 

TESiS TARiHi 1860 
Poıt Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY 

HINDİSTANDA 
Türk mallarmm en büyük alıcıu ve her nevi Hind malı ihracatçıaı 
Referanalan: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

Yüksek Hayat Bi~ki Yurdu 
Talebe kaydına bafladı. Ayrıca korsa dersleri de ftl'· 

dır. Acele ediniz. Adres: Anafartalar caddesi Aydın IO

kak Kanbay Apartmanı TI: 3158 

Direktör Seniha Kanbay 6376 
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Vasıtasız vergiler kanunu projesine göre masının mukaveleli, mukaveleıiz der
uhte edllmeıi ve bu gayrimenkulU a· 
lrp satmayı meslek ittihaz edenlerce 
keza mukaveleli, mukavelesia gayri -

12 - 9 - 1938 
leri acentalarr İltanbul'da 100, An
kara ve bmir'de90, UçilncU 11nıf ıe
hlrlerde 80, dördUncU 11nıf .tehirler
de '15, be§inci sınif ıehirlerde 30, al
tıncı 11nıf tehirlerde 25 lira; ecza ta
cirleri (merkez için) lıtanbul'da 150, 
Ankara ve lzmir'de 125, Uçilncü ıınıf 
tehirlerde 100, dördUncU ıınrf §ehir
lerde 50, be.tinci 11nıf ıehirlerde 30, 
altıncı sınıf §ehirlerde 15 lira ve be
her §Ube için htanbul'da 30, Ankara 
ve hmir'de 25, üçüncü 11nıf gehir
lerde 20, dördUncü sınıf §ehirlerde 
ıs, beılnci sınıf tehirlerde 10, altın
cı ırnıf şehirlerde 5 lira; sinema film 
lerl aiım satım veya icar ve isticarla
riyle iıtigal edenler İstanbul'da 150, 
Ankara ve İzmir'de 125, UçilncU sınıf 
tehirlerde 100, dördUncU sınıf §ehir
lerde 50, beşinci .ııınıf şehirlerde 30, al
tıncı sınıf şehirlerde 15 lira maktu 
vergiye tibidirler. 

,:!111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111 --

Ticari ve sınai kazanc 
menkul satı,mau teahhUt aayılacak • 
tır. Mecmu bedeli 500 lirayı geçmiyen 
mübayaa ve i.tlerle alelıtlak menkul 
ve gayrimenkul icarı teahhUt aayıl -
mıyacaktır. 

§ Belediye İntihabı hakkında ~ 
= ~ 

..:> 

verQil~rinin nisbetleri 2 - Şube veya acentelikle idare e· 
dilen enternasyonal ecnebi nakliye 
tirket ve mUesae.elerin TUrkiye'de 
veya TUrkiye'ye ait olarak TUrkiye 
dışında yaptıkları muameleler dola -
yıslyle bir ay urf ında yolcu ve e~ya 
nakliyatı için tahakkuk eden tafıma 

--------
Ankara Belediye intihap encümeninden: ~ 
1- Belediye kanununun 34 iincii maddesi mucibln<·c ~ 

Belediye azası intihabında rey vermiye hakkı olanlarla = 
aza intihap olmımıya saliilıiycti bulunanların defterleri s 
ayn ayn tanzim ediler ek Ankara Belediyesi, Ankara S 
vilayet konağı ve Çankaya Kaymakamlık binası kapıla
rına 8 - eylôl - 938 tarihinden itibaren asılmıştır. Bu : 
defterlcr 14 - eylllJ - 938 ~.arşanıba giinü saat 18 c ka- § 
dar im yerlerde asılı kalacaktır. § 

Proje bilhassa bu kısım üzerinde tahakkuk 

ve tahsil muamelelerini kolaylaştıran 

bir çok yeni hükümleri ihtiva etmektedir 

H~kü~~~in, b~r t~~aftan inecek vergiler üzerindeki programı· 
na aıt hukumlerı; dıger taraftan mali mevzuatımız bilhaaaa ver· 
gilerin tahakkuk, tahsil ve takdirinde mükellef lehine maddeleri 
ihtiva etmek üzere hazırladığı vasıtasız vergiler kanunu proJe· 
ain~e en geni§ kısmı, ticari ve sınai kazanç vergisi teşkil etmek
tedır. 

ücreti ile bu kumpanya §Ubelerinin 
üçüncü gahrs makamındaki diğer kum 
panyalar hesabına yaptıkları muame· 
lelerden uhdelerine kalan komisyon 
veya Ucret miktarlarını, ertesi ayın 
nihayet be§incl gUnU akşamına ka -
dar bir bordro ile alikalr varidat da
iresine bildirmeleri mecburtdir. 

--------------------------------------

2 - Belediye kanununun 35 ve 36 mcı maddeleri 
mucibince itirazı olan zevatın 14 eylôl çarşamba günü 
akşamı on sekize kadar intihap enciimeni rci~Jii!f ne 
miiracaatları rica olunur. Bu miiddcti geçirenlerin ~ii-
racaatları dikkat nazarına alınmaz. 6405 

-------------------Ticaret, sanat ve hırfet ile İ§· 
tigal eyliyen bütün hakiki ve 
hükmi §ahısların ve bu kısımda 
mükellefiyete tabi tutulan teşeb
büsler erbabının kazançları, ti -
cari ve sınai kazanç vergisine ta
bi olacaktır. 

d) Hususi ve adi şirketlerde mil -
kellef §irketi idare eden şahıstır. İda
re eden şahısların teaddlidü halinde 
vergi cümlesi namına müştereken 
tarholunacaktır. 

Damga pulu ve kıymetli evrak sa
tıcılarının vergileri satış aidatı Uze -
rinden hesap edilecektir. Gayrimen
kul alıp veya yaptırıp ıatmayı meı
lek ittihaz edenler her ay içinde sat
tıkları gayrimenkulün cinsini, yapıl
dığı mahalli, numarasını, müşterisi· 
nin adını. soy adını ve adresini, sa
tış kıymetini bir beyanname ile tica
ret yaptığı ve şayet muayyen bir ye
ri yoksa ikametgahının bulunduğu 
varidat dairesine bildirmiye mecbur 
bulunacaktır. 

Şehrin nüfusuna bakılmaksızın fab
rika ve matbaa işletenlerden maktu 
vergi olarak hami 100, asgari 50 lira 
ve müıtahdem başına muhtevi vergi 
olarak azami 3 lira asgari 75 kuruş 
vergi alınacaktır. -':1111111 1 11111111 1 111111111 1 11 11 1 11 1 1 111 111111 1 1 1 1 1111 1111 11 111 1111 1 1111111111111 1 ~ 

1 sıisnalar : 

Mifôno'da amele 

yevmiyelerine yüzde 

on zam yapildı 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünden : 

Muhammen 
Erzakm Miktarı Bedeli 
Cinsi Kilo 

% 7,5 
Teminatı Münakasa 

Bu şirketlerin beyannameye tabi 
tutulması halinde vergi hisse tefrik 
olunmaksızın şirket kazancının ye
kfinu üzerinden tarholunacaktır. Bu 
kanunun tatbikinde hususi ve adi şirAşağıda yazılı iş, teşebbüs ve ka- ketlerin mevcudiyeti ortaklar arasm-

zançlarla şahıs ve şirketler bu vergi- da yapılan mukavele ile ispat olunur. 
den muaf olacaklardır: 

ı Hükmi şahıslarda: 1 - stihUik kooperati.f şirketleri-
nin azasına yalnız istihkakları nisbe- a) Kollektif şirketler beyannameye 

tabi tutulduğu takdirde, şerikin his
tinde dağıttığı temettüler ve azasına sesi ayrı ayrı vergiye taoi tutulacak
rnesken temin etmek üzere kurulan 

tır. Ancak bu suretle şerikler namına yapı kooperatifleri; 

JT cr;.:ini1ı rıisbeti : 
Merkezleri Türkiye' de bulunan a -

nonim şirketlerle eshamlı şirketler 
ve merkezleri yabancı memlekette bu 
Iunan bu gibi şirketlerin Türkiye'de 
çalışan şube veya teşekkülleri, umu -
mi, mülhak ve hususi bütçelerden te
min edilen sermaye ile kurulan ve u
mumi bir hizmete muhassas olmıya
rak münhasıran ticari bir mahiyet 

Milano, 11 a.a. - Mensucat endüs
trisi patronlar federasyonu ile bu en
düstri işçilerinin federasyonu arasın
da aktedilen bir itilaf mucibince ey
lülün birinden itibaren amele yevmi
yelerine yüzde 10 nisbetinde zam ya
pılmıştır. 

Ekmek 

Koyun eti 
Kuzu eti 
Srğır eti 
Dana eti 

kuruı Li. K. Tarihi GUnli Saati 

40000 9,S 285 • 29-9-938 perşembe 10 

10000 40 
2000 40 
2000 30 485 29-9-938 P,erşembe 1l 
2000 35 

2 _ Yaln ız lizasma ikrazatta Lulu- tarh yapılması verginin şirket emva
linden tahsiline mani olamıyacaktır. nan tasarruf sandıkları; 
· b) Anonim, eshamlı, eshamsız ve ve maksadı haiz olan müesseselerle 

umumi menfaatlere hadim cemiyetle
rin ticari mahiyetteki teşebbüsleri 
safi karlarından yüzde 16 sı nisbetin
de vergiye tabi olacaklardır. 

3 - Bizzat işlettikleri madenler. 
den istihsalatta bulunan hakiki ve kumanclit limitet ve sermayesi Uzerine 
hiikmi şahıslar ve bunların istihsal kazanç dağıtan kooperatif şirketler de 
sahası içindeki satışları veya bu saha vergi hisselere göre hesap edilmekle 
dışında depo tesis etmeksizin yazıha- beraber bu şirketlerin hükmi şahsi -
nelerinde yapmış oldukları satışlar yetlerinden alınabilecektir. 
ve münhasıran ecnebi memleketlere c) Türkiye'de yerleşmiş ecnebi mü
ihracatta bulunmak üzere iskele ve esseselerin vergileri bu müesseseler 
istasyonlarda tesis ettikleri depolar; şube halinde ise müdürleri, değilse 

4 - Mahalli hükümetin müsaade- seHihiyetli mümessilleri namına tarh-
siyle milli ve enternasyonal mahiyet- olunacaktır. . 
te açılan meşherler, panayırlar, sergi- Kazanç vergisi mükelleflerin vergi 
]er ve bunlardan temin olunan kazanç mevzuuna dahil işleri yaptıkları ma
lar ve bu gibi mahallerde muvakkat haldeki varidat dairesince tarholuna
veya daimi tesisat yaparak; kahveha- caktır. 
ne, gazino, lilnapark, sirk, sinema, ti- Muhtelif varidat dairelerini alSka
yatro ve sair istirahat ve eğlence yer- )andıran beyannameye tabi itlerden, 
leri işletenler ve pavyonda yapılan hepsi için bir beyanname verilmesi 
satışlar (bu gibi mahallerde yapılan icap eden hallerde, vergi, mUtegebbi
satışlar hakkındaki istisnaiyet, sergi- sin bulunduğu varidat daireııince alı
nin devamınca muteber olacaktır.) nacaktır. 
Ecnebi tebaanın bu haklardan istifa- Agağıda yazılı şirket ve mUe111eıe
desi, mensup oldukları devletle Tür- lcr hakiki kazançları Uzcrinden ver
kiyc a~!:rnda rnütcka.bili :,·ct c:ıa3ının J?iye tabi ve bu kazançlarını gö&tercn 
cari olmasına bağlı olacaktır. beyanname vermiye mecburdurldr : 

5 _ İşçi kullanmaksrzın kendile- 1 - Merkezleri TUrkiye'de bulu· 
nan anonim, komandit, limited ve ser· 

~~~~d:e~~%Z~~ş~=~~r~i~li~:e ~~~~:~?i~ maye üzerine kazanç dağıtan koope-
ratif şirketlerle şubeleri ve aynı ma

lesi efradiyle gerek elde ve gerekse hiyetteki ecnebi şirketlerin Türkiye-
ci ve ayakla ve beden kuvetiyle işler de bulunan şubeleri; 
makine ve tezgahlar işliyerek: 2 _ Türkiye'de yerleşmiş veya 

a) Halı, kilim, çul, keçe, bez ve sa- yerleşmiş sayılan ecnebi müesseseler; 
ir mensucat dokumacılığı; 3 _ Umumi, mülhak ve huıuıi blit· 

b) Çorap, fanila ve sair örgU. igle- çelerden temin edilen sermaye ile ku· 
ri ve iplik eğirmesi; · rulan ve umumi bir hizmete muhas-

Beyannameye tabi olupta yukarıki 
hükümler dışında kalan mükellefler
den: 

l - Merkezleri Türkiye' de bulu -
nan fidi, komandit, limited ve kollek
tif şirketlerle; merkezleri yabancı 
memleketlerde bulunan bu gibi şir -
ketlerin TUrkiye'deki şube veya te
şekkülleri !U niıbette vergi verecek
lerdir: Vergi ye tabi kazancın; 

10.000 liraya kadar olan kısmından 
yüzde 18, 

10.001 liradan 20.000 liraya kadar 
olan kısımdan yüzde 24, 

20.001 lira ve daha fazla kısmından 
yüzde 30. 

Damga pulu ve kıymetli evrak sa
tıt aidatından alınacak vergi bu ai
datın yUzde altısıdır. 1Hal ettikleri 
mahalHn gayrisafi iradı üzerinden 
vergiye tAbi tutulan mükelleflerin 
vergi niıbeti ıudur: 

Bankalar ve bankacılık işleriyle i~
tigal eden müesıeselerin idare rner
kezleri için; fstanbul'da 500, Ankara 
ve İzmir'de 400, üçüncü sınıf şehir
lerde 200, dördüncü aınıf şehirlerde 
100, beıinci sınıf ıehirlerde 25, altmcr 
sınıf tehirlerde 10 lira. Aynı müesse
seler için beher müstahdem başına 
muhtevi vergi İstanbul'da 2, İzmir ve 

İc.ra ve İflôs 
Ankara İcra Dairesi Gayri Menkul 

Sabı Memurluğundan : 

İzalei §Uyudan dolayı mahkemece 
satılmasına karar verilen çeşme ma -
hallesinde Çankırı sokağında 619 ada 
12 parsel numaralı ev aşağıdaki §art
lar dairesinde açık artırma ile satı§a 
çıkarılmı§tır. 

(Evsaf ve müştemilatı) 

İşlek sokağında 8/10 numaralı ka
pidan girildikte büyük bir avlu solda 
bir heli bir matbah sağda 8 kapı nu
maralı tavansız ve tabansız bir oda 
ve bahçenin dibinde 10 kapı numara
lı tabanıız ve tavansız bir oda ve o
nun yanında ayrı bir kapı ile girildik
te bir oda ve matbah vardır. He
yeti umumiyeainc 865 lira kıymet 
t!ı'lrdir edilmi;tir. 

(Satış şartları) 

1 - Satış pe§in para ile olmak üze
re 17-10-938 tarihine müsadif pazar
tesi gilnU saat 10-12 ye kadar icra da
iresi gayri menkul tantış memurluğun
da yapılacaktır. 

Kara ciğer - Adet 500 20 
Böbrek yağı 250 45 

16 29-9-938 perşembe 11,5 

Sade yağ .. 5000 110 
'l 

412,S 29-9-938 P,erıembe 15 

Pirinç 3000 25 
Kuru fasulya 2500 13 
Kuru barbunya 750 15 
Kuru bezelye 500 30 

120 •)5 .. .. .. 16 

Kuru bamya 250 110 

1 - Ankara polis enetitUsli ihtiyacı için cins, miktar, muhammen be
delleriyle ilk teminatları ihale gün ve saatları yukarda yazılı erzak parti
leri ayrı ayrı açık eksiltme ile münakasaya konulmuıtur. 

2 - Bu işlere ait şartnameleri almak istiyenlerin emniyet umum mü
dilrlUğU satın alma komisyonuna müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenler teminat makbuz veya banka mektu
bu ile 2490 sayılı kanunun 2-3-cli maddelerinde yazılı belgelerle birlikte 
tayin edilen gün ve saatte komisyona gelmeleri. (3660) 6505 

An~ara Belediyesi 
. "'- "" · 

Mazot ah nacak 

Ankara Belediyeaind«ı ı 

İtfaiye vesaiti için alınacatC 55000 

kilo ma:.:ot 7 teşrinievel 938 cuma gü
nüne kadar bir ay içinde pazarlıkla a
lınacağından iıteklilerin her cuma vo 
sah gUnU saat on buçukta belediye en· 
cümenine müracaatları. 

(3569) 6364 

Ankara Defterdarltgı 

tViünhal kôtipli kler 
'.Ankara Defterdarlığından • 
Münhal bulunan Keskin, Ayaş ka

zaları on lira asli maaşlı maliye tahsil 
kitiplikleriyle Kızılcahamam kazası 
on lira aalt maaşlı muhasebe k!tipli
f ine imtihanla birer memur alınacak
tır. En aşafı orta mektep veya muadi
li mektep mezunu bulunması şart kı
lınmış olan isteklilerin 15 eylUl 938 
günü aaat 9 da defterdarlıkta hazır bu-

c) Kamış ,saz, ağaç dalları ve taş- sas olmıyarak münhasıran ticari bir 
lardan hasır, zenbil, masa ve emsali mahiyet ve maksadı haiz olan miies
imali; seselerle umumi menfaatlere hAdim 

İşleriyle uğraşanlar (imlatım dü- cemiyetlerin ticari mahiyetteki te
kfin açarak veya seyyar halde müs • şcbbüslen. 

Ankara'da 1 buçuk lira, UçUncU sınıf 
şehirlerde 100 kuruş dördüncil smıf §e 
hirlerde 50, beşinci sınıf §ehirlerde 25, 
7 ı.... . sınıf şehfrk:-:ie 10 kuru§. Ta
sarruf ve teavün 1andıklarına yukar
daki tarifede yazılı maktu ve muhte
vi vergi miktarının onda biri tatbik 
olunacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmiş olan 
yukardaki muhammen krymetin 7,5 -
ğu nisbetinde pey akçesi veya milli 
bir bankanın teminat mektubu ile ka
nunen teminat olarak kabul edilen 
huine tahvilleri getirecektir. 

--------·------_,j lunmaları. (3665) 6506 

Muhtelif binalar yıktırılacak tehlike satanlar bu . satışları dolayı-
siyle vergiye tabidirler.) Beyarınamcyc ıiibi aair 

6 - Çiftçilerin kendi mahsullerini miikclleflcr : 
ve hayvanlarını ve bunlardan çıkar- Aşağıda yazılı müesseselerle ticar.t 
dıklan maddeleri düklin açmaksızrn ve sınai iş ve teşebbüs erbabı dahı, 
satmaları ve bunların istihsal ve na- hakiki kazançlarını beyanname ile 
kil vasıtaları an bar ve depoları (av- bildirmiye mecburdurlar: 
cılar, balıkçılar bu hükümdedir.) ı _ Bankalar ve bankerler ve ban-

7 - Ziraat işlerinde kullandığı ara- kerlik muameleleriyle uğraşan sar· 
ba veya hayvanla nakliyeciliği itiyat raflar, tasarruf ve teavün sandıkları, 
etmeksizin arasıra ücretle eşya nak- nüfusu yirmi beş binden yukarı yer
leden köylüler; ]erde ithalit ve ihracat işleriyle işti-

8 - Sermayesiz veya sermayesin • gal edenler, beherinin istiap .hacmi! 
den ziyade bedeni kuvetle çalışan 300 tonilatodan fazla her nevı gemı 
seyyarlardan 18 yaşını bitirmıyenler işletenler, drogistler, sinema filmele· 
veya 65 yaşını bitirenler ; meflfıç ve- ri alım satım veya icar ve isticar ile 
ya iki gözUnden veya el ve ayağının i§tigal edenler, fabrika ve matbaalar, 
birinden mahrum seyyar işçiler ve orman işletmesi deruhte edenler ve 
seyyar satıcılar; bina vergisi kanunu mucibince (ha-

9 - Yenilecek, yakılacak veya içi- marnlar ve furunlar hariç) gayrisafi 
lecek maddeleri bizzat veya el ile çe- iradı iki bin lira ve ondan fazla olan 
kilen arabalarla taşıyarak satan bıl - mahallerde ticaret ve sanat yapanlar, 
umum seyyar satıcılarla bu maddeleri 2 - İthalat, ihracat ve beynelmilel 
aynı suretle veya hayvanla çekilen naklıyat komisyoncuları, ticaret ve 
arabalarla köylinden getirerek şehir, fabrika mümessilleri,, nüfusu yirmi 
kasaba veya başka köylerde dükkan beş binden fazla olan yerlerde faali
ıçmaksızın satan köylüler; yet icra eden her nevi komisyoncu -

10 - Hususi, akli ve frengi hasta- tar (yaş meyve, yaş ıebze ve taze ha-
neleri ve verem sanatoryomları; hk üzerine muamele yapanlar hariç), 

ıı - Sanayii teşvik kanunu ile borsa accntaları, mübayaacılar ve sim 
kazanç vergisi muafiyeti bahşolunan ıarları, her nevi sigorta komisyoncu
müesseselerle bu mUessesenin mua. ları, ikrazatcılar, transit depoları ve 
fiyet sahası haricinde olup müessese- antrc:po işletenl~r ve alel~mum nakli
nin yalnız muamelelerini çevirmek ve ye şırket ve muesseselerı acentaları, 
mağaza açmaksızın satış yapmak ve- 1 llusıı3i muonıelcler : 
ya nümune göstermek üzere açtıkla- Projeye göre, aşağıdaki muameleler 
rı yazıhaneler. hususi muameleye tabi olmaktadır: 
Miikcllcf in tayin ı ~ 

Bankerler ve bankerlerin muamela
tiyle uğraşan sarraflar maktu vergi 
olarak lıtanbul'da 100; Ankara ve lz
mir'de 80, ilçüncü sınıf şehirlerde 60, 
dördüncü sınıf şehirlerde kırk, beşin
ci sınıf tehirlerde 20, altıncı sınıf şe
hirlerde 10 lira. (Not: Üçüncü sınıf 
şehirler nüfusu 50 binden yukarı o -
lanlar, dördüncü sınıf şehirler 20, 
elli bin arası olanlar, beşinci sınıf ge
hirler 5000-20.000 arası olanlar ve al
tıncı sınıf şehirler nUfusu 5000 den 
aşağı olanlardır.) 

Borsa acentaları ve mUbayaacıların 
maktu vergileri lstanbul'da 75, Anka
ra ve lzmir'de 65, Uçüncü ııınıf gehir
lerde 50, dördüncü sınıf şehirlerde 30, 
beşinci sınıf şehirlerde 15; altmcı sı
nıf şehirlerde 7.5 liradır. 

Borsa ııimnrlarr 1atanbul'da 50, İz
ınir ve Ankara'da AO, üçüncü sınıf rpe
hirlerde 30, dördüncü sınıf şehirler
de 25, beıinci 11nıf şehirlerde 10, al
tıncı sınıf ıehirlerde 5 lira maktu ver
gi vereceklerdir. 

İkrazatçılar 1stanbul'da 60, Ankara 
ve f zmir'de 50, UçUncü sınıf şehirler
de 35, dördUncü sınıf §ehirlerde 25, 
be§incl sınıf şehirlerde 10, altıncı ıı
nıf şehirlerde S lira maktu vergiye 
t&bidirler. 

Her nevi sigorta komisyoncuları ls
tanbul'da 50, Ankara ve İzmir'de 40, 
üçüncü sınıf tehirlerde 30, dördüncü 
sınıf şehirlerde 20, beşinci sınıf şe -
hirlerde ıo, altıncı sınıf ~ehirlerde 
5 lira: 

3 - Satı§ günü artırma bedeli tak
dir edilen kıymetin %7,S ini bulduk
tan ve Uç defa nidadan sonra mezkur 
güniln on altıncı saatinde en çok ar
tıran talibine ihale olunur. 

4 - İşbu tarihteki artırmada tek
lif edilen bedeli muhammeni kıyme
tin % 7,5 ini bulmadığr takdirde 1-11-
938 tarihine milıadif salı günU ıaat 
10 a kadar yapılacak ikinci artırma
da en çok artırana ihale edilecektir. 

S - Birinci ve ikinci artırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip verme
diği takdirde üzerine ihale edilenin 
talebi üzerine ihale tarihinden itiba
ren kendisine bedeli ihaleyi teslimi 
vezne eylemesi için yedi giln kadar 
mehil verilecektir. İşbu mUddet zar
fında ihale bedeli yatırılmadığı tak -
dirde ihale bozulacak ve bu tarihten 
evel en yUksek teklifte bulunan tali
be teklif veçhile almaia razı olup 
olmadığı soruldukt'an sonra teklif 
veçhile almağa razı ise ihale farkı 
birinci talipten tahsil edilmek üzere 
bu talibe ihale edilecektir. Teklif 
veçhile almağa razı olmazıa gayri 
menkul yeniden on be§ günlük ikin
ci artırmaya çıkarılacak en çok artı
ran talibe ihale edilecektir. 

6 - Her iki artırmada gayri men
kul talibine ihale edildikte tapu har
cı müşteriye ihale tarihine kadar o
lan mUterakim vergi ve ddlaliye res
mi ise satıı bedelinden l:sdenecektir. Kazanç vergisi hakiki ve hükmi ıa

hıslar adına tarholunacaktır. Mükel
lefin tayininde aşağıda yazılı ·esaslar 
dikkate alınacaktır. Hakiki şahıslar-
da: · 

a) Karı ve koca biribirinden ayrı 
it yaparlarsa her biri ayrı ayrı mü· 
kelleftirler. 

b) Evli kadın kocasının ticari ve; 
ıınai işlerinde müdUr de olsa vergı 
mükellefi kocadır. 

l - Umumj, rnülhak ve husuıi bUt
çeli daire, ve müesseselerle umumi 
menfaatlere hlidim cemiyetler, ve hn
tiyazlı şirketlere karşr derece derece 
teahhUdatta bulunanlar, bu teahhUtle· 
rinden dolayı beyannaıne vermiyecek 
lerdir. 

Yukarda yazılı daire. ve müesseıe
lerle müteahhitler, teahhüdün yapıl
dığı tarihten itibaren bir ay içinde 
keyfiyeti aiakalı varidat dairesine ya
z r ile bildlrmlye mecbur bulunmakta
dırlar. 

İthalat, ihracat ve beynelmilel nak
liyat komisyoncuları ve konıinyuyon 
üterine iş yapan komiııyoncular, ti -
caret ve fabrika ınUmusilleri, ithalat 
ve ihracat ticaretiyle iştigal edenler 
İltanbul'da 200, bmir ve Ankara'da 
175, üçüncü sınıf şehirlerde 150, dör
düncil aınıf ıehirlerde 20, beıinci sı
nıf şehirlerde 15 altıncı sınıf şehir -
lerde 7,5 lira maktu vergi 8diyecek
lerdir. 

1 - Alakadarların gayri menkul 
üzerindeki hakları ve husustyle faiz 
ve masrafa ' dair olan iddialarını ev
rakı mUspiteleriyle yirmi gUn içinde 
dairemize bildirmeleri lhımdır. Ak
si takdirde hakları tapu sici11i ile 
sabit olmadıkça satı§ bedelintn pay
laşmasından hariç tutulacaktır. 

c) Evli kadın ticari ve sınai işi sa
hibi sıfatiyle idare ediyorsa kocası 
mlidUrü veya mUstahdem vaziyetinde 
dahi ol1a vergi kadın namına tarho
lunacaktır. 

Bu kanunun tatbikinde, yukarda 
yazılı daire ve müesseselere karşı bir 
malın tesliminin veya münhasıran 
fikri ve bedeni bir hizmet mahiyetin
de olmamak şartiyle bir işin yapıl-

NUfusu 25 binden fazla olan tehir
lerde komlsyoncuh•k yapanlardan yu
kardaki fıkra dııında kalanlar ve a
lelumum nakliye, şirket ve mUe11eıe-

8 - Artırmaya ittirlk edecekler 
1-10-938 tarihinde 38/ 63 No. ile daire
mizdeki yerinde herkeae açık bulun
durulan ıartnamemizi okuyabilirler. 

6500 

Ankara Defterdarlıiuıdan ı 

Mahallesi Cinsi Ada Panel 
Muhammen keşif bedeli Teminatı 
L. K. Lt. K. ----- -----------Yenice Ev enkazı 214 22, 14, 31, 48, 3155 

32, 30, 21, 20, 15 
27 38 

1 - Yukarda cins ve evsafı yazılı parseller Uzerindeki binaların hedmi 
ve yerinin arsa halinde teslimi işinin ihaleıi 15-9-938 tarihine müsadif per· 
ıembe günü saat (10) da defterdarlıkta milteıekkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - Müzayedeye iştirak edecekler nafıa mUdürlüiUnden fenni ehliyet 
vesikası ve dipozito makbuzu ile muayyen günde ve ıaatte adı geçen ko
mis_yona gelmeleri. 

3 - Talipler şartnameyi görmek için mim emlik vo nafıa müdürlUğUnc 
mUracaatları. (3420) 6115 

Satı lık arsa ve tarla 
Ankara Defterdarlıfmdan ı 

Ada 
Mahallesi Mevkii Cinai Kapı No. 

Istiklil Samanpazarı Arsa 
Bağlum nahiyesi Tarla 
lvedik köyü 

8 233 
QJOO 

Muham
Meaahai men 

Parsel No. S. bedeli T. 
L. K. L. K. ----------

14 35 700 52 50 
378 28 35 

Yukarda cins ve evsafı ile muhammen bedelleri ve teminat miktarları 
Yazılı iki parça eayrl menkulün mülkiyetinin ihalesi 15-9-938 tarihine mü
sadif perşembe günU Hat onda deftedarlıkta müte§ekklı satış komiıyonuıı· 
ela açık artırma ile yapılacaktır, 

İsteklilerin şartnamelerini g8rmek Uztre ihale gününe kadar dofterdar· 
Irk milli emlak mildürlUğüne mUracaatları. (3421) 6116 

• Satıhk tabı maki nası vesaıre 

Ankara Defterdarlrfından ı 

Cinıi adedi -Auğusburg marka yeni 
sistem tab makine1i 1 
Makirıeli merdiven l 
Kasa 4 

l 

" l 

Muhammen bedeli 
Lira K. 

1400 

50 

~" 1,55 lrtifaında 
2-' 1,40 .. .. 

Teminatı 
Lira K. 

105 

3 7?5 
2 63 
1 88 

Yukarda cins ve evsaftyle muhammen bedelleri "azılı tab makinesi ve 
kasa ve merdivenin satı§ları B-9·938 tarihine mUso ' . .. rşcmbe gUnU saat 
10 da defterdarlıkta müteşekkil komlıyonda artırma · .. ı .. si lacafın-
dan taliP.lerin adı &eısen komiıyona aıUracatları. (341P) 6114 · 



12 - 9 - 1938 

.. 
A i K y E H ----------------- Avukata mektup -

: laliimiz yokmuş, üstat 1 Nihayet, 

~
- ~. af talebim reddedildi; artık bek

lckten başka yapacak bir §eyım 
~ ı ... Fakat size hakikati bildirmeden 
ı;; ~Ölmek istemiyorum. Çünkü bu ha-
"" e llt sizin için bile meçhuldür, üstat 1 

§ {~ün keyfim yerinde değildi: İşle
~ 1 iyi gitmiyordu. Dairede bir arka
= lla kavga etmiştim. Bu yüzden ma-
5 Jbı azaltmışlardı ve gelecek ay kapı 
; ~rı edilmekten korkuyordum. Us
; lıt, ilk kanunun o ıslak soğuğu hüi ltı sürüyordu ve benim üstümde 
' l>crmeablimden başka bir şey yok -

İsabet ki, karım beni evde bekli -
t, ve o anda, her halde bana bır tin
i çay hazırlamakla meşgul bulunu -
tdu. 
~u çayı hazla düşündüm, karımı da 
Ilı hisle andım ve merdiveni ık.şer 
fer atlıyarak çıktım. F ai~at oaşıa.ı-
1 Şöyle oldu : Karım saati unutmuş
(:Sir müddettenberi garip halleri 
tdı.) Ona biraz çıkışmıya başiadım. 
kaynatmak için mutfağa koştu, fa

l evde çay kalmamıştı. Asabılt:ştim, 
lınızda ilk münakaşa geçti. Evet, 
hhiş bir münakaşa. Başıma g<·len -
fden çok müteessirdim, anhyvrsu - •fiİ • 
ıı ya. Zavallı karım bana: iÜ\lf 
ı..... Bari. ben gideyim, dedi. ,. , ı!Uıl\1 
~ene bır şeyler haykırdım, ve kapı· ':•U~fJJJf'i! • 
lÇarparak çıktım. :·t1'ıllfü 
lSokağa çıkar çıkmaz, dönüp Lüsi'· r ö~ür dılemek istedim. Sonra gidip 1 karımı seviyordum. Öyle ki ıbu nıemu
ııı çıçek almanın daha doğru olacağı- riyeti de kaybettigim zaman aklım ba-
~üşündilm. şımdan gitti. .. 

1 
etro istasyonu yanın~a bir çiçekçi Bir akşam geldi ki, ertesi günü beni 

1 aca_ğımı -~~a~.ak Al_ezıya meyd:n~~ sokağa atacaklardı. İşte o akşanı cina
dogru yurudum. Bır bayram gunu yetimi işledim. Açlığımı ve istirabımı 
Uğu için piyangolar çekiliyordu. unutturduğu için içmiştim. Cebimde 
run bogazına düşkündü. İki şişe beş frangım kalmıştı. Lüsi beni Lekli -
P:ınya ile biraz biskil~iyi muhtevi yordu. Bu eli boş dönmiyeceğim son 
fıle kazanırsam Lüsı'nin hoşuna akşamdı. Unutmayın ki Lüsi'nin deli
eceğini düşündüm. Bir franga, son- liğinden mesul olan bendim ve onu bü-

f"""'""""""'""'"""""""'"""""l I 
ANDAÇ .................................................... 

(HAVA SEFERLERi) 
Ankara - latanbul araaında 

Pazardan mada her gün ı 

Yeşilköy'den hareket 8.30 
Ankara'dan hareket 8.30 
Ankara'dan 
cumarteıi aiinleri 16.00 

Nöbetçi Eczaneler 

. Pazar : Ege ve Çankaya eczaneleri 
Pazartesi : Sebat ve Yenişehir ., 
Salı : İstanbul eczanesi 
Çarşamba : Merkez 
Perşembe : Ankara .. 
Cuma : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Cumartesi : Halk ve Sakarya 

Lüzumlu Telefon 
Numaraları 

Yangın ihbarı: ( 1521 ). - Telefon, müra
caat, ıehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
lrıza memurluiu (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Takıi telefon 
numaraları: Zincirli cami civarı: (2645. 
1050, 1196). - Samanpaıarı civarı: 
(2806. 3259). - Yeni,ehlr. Havuzbaşı, 
Bizim takıi: (2323) - Havuzbaşı: Gü
ven taksi: (3848): Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddeıi. Uluı tak&i: (1291 ). 

Otobüalerin ilk ve aon 
seferleri 

Ulus M. dan K. dere'ye 
K. dere'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 

Ulus M. dan KeçiOren'e 
Kcçiören'den Uluı M. na 

Ulus M. dan Etllk'e 
Etlik'ten Uluı M. na 

Ulus M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulus M. na 

Cebeci'den As. fabl.ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

Yeniıehir'den Uluı M. na 
Ulus M. dan Yeniıehir'e 

Sabah 
tık 

sefer 
6.45 
7.15 

7 25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.SO 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-

7.00 
7.10 

S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.15 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 

Akşam 

Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.SO 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 on franga oynadım ... Fakat hiç bir tün kuvetimle seviyordum. Cebimde 

}' kazanamadım. O zaman cüzdanı- beş frank vardı. O gün de bir bayram ~ U. Meydanıyle iıtaıyon arasında her 
il yanımda olmadıgını ve ufak para- günüydü. Aleziya meydanında piyan- beş dakikada bir sefer olup tren za-
tı manian seferler daha ııktır. 
tükendiğini farkettim. Demek ki gocular sıralanmıştı. Karımı sevindi - • 

'ellerim boş dönmek mecburiyetin- receğini düşündüm. Aynı büyük ikra - § U, Meydanıyla Yenitehir, Bakanlıklar, 
}'_dim, ve bu basit hadisenin ne ağır miye gözüme ilişti. içimden "Abdallık Cebeci, Samanpazarı arasında aaat 8 
t~cleri olacağını müphem bir tekil- etme" dedim. Kazanmak ihtimali bin- den 20 ye kadar vasati her bet dakika-

l~~ı~ederek eve döndüm. de ıbirdi. Nasıl terliyordum! Bir fran- da; saat 20 den 21 e kadar her ondaki-
uı halA b k k -...L.~ kada; saat 7 den Seve 21 den 23 e 

ı ı. a en çı ar en oa&.:vugu gı kaybetmek korkusiyle böyle terle-
t_ukta duruyordu. Ellerini ...ııı.-ıeri diaimi görenler halime gülüyorlardı. kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 

tii l!i~ • muntazam seferler vardır. 
,.n~ ~a~a~ıştı, ağlıyordu. O zaman, Dört fr~k pbu~ ka_.y_b_e_tt_i_m_. __ "'-~-

.. ~ar hiddetlendim. Ona sefil sözler maralı siyah renk üzerine koydum. deki son ıcferlerle bunlann Ulus mey-
"1edim, artık param kalmadığını, pa- Daire döndü ve ben kazandım 1 Ustat 1 daqı'na dönüşleri sinemaların dağılış 

k d la 1 · · ld saatlerine tlbidirler. a ın r a yımış o uğumu ve Kazanmıştım. Adam fileyi bana uzat-
lls ellerim bot döndüğümü söyle- tığı zaman ellerim titriyordu. Fakat 
Sonra zalimliğimi farkettim, ve kalabalık vardı ve aksi istikametten 

dan af diledim. gelen tişman bir adam bana o kadar 
. Sıtınıya bir türlü karar veremedi - kuvetle çarptı ki muvazenemi kaybet
~~ eski bir otomobilim vardı ve Lilsi- tim (Gerçi biraz sorhuftum ve bir hay
~ beraıberime alarak otomobile bin - lı zamandanberi ağzıma ekmek koyma
~ lıte, bugün hakkında hiç bir ıey mıttım) Güm! Şampanyalar ve yiye -

ediğim manasız kaza o uman ol- cekler elden gitti. Adam durmamıttı 
: Elimde bir cam parçaaı, başından bile, düşünün bir kere 1 O zaman, kal
"1 kanlarla gözleri kapalı yanımda duımın kenarına oturarak, bir çcx:uk 
li~ LUsi •.• Sonra bir klinikte bulun- gibi ağlamıya başladım. 
iunıu, bir boya ve ter kokusu, be- Kendimi mahvolmuş hissediyor-

önlüklü adamlar ve hasta bakıcı - dum. Mahvolmuı bir adamdım ben. 
hatırlıyorum. Karımı tekrar gör - Artık hiç bir ,anı yoktu. Dütündüm. 

li&ürn zaman beni tanımadı. Fakat Pek uzakta olmıyan bir mücevherci 
~e iyilefti. Bir ay sonra, eve dönmüş vardı. Oraya gittim. İçeri girer girmez 
' Fakat artık o eski kadın değildi. gelişi güzel bir şeyler çaldım. Mücev
lc garip halleri vardı ve konufl?lu - herci kadın üstüme atıldı, sonra da 

Ordu. Doktorlar bana bir fey söyle - kalfası. Neticesini biliyorsunuz ... Kaç-
i lt ~stemiyorlardı. Bu arada, mcmu- mıya muvaffak oldum ve elmasları Lü-
~etımi kaybetmi9, hastane ile dok - si'ye getirdim. Allahım 1 Onun sevin-
• "1•rı ödemek için eşyalarımın büyük ci bana bütün felaketle.rimi, hatti ya
lt kıamını satmıf, bankadaki heaa - kında beni bekliyen felaketi bile öde
~1 tüketmi9 ve her tarafta borca gir- miştir, diyebilirim. 
.'Jtinı. Karımın fakirliğimizi ve ken- İ§te hepsi bu kadar ... Ah 1 Söyleyin 
.. Yüzünden fakir dü§tüğümüzü dü - bana, idamımdan sonra bir öğleden 

erek müteessir olduğunu sanıyor- ıonra, karımı gömıiye gitmek lütfun-
~: lier zaman ağlıyarak içini çeker da bulunur musunuz? .• Gideceğinizi 
hır şey yapmazdı. dü~ünmek beni memnun ediyor. 01 -

- Ağlama, canım, Lüai'ciğhn, her maz mı? Bunu yapacaksınız değil mi? 
>' düzelir, göreceksin. Tefekkür ederim, üstat ..• Fa.kat (Bunu 

tiiO hiç cevap vermezdi. Fakat bir size söylemekten utanıyorum) ona çi· 
rı, a.h o gün! Bana dedi ki: çek de götürünüz, ne olursa olsun, fa-

llU- Bir çiçek bile yok, elleri bo§ dö- kat eliniz bot gitmeyiniz. 
Yor.... Fransızcadan: H1KA YECl 

~~ zaman karımın dtll olduğunu an-
~ ı~, bu k_i~~ye zarar. vermiyen uy
i hır delılıktı. Ona bır büket veya 
~Pasta getirdiğim zaman aklının bi
i başına geldiğini farkettim. Halbu
' ben sefalet içindeydim, ona hiç bir 
İt ~~tir_emediğim zamanlar ... Ah, onu 
u.~0rmüş olsaydınız 1 İçeri girerdim: 
~başını uzatır ve ellerime bakar

. ilerimi boş görmekten o kadar 
~ıtarip görünürdü ki ağlardım ve 
tfağa kapanarak çorbaya ekmeği 
~~dı~. Artık onu hediyelerden baş. 

'Ilı ıç hır şeyin iyi edemiyec:eğini an
ilı 1•tı~. Ona bir şeyler getirdim mi 
li trdı. Büketler ne kadar büyük o -
~il, o. da o kadar mesut görlinilrdü. 

~ 1}' hukı ben ne sefil fartlar içinde ya
lı~ Ordum 1 Nihayet bir iş buldum, ve 
t111 aylığımı alınca, ona bir yüzük sa -
)\ •ldım. O kadar memnun oldu ki a
tı b kalktı (Dönüşünden beri yata
)etı::n çıkmıyordu) ve evi ternizlemi
h)td tladı. "Ne çok toz birikmiş, di • 
~ ll, ne çok toz!'' Fakat ertesi sa
~öltıı gen~ yatağında kaldı. Hayat de -
Gi)' 

1 
ettı. Bütün elime geçen para he-

e ere gidiyordu, fakat ne yapayım 

İngiliz Kıral ve Kıraliçesi 
Amerika'ya gidecekler 
Lö Nevyork Herald Triblin ve Dey

li Ekspres gazetelerine göre İngiltere 
kıralı ile kıraliçesi gelecek yazda A
merika'ya gideceklerdir. O zamana ka
dar inşası biten Moretanya transatlan
tığı ile mayı• veya haziranda Nevyor
ka çıkacak olan İngiliz hükümdarları 
oradan va,ingtona hareket edecekler. 
Beyaz ev'de cumhur reisi Ruzvelt'i zi
yaret edeceklerdir. 

Ruzvelt'in Kanada'da aksi tesir ya -
pan nutkundan beri teemmül odilmiş 
olan bu ziyaret büyük bir mana ifade 
edecek ve iki bliyilk demokrat devlet 
arasında ittifakı kuvetlendirecektir. 
Bununla beraber resmi mahfiller bu 
ziyareti teyit etmemektedirler. 

İngiltere kıralının Hindistan impa
ratoru sıfatiyle, Hindistan'da yapıla
cak olan taç giyme merasimi 1940 se
nesine bırakılmıgtır. 

Poıta Saatleri 

Teahhütlü 18 e kadardır. 
Poıta saat 19 a kadar latanbul cihetine 
mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 

Haydarpaşa'ya : Her aabab 8.20. Her 
akşam 19.15 ve 19.50 
de (Puarteai, Per
eembe, Cumartesi 
Toroı ıllrat.) 

Samsun hattına Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sıvaı, Amaıya bu 
bat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı ı Herıüo 9.35 

Zon&Uldak battı : .. 15.00 
Kırıkkale':,,. ral'()toblls .. 16.05 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Recep: 17 

S. D. 
Günct- 5 35 

Rumi - 1354 
Ağustoı: 30 

S. D. 
Akaam: 18 25 

Hava Kurumu 

Muhtelif tesisat 
Türkkutu Genel Direktörlüğün

den: 

Tilrkkuşu paraşüt kulesi bahçesin
de yaptırılacak elektrik, su ve sıhhi 
tesisat ile bahçenin tanzimi işi kapa
lı zarf usulile eksiltmeye konulmuş
tur. 

Keşif bedeli her üç iş kill halinde 
olmak üzere 17 .273.46 liradır. İlk te
minatı 1.295.51 liradır. 

Şartnamesile ketif cetvelleri her 
gün Türkkuşu Levazım Bürosundan 
alınabilir. Planları verilmiyecek, gös
terilecektir. 

İhalesi 14-9-1938 tarihine rastlayan 
çarşamba gilnü saat 11 de yapılacak
tır. İsteklilerin usulü dairesinde ka
patılmıı .zarflarını eksiltme saatinden 
bir saat evveline kadar makbuz mu
kabilinde Türkkuşu Levazım Bürosu
na teslim etmi' olmaları lbımdır. 

6435 

Müsabaka imtihanı 
Türkkutu Genel Direktörlüfün

den ı 
T. T. T. Biirosunda açık bulunan 

memuriyet için 12 eylul 1938 de ya_ -
pılacak ilJ\tihanın 20 - ey](il - 1938 sa
lı ıünü aaat 11 de tehir edilmittir. 

6456 
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Pazarlık kalkıyor hazırlanın!. 
... .. ... t .. ~ 

Alıcı ne diyor, satıcı ne diyor? 

Hangi mallarda çok pazarhk ederiz? - Kimler 
neler temin edecek ? çok pazarhk eder? - Kanun 

M aktu fiat Uzerine satı§ mec-
buriyetini koyan kanun, yürür

lüğe girmiştir. Kanunun tatbiki için 
Bakanlar Heyetinden geçecek olan 
nizamname çıkar çıkmaz tatbikata 
başlıyacaktır. 

Y ~ni kanunla, eski ve kötü bir iti
yadımızı, kökünden silip atıyoruz. 

Bu kötil itiyat, ancak kanun kuve
tiyle kalkabilirdi. Çünkü mal satan 
için pazarlık yapmak bir zaruret ma
lı alan için gene bir zaruret telakki 
ediliyordu: Birincisi malını satmak, 
diğeri aldanmadan o malı almı' ol
mak için .... 

Milli endüstrinin mamullerini sat
mak için kurulmuş olan bir müesse
seyi idare eden zat, kendilerinin 
maktu fiyatı korken ne gibi telak
kiler ve zihniyetlerle mücadele et
tiğini şöyle anlatıyordu : 

" Satt.ılZ• ı_ r t rl h ueu?omugul\1ii~ff\n~. i'!titıf 
etmeden almıya cesaret edemiyordu. 
Çünkü, mesela beş kuruşa pazarlık 
ederek aldığı bir mala, siz hiç pazar
lık etmeden dört kuruş istemiş olsa
nız, gene anormal buluyor ve soru
yordu: 

"- Oç kuruşa vermez misiniz? .. ,. 
Memleketimizde maktu fiyatla sa

tı' yapan ve sayı•ı mahdut olan mli
eııseseler, bu zihniyetle uzun boylu 
mücadele etmiye mecbur kalmışlar
dır. Fakat müşteriyi de haklı bul
mak lazımdır. O da, maktu fiyat sa
tış kaydı olmıyan her hangi bir yer
den, kendisinin beş kuruşa aldığı 
bir malı bir başkasının dört kurup 
almış olduğunu görünce muztarip 
olmaktadır. Bu maddi ve manevi bir 
iztiraptır: Fazla para vermiş olmak 
ve aldanmış olmak iztirapları .. Bu i
tibarla söylenen her fiyat üzerinden 
bir tenzilat istemekte kendisini hak
lı görüyor. 

İfte yeni kanun, bu iki hakkı telif 
etmektedir. 

HANGi MAl~tARl>A {:OK 
I' AZARLIK ULUl'UR ? 

Pazarlık yapmak itiyadımız ol
dukça köklü olmasına rağmen, 

her halde pazarlık arzusu bir değil
dir. Bazı mallarda çok, bazı mallar
da az, bazılarında hiç pazarlık yap
ınayu: ... Tetkikler, en çok pazarlı

ğın,yiyecek, giyecek, içecek madde

leriyle muayyen tarifeli olmıyan na
kil vasıtalarında olduğunu göster
miştir. Bu itibarla kanunun tathik 

şlim\tlilne ilk giren maddeler ara
sında sebzeler, meyvalar, mahrukat, 

su, Ankara için inşa malzemesi var
dır. Dün malına etiketler hazırlı yan 
haldeki bir sebze dükkanı sahibi; 
sebze ve meyva pazarlık arzusunu 
f(>yle izah ediyordu : 

••-Çünkü Yenişehir, şehir, hal, 
pazarlar ve Suluhan ile seyyar satı
cıların fiyatları arasında bazı mad
delerde bir misline yaklaşan fazla-

lık veya ucuzluk vardır. Müşteri ka
liteye uzun boylu ehemiyet vermez. 
Mesel! şu yan yana gördüğünüz şef
taliler yok mu? onlardan büyükçe o
lanının kilosu yirmi, küçükçe ola
nının yirmi beş kuruştur. Araların
da bir kalite farkı vardır. Fakat alı
cı bu kalite üzerinde uzun boylu 
durmaz. Onca daha çok bahis mev
zuu olan tekildir. Seyyar satıcı, ta
bii kaliteeidütük, tekil itibariyle gö
ze çarpar olan malı tercih eder ve 
tabii ucuz aldıiı için ucuz satar. Sey
yardan ,uc:uz alan mü9teri, ay.nı ma-

Yazan~ 

Cemal Kut~ı 

lı dükkanda daha yüksek fiyatlı gö
rünce, kalite farkını hatırına getir
meksizin itiraz eder ve pahalı oldu
ğundan şikayet ederek pazarlığa gi
rişir. Yeni kanun bu gibi anlaşmaz
lıkları da ortadan kaldıracaktır. Me
sela: yarma Bursa şeftalisi veya bir 
hususiyet yoksa kı&aca şeftali gi
bi.. . ., 

Bazı alış veritlerde de az pazar
lık yapılmakta, bazılarında hiç ya
pılmamaktadır: Mesela umumiyetle 
eczanelerde az pazarlık yapılmak
tadır. Bu da, pazarlık itiyadının 
gayri tabii; pazarlıksız alış verişin 

7aİcİİr. B.:ı alış ve~işlerd~ de hem~ 
hemen hiç pazarlık yapılmamakta
dır. Mesel~ kitapanelerdc olduğu 
gibi .... 

KlıULERÇOK 
PAZARLIK EDER ? 

Fakat bazı tipler vardır ki, bun-
larda pazarlık itiyat değil, 

ahlak halindedir. Mesela, fiyatı he
men hemen muayyen olan ekmeği 

alırken bile pazarlık ederler. 
Dün, pazarlıksız satışa hazırlıkla

rını görmek ve fikirlerini almak ü
zere kendileriyle görüıtüğümüz 
esnaftan bir manifaturacı kimlerin 
çok pazarlık ettifini şöyle anlatı
yordu : 

"- Evcli en çok kadınlar pazar
lık e<ier. Ve meıela bazı bayanlar, 
kendi yanlarında be§ liraya verdi
ğimiz bir kumaşın metresine, ilk alı
cı çıktıktan &onra dört lira verirler. 
Bu Pazı bir iptila halini alıyor. Zen
gin ve para harcamakta hiç de insaf 
göstermiyen mütterilerim arasında 
öyle bayanlar vardır ki, benim yüz 
kuruş iıtediğimi dokaan bete alınca, 
paras~z almıt olmut kadar zevk du
yar. 

Bir mağaza sahibi, erkeklere daha 
çabuk itimat telkin edebilir. Mese
la benim müfterilerim ara&ında, hiç 
pazarlık etmeden mal alan müıteri
lerim vardır. 
Kadınlardan sonra en çok pazar

lık yapanlar ihtiyarlardır. İhtiyarlar, 
belki uzun seneler onlarda pazarlı-

ğı hem köklü bir anane haline sok
muş. İnanınız ki yeni kanundan son 
ra da belki de süreli lisan olarak: 

"- Beş kuruş-eksik olmaz mı?., di
yecekler .... 

En az p"azarlık yapan gençlerdir. 
Onlar, ilk geldikleri zaman, şu tek
lifte bulunuyorlar : 

"- Biz bundan sonra sizden alış 
veriş etmek istiyoruz. Fakat siz de 
bize değerinden fazla mal satmıya
caksınız !., 

Ve böylelikle bizimle müşteri olu
yorlar. Bu hal, inanınız ki bizi de 
müşteri kadar memnun ediyor!., 

YENi KANUN HAYAT 
UCUZl .. UCUNDA AMiL 
OLACAK: 

...,._ Un dolaştığımız ve muhtelif iş-
111' ler yapan 30 dan fazla ta.cır, 
şu nokta üzerinde birleşiyorlardı: 

Yeni devlet tedbiri, kötü bir iti
yadı mazi yapmakla kalmıyacak, ha
yat ucuzluğunda da mühim bir amil 
olacaktır!. 

Bu, gerçekten de böyledir: Çün
kü evela belediyeler, konan etiket 
fiyatlarını murakabe edeceklerdir. 
Bu, bir ihtikarı önliyecek, ikinci o
larak da her hangi bir mal asıl va
sıflariyle satılacak. Hileli olmıya
cak, karışık olmıyacak ve eğer karı
şık ise, müşteri, onun karışık oldu
ğunu bile bile ve karışık malın değe
ri, ne ise onu vererek alacak ... 

Yeni tedbir, dükkan sahipleri a
rasında çok geniş bir rekabet imka
nı da vermektedir: Çünkü belediye, 
malın değerinden fazlaya satılması 
na mani olacaktır. Fakat ucuzluk ba
kımından had yoktur ve mesela ras
yonel çalışan, kapitali müsait olan, 
iyi bir teşkilata sahip olan ticaret 
evleri, bu hususiyetlerine dayana
rak malları daha UCIM ~tınıya baş
ladıkları zaman bu ucuzluk derhal 
göze çarpacak ve alıcı y ı ğ ı n -
l a r I kendilerine doğru çevrile
cektir. Bu vaziyet, aynı mallar üze
rinde iş yapan diğer ticaret evlerini, 
aynı tedbirleri almıya sevkettirecek
tir. 

Son zamanlarda bu sahadaki dev
let tedbirlerinde hep aynı damğa 
vardır: hayat ucuzluğu 1 alıcının ve 
satıcının iyi niyeti 1>ayesinde randı
manını verecek olan maktu satışın 

bu yolda bir merhale olmasını te
menni ederiz. 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- . - ---
~Tarsus-Çukurova fabrikasından : = -----------------------------------

Kaput bezi fiatları 
85 ı/m 90 ı/m 100 a/ m Şapkalı 

TipV 697 728 790 kurut 

Fabrikamız mamulatı kapot bezleri fabrika teılimi peım 

para ile 5-8-938 tarihinden itibaren yukardaki fiatlarla sa-

----------------------------------
§ bf& arzedilmit olduğunu sayın mü,terilerimize bildiririz. = -= ~00 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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Sömikok kömürü alınacl 

RE Mİ iLANLAR 
teklif edilen fiyatlara nazaran biri i
hale edilecektir. 

2 - Şartnamesi İstanbul, Ankara 
LV. funirlikleri ve tslahiyede tugay 
satın alma komisyonlarındadır. 

3 - Muhammen tutarı 29430 lira ilk 
teminatı 2208 liradır. Kapalı zarf usu
liyle eksiltmesi ı8 eylül 938 pazartesi 
günü saat ı6 da İslahiyede tugay sa
tınalma komisyonunda yapılacağından 
istekliler teklif mektuplarını 18 eylül 
938 p.azartesi günü saat 15 e kadar İs
llihiyede tugay satın alma komisyo -
nu başkanlığına verilecektir. 

Ampul alınacak 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Ankara merkez ilk okull 

asgari 3SO, azami 450 ton sömi kOI ' 
mürü kapalı zarf suretiyle alınad 
Beher tonunun muhammen bedel 

1 Milli Müdafaa Bakanlığı 1 
--

Sade yağı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiatı (90) doksan kuruş olan 100.00j> 
yüz bin kilosu ayrı ve 100.000 yüz bin 
kilosu ayrı olmak üzere 200.000 iki yüz 
bin kilo sade yağı kapalı zarf usuliyle 
münakasaya konulmuştur. 

2 -Birinci yüzbin kilonun ihalesi 
21 eylül 938 çarşamba günü saat onbir· 
dedir. 

3 - İkinci yüzbin kilonun ihalesi 21 
eylül 938 çarşamba günü saat ı4 on· 
dörttedir. 

4 - Birinci yüzbin kilonun ilk te
minatı (5750) lira ve ikinci yüzbin ki
lonun ilk teminatı gene (5750) beş bin 
yedi yüz elli liradır. 

5 - Evsaf ve şartnameleri ( 450) 
dört yüz elli kuruş mukabilinde M.M. 
V. satın almadan alınır. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaiklc teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatlerin· 
den en az bir saat evel M.M. V. satın 

alma Ko. nuna gelmeleri. (3482) 
6251 

Yün çorap ipliği alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonun·dan : 
ı - Beher kilosuna tahmin edilen 

fiyatı (249) iki yüz kırk dokuz kuruş 
olan (17900) on yedi bin dokuz yüz 
kilo yün ~orap ipliği kapalı zarf usu· 
liyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 20 eylül 938 salı günü 
saat 11 onbirdedir. 

3 - İlk teminatı (3343) üç bin üç 
yüz kırk üç liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (223) iki 
yüz yirmi üç kuruş mukabilinde M. 
M.V. satın alma komisyonundan alı · 
nır. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad· 
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarının ihale saatın -
dan en az bir saat evci M. M. V. satın 
alma komisyonuna vermeleri. (3432) 

6Z09 

Arka çantası ve Ekmek 
torbası alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
misyonun·dan : 

ı - 1500 : 2.000 tane arka çantası ve 
1000 tane ekmek torbası kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin tahmin edilen bedeli 
112SO lira oluo ilk teminat parası 858 
(Sekiz yüz eİ!i sekiz) lira 7S (yetmiş 
beş) kuruştur. 

3 - İhalesi 19.9.938 pazartesi günü 
saat 11.30 dadır. 

4 - Şartname ve nümunesini gör -
mek için M. M. V. SA. AL. KO. sına 
müracaat edilebilir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2 inci ve 3 üncü madde
lerinde istenilen vesikalarla birlikte 
teminat ve teklif mektuplarını belli 
gün ve saatten en geç bir saat eveline 
kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

(3469) 6216 

Eğer sabunu alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
Hepsinin tahmin edilen fiyatı on 

bin lira olan 16500 ı',1 17500 kilo eğer 
sabunu kapalı zarfla eksi!tmeye ko
nulmuştur. Eksiltmesi: 19-9-938 pa
zartesi günü saat 11 dedir. llk temi · 
nat: 750 liradır. Şartnamesi kom is -
yonda görülür. 

Eksiltmeye gireceklerin ilk temi
nat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3. üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle bir -
likte muayyen gün ve vakitte M. M. 
V. Satın Alma Komisyonunda bulun· 
maları. (3467) 6247 

Rüzgôr alôtı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
50 adet rüzgar aleti açık ekbiltme

ye konmuştur. Beherine 87,S seksen 
yedi buçuk lira fiyat tahmin edilmiş
tir. Eksiltmesi: 14-10-938 cuma günü 
saat 11 dedir. tık teminat: 328 lira 15 
kuruş olup şartname ve nümuneler 
komisyonda görülür. 

Eksiltmeye gireceklerin ilk temi· 
nat ve 2490 sayılı kanunun 2,3. mad
delerinde yazılı belgelerle birlikte, 
muayyen gün ve vakitte M. M. V. sa· 
tın alma komisyonunda bulunmaları. 

(3328) 6011 

Çadır alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 300 adet subay çadırı kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 24000 li-

ra olup ilk teminat parası ı800 liradır. 
3 - İhalesi ı9.9.938 pazartesi günü 

saat ıs tedir. 

Sığır eti alınacak 

Deniz Levazım Satın Alma K~ 
misyonundan : 
ı-Tahmin edilen bedeli (17123.08) 

lira olan (49470) adet ampul 13 eylul 
938 tarihine rastlıyan salı günü saat 
ıt.30 da kapalı zarfla alınmak üzere 
münakasaya konulmuştur . 

liradır. i 
2 - Münakasaya gireceklerin i 

hammen bedelin yüzde 7,S nisbe ' 
ki muvakkat akçesini hususi muhl 
veznesine yatırmaları ve makbtı 
kanun! tarifata göre tanzim eded ıl 
ri teklif mektubunun içine koyn! 
lazımdı r. \ 

4 - Şartnamesini görmek için M. 
M. V. satın alma komisyonuna müra
caat edilmelidir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
kanunun 2. 3 cü maddelerinde isteni
len vesikalarla birlikte teminat ve tek
lif mektuplarını ihale gün ve saatın -
dan en geç bir saat eveline kadar M. 
M. V. satın alma komisyonuna verme-
leri. (3468) 621S 

Yatak kılıfı alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
1) 2000 adet dikilmiş yatak kılıfı a

'ık eksiltmeye konmuştur. 
2) Tahmin edilen bedeli 3900 lira o

lup ilk teminat parası 292 lira SO ku· 
ruştur. 

3)İhalesi 13 eylül 938 salı günü saat 
10 dadır. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve sa· 
atında M. M. V. satın alma komisyo
nunda hazır bulunmaları. (3296) 6027 

Konserve alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonun•dan : 

1 - Beher kutusuna tahmin edilen 
fiyatı (28) yirmi sekiz kuruş olan 
(80000) kutu muhtelif sebze konser· 
vesi kapalı zarf usuliyle münakasaya 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 22 eylül 938 perşembe 
günü saat on birdedir. 

3 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz 
olarak her gün M. M. V. satın alma 
komisyonundan alınır. 

4 - İlk teminatı (1680) bin altı yüz 
seksen liradır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat eve! M. M. V. satın al
ma komisyonul1fl vermeleri. 

(3433) 62ıo 

iki lnıaat mimarı ılınacak 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından; 

ı - Birisi M.M. Vekaleti Hv. müs 
teşarlığı inşaat şubesinde diğeri 

Kütahya tayyare alayında istihdam 
edilmek üzere (ı6S: 256) lira arasın
da aylık ücretle iki inşaat mimarı a -
lınacaktır. Bunun için şeraiti berveç
hiatidir. 

A - Türk olmak ve yabancı ka -
dınla evli olmamak. 

B - Askerlik mükellefiyetini 
yapmış olmak. 

C - Hüsnü ahilik sahibi olmak ve 
sthhi vaziyeti müsait bulunmak. 

· E - Mektep şehadetnamesi ve 
Nafıa Vekaletinin ruhsatnamesini 
haiz bulunmak. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Samsun garnizonunda bulunan 
birliklerin senelik ihtiyacı için 100,000 
kilo sığır eti kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli ı8,000 lira ilk 
teminatı ı3SO liradır. İhalesi 28.9.938 
çarşamba günü saat 10 da tümen bi
nas.ndaki komisyonda yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek ve almak isti -
yenlerin her gün ve eksiltmeye gire
ceklerin teminat vesikalarile beraber 
belli edilen günde ve saat 9 da zarf
lar1nı komisyon başkanlığına verme-
leri. (3564) 6363 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al 

ma Komisyonundan : 
ı - 33 Tümen birlikleri hayvanatı 

için S7S,OOO kilo yulaf satın alınacak· 
tır. Kapalı zarfla ihalesi 14 eylül 938 
Çarşanba günü saat 11 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 31625 lira ılk 
teminatı 2372 liradır. Şartnamesi 156 
kuruş mukabilinde verilebilir. İstek • 
lilerin ilk teminat makbuz veya mek · 
tuplarile 2490 sayılı kanunun 2,3 mad
delerinde yazılı vesikalarile beraber 
ihale günü ihale saatından en az bir 
saat evveline kadar teklif mektupla -
rını Fınd,klıda komutanlık satınalma 

komisyonuna vermeleri. 
(3375) 6107 

Et alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Cizre hudut taburunun sene

lik ihtiyacı için 65,000 kilo koyun 
keçi, sığır eti kapalı zarf usulile han
gisi daha ucuz ise satın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı koyun etinin 1072 
lira SO kuruş keçi etinin 97 5 lira sı· 
ğır etinin 877 lira 50 kuruştur. Eksilt
me ı 7 eylül 938 cumartesi günü 9 da 
tabur Sa. Al. Ko. salonunda yapıla
caktır. Şartnameler parasız tabur le
vazımından alınır. Eksiltmeye gire
ceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 ün
cü maddelerinde yazılı vesikalarla be
raber teklif mektuplarını eksiltme 
saatmdan bir saat evvel ta bur Sa. Al. 
Komisyonuna vermeleri. (3479) 6223 

Arpa veya yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - 1slahiyedeki kıtaat hayvanatı
nın senelik ihtiyacı için 654.000 kilo 
arpa veya bu mikdar yulaf kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Ar
paya kırma ücreti de zam edilerek ek
siltme esnasında arpa veya yulafa 

Yulaf 

(3449) 6213 

Un alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

ı - Kilis alayı eratının senelik ih
tiyacı için 207,000 kilo un kapalı zarf 
usulile 23-9-938 saat 16 da münakasa
ya konacaktır. Buna ait şartname, ev· 
saf Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Ko. 
da ve komisyonumuzda görülür. 

2 - Muhammen bedeli 28980 lira
dır. Muvakkat temiantı 2173 lira 50 
kuruştur. Eksiltmesi Kiliste dağ ala
yı satınalma komisyonunda yapıla-

caktır. (3561) 6360 

Garaj yaptırılacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale müstahkem mevki 
birlikleri için bir garaj kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konulmuştur. !ha
lesi 22-9-938 perşembe saatı 17 de Ça· 
nakkalede müstahkem mevki satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Bir garajın keşif bedeli 27723 
lira 39 kuruş olup muvakkat teminatı 
2079 lira 30 kuruştur. Yaptırılacak 

bir garaja ait pilin, keşif, tediye şart
ları umumi ve fenni ve hususi şart
nameleri Ankara, ve İstanbul Lv. A
mirlikleri satınalma komisyonlarında 
ve müstahkem mevki satınalma ko -
misyonlarında görülebilir. 

3 - İkinci maddede yazılı plıln ve 
saireye ilivc edilmek üzere bir garaja 
ait tediye şartnamesi ek şartname ve 
temel tafsillitı pllinı Ankara ve İstan
bul Lv. Amirlikleri satınalma komis
yonlarına gönderilmiş ve birer nüs
hası da müstahkem Mv. satınalma ko
misyonunda alakonmuştur. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun
da yazılı vesikalarla bu mikdar işi 
muvaffakiyetle yapmış olduklarına 
vesika ve nafıa vekiletinin ehliyet 
ve müteahhitlik vesikalariyle muvak
kat teminatı yatırdığına dair makbuz 
veya banka mektuplariyle beraber 
teklif mektuplarını havi kapalı ve 
mühürlü zarflar ihale günü 22·9-938 
perşembe günü saat 16 ya kadar Ça
nakkale müstahkem mevki satınalma 
komisyonuna makbuz mukabilinde 
teslim edilmelidir. Postada olan ge
cikmeler kabul edilmez. 

S - Zarfları küşadında plan ve 
keşifleri tadil mahiyetindeki teklif -
!er kabul edilmez. (3560) 6359 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği SatınAlma Komisyonundan 

Birlik Miktarı M. Bede. tık T. 
lsmi Cinsi Ton Lira Lira Ek. şekli : Ek. tarihi Saati 

2 - Muvakkat teminatı (1284) lira 
(23) kuruş olup şartnamesi her gün 
komisyondan parasrz olarak alınabi

lir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu

nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
\cri kapalı teklif mektuplarını en geç 
1,elli gün ve saatten bir saat eveline 
kadar Kasımpaşa'da bulunan komis
yon başkanlığına vermeleri. 

(S795-3380) 6062 

Demiryolları 
Ateş tuğlası alınacak 
D. Demiryolları Satın Alma Ko

misyonundan : 
Muhammen heceli SS075 lira olan 

muhtelif ateş tuğlaları 24.10.1938 pa
zartesi günü saat 15 de kapalı zarf u
suliyle Ankara'da idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4003.75 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon re
isliğine vermeleri 13.zımdır. 
Şartnameler (275) kuruşa Ankara 

ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-
tadır. (350S) 6300 

Su tasfiye tesisatı 

D. D. Yolları Satın Alına Komisyo
nundan ; 

Muhammen bedeli S8.000 lira olan 
5 adet su tasfiye tesisatı 27.10.938 
perşembe günü saat 15.30 tla kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare bınasın
cla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin 4150 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay
nı gün saat ı4.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lhımdır. 
Şartnameler, 290 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta -
dır. (3587) 6507 

Askeri Fabrikalar 

200 kilo beygir kuyruk kılı 

200 kilo domuz kılı 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü

ğü Sabn Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (3800) lira o

lan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 
malzeme askeri fabrikalar umum mü • 
dilrlilğü merkez satın alma komisyo
nunca 30.9.938 cuma günü saat 14 de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyon -
dan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (285) lira ve 2490 numaralı 

kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa-
F - Şimdiye kadar çalıştığı in -

şaat işlerinde muvaffakiyet derece -
::;ine ait vesikası olmak. B . Eski. Sv. A. Yulaf 720 35280 26S6 Kapalı 22-9-938 ıs ikle mezkür gün ve saatte komisyona 

G - Mimar olmadığı takdirde 
ruhsatnameyi haiz yapı işleri mühen
disi tercih edilir. 

H - Talipler fazla olduğu tak • 
dirde bir lisan bilen veya Avrupa'da 
ikmali tahsil eden tercih olunur. 

2 - Talipler ellerindeki vesaik ile 
Ankara'da M. M, Vek3.leti hava müs
teşarlığına. Ve İstanbul'da Yeşilköy 

de hava aktarma ambarı müdürlüğü -
ne. Eskişehir, İzmir Kütahya ve Di· 
yarıbakır tayyare alayları komutan
lıklarına müracaat edeceklerdir. Mü
racaatlar 26 - eylül - 938 pazartesi 
günü akşamına kadar kabul edilecek 
bu tarihten sonraki müracaatlar na -
zarı ıtibara alınmıyacaktrr. {3610) 

64$2 

r~.~.~a.~~e,_v_az_ım_A_m_irl_iğ_i 1 
Ekmeklik un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Adanadaki birliklerin senelik 
ihtiyacı için 360,000 kilo ekmeklik 
un mukaveleye bağlanacaktır. 

2 - Muhammen tutarı 43,200 lira
dır. Unun şartnamesi her gün tümen 
satınalma komisyonunda görülebilir. 
Eksiltme 23-9-938 cuma günü saat 16 
da kapalı zarfla tümen karargahında 
ki satınalma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - Muvakkat teminatı 3240 lira -
dır. Talipler teklif mektuplarını en 
az ihale saatından bir saat evvel ko
misyona vermiş bulunacaklardır. Ta
liplerin ticaret odasında kayıtlı ol -
duklarına dair vesikalarını teklif 
mektuplarının içerisine koymaları la-
zımdır. _(355ı). 6357. 

Topçu. Tb. .. 360 17280 1336,50 .. 22-9-938 ı5,30 müracaatları. {3643) 6503 
Yukarda yazılı tümen birliklerinin yulaflarına ihale günü talip çıkma· 

dığından tekrar kapalı zarfla ihale yapılacaktır. Şartnamesi her gün ko· 
misyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddele· 
rinde yazılı vesika1arile ihale günü ihale saatından bir saat evveline ka
dar teklif mektuplarını Lüleburgaz süvari satınalma komisyonuna verme· 

!eri. ~5~ m~ 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın A) ma Komisyonundan : 

ı - Aşağıda cins ve mikdarı yazılı erzak kapalı zarfla 19 eylül 1938 pa
zartesi günü saat 9 da Mardin satınalma komisyonunda ihale edileceğin · 
den 2490 sayılı kanunun şümulü dahilindeki vesaikle taliplerin komisyonu· 
muza müracaatları. (3404) 
Mikdarı Muvakkat T. 

Kilo Cinsi Lira K. İhale Ş. Tarihi günü 

200,000 Un ı500 00 
442 00 
88S 00 

112S 00 
7!S 00 

Kapalı z. 19-9-938 P. ertesi 
6,046 

53,328 
S3,328 
S3,328 

Sade yağı 
Keçi eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

Muhtelif 

,, ,, 19·9-938 ,, ,, 

.. " 
" " 
" " 

yiyecek 

19-9-938 " 
19-9-938 " 
19-9-938 " 

" 
" 
" 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği SatınAlma Komisyonurulan 

Miktarı Muh. B. !ik T. 

6112 

saati 

9 .. .. .. .. 

Cinsi Kilo L. K. L. K. Gün Saat Şekli 

Un 
Bulgur 
K. Fasulye 
Sade yağ 
Pirinç 
Yulaf 

S98000 62790 00 
60000 5400 00 
57600 5184 00 
18000 16200 00 
48000 10080 00 

476000 19040 00 

4389 50 
495 00 

27-9-938 Salı 

27 ,, JI ,, .. " 

ıs Kapalı zarf . 
ı6 

ı1 
" .. .. .. 388 80 27 " 

1215 00 26 ,, ,, pazartesi 15 .. .. 
7S6 00 

1428 00 
25 " 
25 ,, 

.. " .. " 

16 
17 

" .. .. .. 
ı - Mersin garnizonundaki kıtaatın bir senelik ihtiyacı olan yukarda 

cins, mikdar, muharrunen bedeli ve muvakkat teminatile ihale gün, saat ve 
şekli yazılı iaşe maddeleri kapalı zarf usulile eksiltmeye konuldu. İhale 

Mersin As. Şubesinin üst katında As. Mahfelde As. Sa. Al. Ko. tarafından 
yapılacaktır. 

2 - Zarflar aynı günde açılış saatinden bir saat evveline kadar kabul 
edilir. Fazla bilgi edinmek istiyen istekliler A. Sa. A. komisyonunda mev-

cut olan şartnameleri her zaman ,ı:.ö.r~billıler. (3563) 6362 

Ankara Valiliği 

Benzin alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

Bedeli muhammisi (6600) liradan i
baret bulunan ve nafıaya ait olan 
(2000) teneke benzinin itası 29.9.939 
perşembe günü saat on beşte vilayet 
binasında daimi encümende ihalesi ya
pılmak üzere kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat (495) lir;;dır. İs
tekliler teklif mektupları, muvakkat 
teminat mektubu veya makbuzu ve ti
caret odasının vesikasiyle birlikte sö
zü geçen günde saat on dörtte encü -
men reisliğine vermeleri. 

Bu işe ait şartnameyi her gün nafıa 
müdürlüğünde görebilirler. 

(3657) 6S04 

Gürgen odunu alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara merke zokullarına as
gari (120) azam! (150) bin kilo gürgen 
odunu açık eksiltme suretiyle alına· 
caktır. Beher kilosu 2 kuruş SO san
timdir. 

2 - Asgarisinin bedeli (3000) lira 
en çoğunun bedeli (3i50) liradır. 

3 - İstekliler pazarlığa girebilmek 
için en çoğunun muhammen bedeli ü
zerinden yüzde 7,5 teminatı muvakka
teyi muhasebei hususiye müdürlüğü 
veznesine yatıracaktır. 

4 - İhale 22.9.938 günü saat 15 de 
vilayet konağında daimi encümenin· 
de yapılacaktır. İsteklilerin şartna· 
meyi görmek üzere her gün Kültür 
direktörlüğüne müracaatları. 

!3555) 6334 

3 - İhale 26.9.938 pazartesi gü~ 
at {lS) de villiyet konağında daiııl i 
cümeninde yapılacaktır. İstek! 1 
şartnameyi görmek üzere her 
Kültür direktörlüğüne müracaat 

(35S6) 61 

5 araba tamir ettirilece• 
Harta Genel Direktörlüğündel K 

1 - Harta Gn. Drk. ne bağlı 

nakliye vesaitinden S adet araba 
rinin pazarlığına talip çıkmadığı 
tekrar pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık ıs.9.938 perşembt ıul 

nü saat 9. da Cebecide harta Gn . lam 
binasında SA. AL. Komisyonund latı 
pılacaktır. tuş 

3 - Muhammen tutarı 220 lira. 2 
vakkat teminatı ı8 lira olup bl lıya 
mektubu veya maliye makbuzu j •ek 
olunur. tks 

4 - Taliplerin yazılı gün ve s zarf 
teminatlariyle birlikte komisyona 3 
meleri. (3642) 6 mu 
--- ne! 

Tüze BakanlıOı 
jcle 
de s 
lir\ 

Kriple kömürü alınad te~ 
Ankara Adliyesi Satm Alma 

misyonundan : 
1 - Ankara Adliyesi için ı6ol 

kriple kömürü açık eksiltme il< 
tın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 3040 ü~ 
kırk liradır. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 
iki yüz yirmi sekiz liradır. 

vak 
nin 
eve 
larl 
mü 
Üze 
lbr 
de 
•İlt 

4 - Eksiltme ıs-9-938 perş 

günü saat ıs de Ankara Adliyesi 
nasında toplanacak satın alma k 
yonunda yapılacaktır. ı 

5 - Fenni ve hususi şartna~ 
Ankara C. Milddeiuınumiliğinde' 
rasıt;& olilıT:a1c veril ir. (3 ) fj( 

Gümrük ve in. 8. 

İ lôn tashihi 
inhisarlar Umum Müdürlüğ 

den: 
Ankara'da Atatürk bulvarı 

yaptırılacak depo ve imla.hane 
§aatı münakasasma ait olup 30, 
VIII - 1938 ve 2, s - IX - ı938 tar 
!erinde intişar eden ilantarımızırı 
inci maddesinde yatrrrlması i 
den teminatı muvakkate akçesi ) 
lış olarak (449S,73) lira kaydedil 
tir. Bu işe ait muvakkat teminat 
çesinin 11207 lira olduğu tashiha 
lan olunur. (6ı96-3606) 6 

P. T. T. " 
2 Numaralı fincan alınacal 
P. T. T. Levazım Müdürlüğüll 
ı - İdare ihtiyacı için yetmif 

bin (78.000) adet iki numaralı fiıı> 
kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmıj 

2 - Muhammen bedel 19500, mu>' 
kat teminat 1462,5 lira olup eksil 
si 19 teşrinievel 938 çarşamba g 
saat ıs de Ankarada P.T.T. umum 
dürlük binasındaki satın alma ko 
yonunda yapılacaktır. . 

3 - İstekliler muvakkat teı:ıı 
makbuz veya banka mektubu ile k 
nl vesaiki muhtevi kapalı zarflarıtl 
gün saat 14 de kadar mezkur komif 
na vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankara'da p,1 
Levazım, İstanbul Beyoğlunda p.'f 
Ayniyat şube müdürlüklerinden 
sız verilecektir. (3386) 61S2 

Bakır tel alınacak 
P. T. T. Levazım Md. lüğündeı> 
1 - İdare ihtiyacı için (89) t 

m / m, {ı) ton 1.5 m, m ki ceman (l 
ton bakır tel kapalı zarfla eksilt 
çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel (90.000). 
vakkat teminat (5750) lira olup el<f' 
mesi (31) teşrinievel 938 pazartesi 
nü saat ıs de Ankarada P. T. T. uıı' 
müdürlük binasındaki satın alına 

misyonunda yapılacaktır. . 
3 - İstekliler, muvakkat tetI11 

makbuz veya banka mektubu ile 1<1 
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarıt1 
gün saat 14 e kadar mezkur koı:zıiS) 
na vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara P. 1· 
levazım, İstanbul Beyoglu'nda l'· 
T . ayniyat ~ube MD. lüklerinden ( 
kuruş bedel mukabilinde verilece• 

(3611). ~ 
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115 liradır. 

Adana Milli Mensucat fabrikası Ud. Sosyetesinden : 4 - Eksiltme 24 - eylCtt - 938 cumar
tesi günü saat ondadır. 

Kabot bezlerinden alınan istihlik vergisinin tensili hasebiyle 20 
temmuz 938 tarihinden itibarın kabot bezlerimizin apğıdaki fi. 
yatlarla satılacalmı ilin ecSırla. 

5 - İsteklilerin tamamının mu
hammen bedeli olan 690 ıtranııt % 7,5 
pey akçesiyle mezkQr gün ve saatte 
levazım miidiirlüğiinde te,ekkUl eden 
satın alma komiıyonuna müracaatla • 

Genitlik Top Kuruı 
Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 670 

.. • a eo • aa ,. 100 rı. (3586) 6395 

.. • 5 85 • 36 • 697 

.. • • oo ,. aa • 121 Okullar Antantı ,. 2 00 ,. ICI ,. 729 
1 - Yukarıdaki fiyatlar fabtikamu tnllml bedeli pıılıı tedlyı· 

ildir. kayıt ve kabul müddeti 
2 - Bir balyadan noban olan perakendı ıevklyat YI 1atı1lara 

Harp Okulu Koamtuhimdan ı " 2 aam yapılır. 
s - Tip 2 buln balyuı (20) top tip 1 n e bealıı balyuı (21) Harp okuluna kayıt ve kabul müd

deti ıs eylül 918 tarlhlnt kadar usa
tılmıttır. Şartları tafıyan okurların 
ukerlik tubelerine müracaatları llln 

toptur. 
4 - Kabul e4l1ın ılparl9lır ıırulylı pdtrlllr. 
ı - Slparlı bbulll Yı tnkl fabrlkamum 1 m&J'l8 011 tarihli olunur. (3550) 6332 

tamlmlııe mtııtenlttlr. 4052 
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Bayındırlık Bokanlıgı 

Kanal yaptırtlacak 
Nafıa V eklletincle1ı 
Eksiltmeye konulan it : 
1 - Tokatta KuOYuı ıağ sahilinin 

ıulanmuı için açılacak ~o lan.lik ıu· 
lama kanalının hafriyat ve ıinal ima
latı ketif bedeli (551.480) lira (99) ku· 
ru,tur. 

2 - Eksiltme 26-9-938 tarihine raıt
lıyan pazartesi günü saat 10 da Nafıa 
tekileti sular umum mUdUrlUltl ıu 
eksiltme komiıyonu odasında kapalı 
&arf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler, eksiltme prtnamesi, 
aıukavele projesi, bayındırlık itleri gc 
llel tartnameıi, f ennt prtname ve pro· 
Jeleri (27) lira (60) kurut mukabilin· 
de sular umum müdUrlüğUndecı alabi
lirler. 

4 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin 25809 lira 25 kuru9luk mu· 
Yakkat teminat yermesi ye ekllltme• 
Din yapılacağı günden en u aekis gün 
nel ellerinde bulunan bildin yeılır. 
larla birlikte bir lıtlda ile vetdlete 
lllüracaat ederek bu ite mahıuı olmak 
Claere ve1lka almaları ve bu Ylllkayı 
ibraz etmeleri tarttır. Bu mUddet için
de veıika talebinde bulunmıyanlar ek· 
ılltmeye ittirak edemesler. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
aı ikinci maddede yuılı aaatten bir • 
at evellne kadar ıular umum mUdilrlU· 
itine makbuz mukabilinde vermeleri 
llzımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul •· 
~~--3m 610 

öprü yaptırılacak 
Naha Vekiletindenı 
1-Tokat'ta yapılacak 'G8mebek re-

1Ullt6rtl ile mevcut eski köprUnUn yı
kılarak yıniıinin lnfUı ketlf bıdell 
(245868) lira (68) kuruttur. 

a - Ekıiltme 26.9.938 tarihine rut
lıyua puart11i ,unu 1Ut 1z dı Nafıa 
\'elr&letl Sular umum mUdUrlUIU ıu 
tbiltme komisyonu odasında kapalı 
larf uauliyle yapılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme ,artnameai, 
lllukavele proje1i. bayındırlık itleri 
ıetııl prtnameal. fenni prtnllııle "' 
Ptojılerl (12) llrı (30) kurut nıukabl-
llnde Sular umum müdürlUiünden a
Jabmrıır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için fa. 
killer.in (13543) lira (45) kuru,luk 

flluvakkat teminat vermeai •• tkallt
lllenin yapılacağı günden en u ıeei.a 

"1n eYtl ılltrlnde bulwıan bUtUn ••I· 
bıarla birlikte bir istida ile Vekilete 
IDtiracaat ederek bu ifl mahlut olmall 
laere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri prttır. Bu müddet için• 
dt vesika talebinde bulunmıyanlar 
tbiltmeye iftirik edemuler. 

5 - lıteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yuılı saatten bir saat 
tyeline kadar Sular umum mbdtlrlü
haı makbus mukabillndı Ylhnelerl 
lazımdır. 

Pottada olan gecikmeler kabul edil· 
...... (NSZ) OlOI 

Sulama kanah 
ve sınai imalatı 

Nafıa Vekilethuleaı 

Eksiltmeye konulan it : 
l - Tokat'ta Kazovuı •l llhllinin 

•ulanması için açılacak 2~55+930 
lab. lik sulama kanalının hafriyat ve 
•lftai imalatı ketif bedeli 577.059 lira 
aa kuru9tur. 

la blrtlktı blr lltlda Uı Ytkllıtı mU
racaat ederek bu lfi mablu olmak 11-
Hrt y11lka almıtarı Yt bu Ytllkıyı ib
ru ıtmtlırl prttır. B\l mU44ıt l~lnde 
yeafka talebinde bulunmıyaıılar eksilt
meye ittirik edemezler. 
1- İlteklilerln tıkllf mektuplarını 

lldncl maddede yazılı saatten bir saat 
••eline kadar Sular umum mUdürlll· 
IUne makbwı mıakabillndı vermeleri 
lbımdır. 

Postada olan ıecilrmeler kabul edil-
mez. (3351) 6168 

Divan1 Muhasebat 

Mürakiplik imtihanı 
Divanı Muh..-at Ri1aaetinden : 
45 Hrı asit maath UçUnctl ımıf mu-

raklpllk için 2S·MS8 tarihine miisa
dif cuma aUnU mnlek imtihanı yapı
lacaktır. 2514 numaralı Divanı Muba· 
sebat kanununun 8 inci maddesi mu· 
cibince bu imtihana girecek olanlarm 
DiYUı lluhaıebat mtlraklp mua.tnli
iinde •• yahut muhuebecilik, muba· 
aebe mUme)')'Wlli ıtbl Mallyı me -
murluklarmda bulunmuı olamları 
meırut oldufu gibi 40 lira maq al -
mıf olmaları da lbımdır. Mealık im
tihanına glrebllmek için bu vaılfede 
muntazaman çalıpbilecek derecede 
ııhhatl 41Lzgiln oldulwıa dair r•ml 
tabip raporu ibruı da muktuidlr. 

Jmtllsana Anbrada DlftDı Muha
ıebat binumda Blleden evvel aaat 
9,5 da batlanılacaktr. latekUlerin ar
ı:uhallerlne raptedecelderi memuri -
yet Y11lkaları •• birer fototrafilırlle 

melerl ve imtihan gUnU saat 9 da da 
Dinnı Muhasebat binuındı huır 
bulunmaları 1\bumu ilin olwıur. 

(3625) 6431 

Kok kömUrU ahnacak 
DlYam Muha.-at Rl~uetinclen ı 
Ankarıda Divanı Muhasebat daire· 

si kalorileri için kapalı ı:arf usulil 
Ilı ıbnıcak yeril kok ldSmUrUnı dair 
ilin. 
Miktarı: 120 tonu daire taraf mdan 

kat1 •• 50 ton\& lhtlyarl olmak Uaıre 
170 tondur. 

Münakasa tarihi, mahalli: 28-9·938 
çarpmba &UnU aaat 11 de Divanı Mu· 
haaebat idare ve hesap itleri mfl41r• 
lüiünde müteıekkil aatmalma komis
yonunda. 

Muhammen bedeli: 4420 liradır. Ta 
lipler muYakkat teminatları Ye lclnu• 
nen muayyen •e.alk •e tekliflerin ay• 
nı fUn ve aaatte Ankarada mtaktlt 
lllUdUrltllı mUraoaatla makbuz nıukı· 
biliınde teslim etmeleri lbımdır. Bu• 
na dalt prtname paruu olarak dal• 
reden alınabilir. (3573) 6368 

Tapu ve Kadastro 

Fakülteler 
Talebe kaydı 

Ankara Tarih, Dil, Cofrafya Fa
külteai Direkt6rl6f(lnden : 

1 - Talebe kaydına 15.9.938 tarihin 
4e batlanacak 15.10.938 tarihinde son 
Yerilecektir. 

2 - İkmal imtihanları 10.10.938 de 
başlıyacak 15.10.938 de bitecektir. 

3 - Tedrisata 17.10.938 pazartesi 
~jnO batlanıcaktır. 

4 - Bu yıl yatılı talebe alınmıya· 
:aktır. (2827) 5450 

Kirahk dalyan 
S.yban Defterclarlıjınc:lan : 

Adana merkez kazasında Karataş 

nahiyesinde bulunan Karat•f dalyanı
nın 30.4.938 tarihinden 15.2.941 tarihi
ıae kadar devam etmek üzere mülte -
simle aktedilen ve aynı tarihte Adana 
birinci noterliğinden 2392/43 numara 
ilı musaddak bulunan mukavelename
ye mültezim ve müstecir tarafından ri
ayet edilmediğinden 6.9.938 tarihinde 
f 11hedilen bu mukaıveledeki mütebaki 
müddet için 2490 numaralı kanuna gö· 
rt ve kapalı zarf usuliyle dalyan yeni
den arttırmağa çıkarılmııtır. 

1 - 7.9.938 tarihinden yer.iden ihale 
ve teslim tarihine kadar dalyanda av -
lanan ve istihsal edilen balık ve balık 
yumurtaları ve bu bapta ihtiyar edilen 

teılme alt olacaktır. 
J. - &ki mukaveledeki 3 üç senelik 

ihale bedelinin bakiyesi olan 37.187 li
ra bedel arttırmaia eau tutulmuıtur. 

3 - Bu baptaki ihale 938 eylülünün 
ylrmi ıcklaine ınUaadif çar,amb1t gü • 
nU saat ıs de Seyhan def teı-darlığında 
toplanacak komisyonca icra edilece· 
llnden isteklilerin prtnameye göre 
ye aynen kabul edilmek ıureıiyle yU.• 
de yedi buçuk teminat muvakkatele -
rlni havi teklif sarflarını ihale autın
dan bir saat eveline kadar komisyon 
rıislilln• tevdi eylemeleri ilin olu· 
nur....... 65<>3 

Kalorifer tasisatı 
KoeJ• M1mbl11t Ha1tw.i Batta

Wpliiia._ ı 
Kapalı sarf uıullyle eksiltmeye çı· 

kardın Konya memleket hutaneelnln 
(31976) lira 90 kuruı ketlf bedelll ka
lorifer iti için tayin edilen 29.8.938 
ıUnünde zuhur eden bir talibine eneli· 
nıtnce teklif edilen daha fazla tenıl • 
lita yanapıadıiından ekllltllle iıl ye· 
niden ve 5.9.D38 .uıı0ınden itibaren bir 
ay müddetle pazarlıta konmıat vı te· 
6iye pttları lle kalorifer ikmal mUd
detl at1fıya 4ercedllmlıttr. İhale be· 
delinin yüzde yll'llÜll malzemenin te· 

Elbise yapt1rılac6k ıisat mahalline YUrudıa Ue montaj iti· 
De baflandıiı aman yU.dı (40) r&d· 

Tapa w kadMtro Umum M.... yatörlerin telllat nıahallinı ıelmesi •• 
lifüDcl- ı taptı dahil olduju halde borulatın 

l .._ Dairemi• odacı •e mttftulltrl ınontajmm ikmalinde, % 20 ili tıkınil 
ltla n takam trktll ft bir taka ka• tesisatın tartname mucibince ikmalinde 
dın elblaeıl yaptırılacaktır. ve mütebaki yüzde yirmisi de 1940 yı• 

a - &UaitelerlD k\llMfı claire tara- ıı fUbat aymın en IOfulc gUnUnde ya
f mdan vırilecek nUmuaeye ıöre yer· pd ... k kati kabul tecrübeıinin aka· 
H malı olmak prtlle beher erke~ ~- binde tediye edileceğinden kati t~ 
kımınm 20 Ura ve kaclm elblae1ınm nat da aynı zamanda müteahhide iade 
18 liri ohball U.ere (~) tUllllmm edilecektir. 'talip olanların pazarlıkla 
muhammen bedeli 578 bradır. ihale günU olarak tayin edilen 4.10.D38 

3 - EbiltıDe 2S·0·938 cuma günü ıab a'lnU teminat mektuplariyle bir-
aaat ondadır. likte ticaret od .. ı veaikalarını hat. o-

4 - Ekıiltmeye iftirak edecek o- larak vltlyet encUmen odasına gellbe
lanların tamaınmın smıhammen bede- lırl n ıeıaltt IJlrıftlDlk •e daha fazla 
li ü•erinden yüzde yedi buçuk pey ma16mat almak isin de hastane baf ta
alıçeti olan 43 lira ot\ız bet ku~tun babetlııe mUrıcaattarı ilin olunur. 
•tmtye yatırılarak mezkQr gün ve Mıo 
Aatte levazım nıUdUflüğünde müte- _ 

riilebilir. 
3 - Bu itin ihalesi 13-9-938 salı gU

ntl uat ıı dı kapalı urf u•ulU ile 
nafıa müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
1448.36 liralık muvakkat teminat ca
ri senet, ticaret odası vesikası. 

A • Bu ıkailtmeye girebilmek için 
Nafıa Vekiletinden alınmıt müteah
hitlik vesikası bu vesika ihale gilnUn
den en u sekiz gün evvel ietida ile 
Nafıa Vekiletine müracaatla alına -
caktır. Ve bu zaman zarfında ves!ka 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 
giremiyeceklerdir. 

5 - Taliplerin zarfları ihale saatm 
dan bir saat evvel komisyon reisine 
makbu.s mukabili yermeleri, posta ıe· 
cikmeleri kabul edilmez. (5811-3383) 

6108 

Memleket hastanesi 
tesisatı eksiltmesi 

Malatya Valllliinden: 
59453.07 llra keıif bedelini havi olup 

6.8.938 tarihinden itibaren bir ay müd
detle pa.ıarlıkta bulunan memleket 
ha•tanesi elektrik sıhi, havalandırma 
ve istarilizaıyon tesisatı ile kapı, pen
cere, ve tuğla itlerine talip çıkmaması 
dolayısiyle inpat itleri tamamen tas· 
dik edilerek ve elektrik ve sıhi tesisat 
fiatlarına yüzde 10 zam edilmek sure· 
tiyle yalnız elektrik, sıhl, havalandır

ma n iıtarlllzaıyon tesisatı itleri ye
niden kapalı zarf usuliyle ekıiltmeye 
konulmuıtur Teıi11tın heyeti-umumi· 
yeıinin bedeli keıri 50989 lira 71 ku
rUftur. İhale 14.9.938 tarihine rastlı· 
yan çar,amba günü saat on ikide ya
pılacaktır. İsteklilerin 3799 lira 40 ku
ruı muvakkat teminat ve ihale tarihin 
den llakal sekiz gün evel Nafıa veki
letine müracatla bu iıe girebilecekle
rine dair alacakları vesika ile birlikte 
teklif mektuplarını ihale saatine ka
dar Villyet daimi encümeni reisliiğ
ne vermeleri ilin olunur. (3437) 6185 

Muhtelif in~aat 
Kan V aliliiinclen : 

Göle kuuında yapılan inekhaneler 
yerinde bir buzafı ahırı ile bir çift 
memur evi inpsı kapalı zarf usuliyle 
ihaleye konmuıtur. 

1 - Keıif bedeli 32325.74 liradır. 
2 - Muvakkat teminat 2424,43 li

radır. 

3 - Doayaaı, kepf hulasası, sil.Uei 
fiat, proje, fenni prtname, eksiltme 
şartnamesi, mukavele projesi ve ba· 
yındırlık itleri genel §Clrtnamesidir. 11-

en 
rebilirler. 

4 - İstekliler 2490 No. lı kanunun 
10 uncu maddesinin F fıkra11na ıöre 
bu it için eksiltmenin yapılacağı giln
den en u sekiz gün evel bir iıtida ile 
Nafia Vekaletinden lıtenilecek ehli • 
yet vesikasiyle gss ticaret oda11 veu
kalannı ibru etmesi. 

5 - lhaıe 21·9-938 pnUnı mÜK· 
dif çarpmba gUnU aut 12 de veterl· 
ner mUdUrlüğü odasında tettkkül ede
cek komisyonca yapılacaktır. 

6 - fıteklilerin 24DO No. h kan• 
na göre hazırlıyacakları kapalı zarfla· 
n iyice mühür mumu ilı kapayıp mes
kiir komiıyona saat on bire kadar vlfıo 
mit olmalan Ye postada vuku bulacak 
pcUantlerln kabul edilmiyccıği ilin 
olwıur. (6065-3528) 6290 

Kazalar 
Elektrik tesisatı 

Gene Beıeclire Ri;ruetinclen : 
1 - Oerae kuabuı dahlllnde yeni 

yapılacak elektrik t•iaatı kapalı zarf 
uıulite (2490) sayılı artırma Ye ek • 
ıittme kanununa ıöre yirmi &ün mild· 
detle eksiltmeye konuımuıtur. 

2 - Bu itin muha111men ketlf bede• 
li (23933) liradır. 
ı - Muvakkat ttmlnat (1704) Ura 

(97) kuruştur. 
4 - Eksiltmeye ıtrebllmek için 111• 

fıa Ytldlıtlnden alınmıı elektrik te
ılutı mUteahhitliil \'Hlkası ile 1911 
1tnesine ait ticaret odoı vealwını 
almıı bulunmak lhtlbdıt, 

5 - İstekliler bu ite ait prtname, 
projeler her zaman Gerze belediye -
ılııde ıörebilıc:eklıri gibi lıtenildiii 
takdirde tartname ıureti paraıı• gön• 
dlrlllr. 

6 - Ekılttme 25-9-938 puaneıl 
pil aaat on altıda Gerze belediye 
tncUmettlnde yapılacaktır. 

Malatya bez ve iplik fabrikası 

T. A. Şirketinden : 
Şirketimiz Adana fabrikası mamulatı 

Kaput besi fiatlan ı 

Cinai 

Çiftçi 
Aatarlık 

Tip No. Geniılik •· Beher top m. Beher top f. 

2 
14 

75 
85 

38 
38 

830 
716 

Fiyatlar fabrika teslimi ve peşindir. 

Sipariıler Şirket idare Merknine (Ankara, Y enİfehİr 
Atatürk Bulftrl Tuna apartmanı) yeya Adana Fabrikuı 
Mildilrliltune Japılabilir. 

20 Toplln 11111 slPlflllere ytlıde 2 mn yapıllr. 
858 
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Satıhk : 

S.tdak otomobil - Det klfilik H
kiz silindirli bir Buik otomobili satı • 
hktır. Görmek için saat 14 den 8011-

ra 1062 telefon numarasında B. ROt
tü'ye müracaat. 

Satıhk - Yeniıehir'de bakanlıklar 
karıısında mutena mevkide bir ına 
ucuz fiyatla 1atılıktır. F.badı 750 met· 
redir. nf. 2314 e müracaat. 0230, 

Satılık 9fY• - Kadm bialkleti, bet 
parça mobilya, kadm elbiseleri kürk 

KOçOk ilan ıartlan 
Dört .. tırlık küçük illnlardan: 

Bir defa lciD IO. kanat 
tkf defa lc;ln Si K11111t 
Uç defa ic;in 70 Kunae 
D6rt defa lem IO it.,.. 

Devamlı kilc;ülr ilialarclaa ber dda11 
için 10 lmrue alımr. Meseli 10 defa 
ueredllecek bir ilAD lcbl 140 ana. 
almacakıar. Blr ko!Qlık olmak iaere. 
her satır. kelime aralarmdakl botluk
lar mtln- IO barf ldlıar edllmietlr. 
Bir kilelik ilAD 130 twiı.a ibaret o&
mabdır. 
Dan utudu fula her atar lçJll 87ft
ca 10 kanıt ahıur. 

manto ve halılar. Atatürk bulvan Ali s-------------ıı 
Numl Ap. 57 blrlncl kat. 0337 

Kiralık- Yeniıehir Yilbel cadde-
S.hhk ana - App Bilence u - Iİ Ösenli sokak köte bap fnkallde 

falt üzerinde ilk otobüs durapda bağ nesaretli konforlu, Kardeper a.partı • 
ve meyva afaçlı bir arta Drilaait fiat • manmda beftr odah daireler ve çatı 
la acele satlıktır. Ulu•'ta fl'IDllZca katı TL 2935 6382 
Ankra muhasibi Bay Muhsin'e mUra- Bir ı..,. için - M&ble konforlu oda. 
caat. 6345 Yenİfthir Tuna caddesi YiiltkOfUD 

Sablıl' - tıtasyon arkasında ve sokak No. 15• 6411 
jandarma ınektebi dvaz:m.da ft Anka. KiNlalı - OGzel bahçe içinde 6 ıe
ra'mn her tarafında inpata elveritli nif oda balkon havquı iyi tertibath 

S.blık - Ankara'nm her tarafm • 
da irat getirir beton ahpp t!'I •e apar· 
tımanlarla bahçeli nler yapı koopera
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neıet Şeren. 

6350 

S.tıhk - Ankara'nm her tarafm • 
da n, ıpartnnan, arta almak Ye 1&t • 
mak lltlylDltr. Ttlı 2406 Ntpt it • 
ren. 8S51 

Satılık ar.mof• - Koltllltiya ... 
lon çift .semberek 1 Z pWda beraber 
pazartlll ,unu belediye mezat yerin-
de yarımda 1atılaçaktır. 6440 

No.: 51 Ti: 1347-2953 6417 

Klnbk - Yenlıehlr YUbel cadde
"9 Moalu Genbwk apartmanında 2, 
3, 4, 5 odalı ehven fiyatlı daireler. Ya
nındaki eve müracaat. n: 3 7 ıs 6439 

Klnlık - HaYuahlfı'nda Demirte
pe'de 11 No.lu apartmanda konforlu 1 
dairı ldralıktır: Müracaat: Tel 2189 

0441 

Klnllk dalN - Y ealflblr'cle Ha
YUSbqı'nda Macar lllaretbanlli kar
a-ada dört oda iki hol bayoıunda 
otomat ve termealfonu mevcut konfor
lu •• nesaretli daire kiralıktır. Tele
fon N. 2189 6458 

knhk - ön Ctbec:I Balaturlar 
dalı: kasap karpmda 32 numarada 

Klnhk ....., - Yenlıehlr oto • 4 oda 35 lira. Aynı ne mttracaat edil-
büs garajı klll)!aında Eraoy apart?- mesi. 6471 

KJrahk 1 

nıanındL Telefon 3654 ·3710 6412 Kiralık_ Halkevi karpamda Saf. 
Kiralık- 3 oda, 1 hol, 30 eyUllde. hk Yurdu apartımanmda 3 oda, 1 hol, 

Iııklar Yardım Ap. No. ıo i~ 1 sandık odur, mutfak, banyo, kalori· 
lalon takımı kornltlır avlaeler t1lftltt fer, •cak ıu, her türlü konfor. Telefon 
yemek maaau etajer dolap karyola 1915. 6490 

aatdıktıı. HU IClrahk -4 odalı ı er bollu banJO 

Klftlals ....... - Ankara~ 
bunda mektep blnaw bitifik, bir r.: 
tı altında eJyerifli depolar .ardır. .. 
tiyenlerin telefon 2471 Ekrem•ı mil -
racaatlan. 6323 

Kiraldıı - Maltepe Akmcalar eo
bk 4 No. Ap. Kat a. 3 Bil,W. ı ku. 
cuıc oda, ı bol, tam konforu ha.t ıu 
dahil 55 lira. İçiddeldlere dlÜtlOlat. 

6338 

alr konforlu Uıt ye alt kat düreler. 
Yenftehlr SeUnik cadde. 38 No. ya 
mUraeut. 6498 

ICiralak - Yük1ek Ziraat eııatitUlii 
karpamdald yeni mahallede 3 oda mllt· 
bak, beyo, haft guh .e renlı bahçe
li. Aılatan Sadri evi. !çlndeldtere nıtı-
rttaaL 8407 

it an7anlat ı 
iC.lrahk e. ,...... s oda a1t kat. Yenl • ..... e . 

tehir İsmet İnönü caddeli Mo. 74 Diplomalı (,üksek) mühendis -
6372 (Su • 1o1 • demiıyol - köprü milhea • 

Kirabk daireler - Yınitthlr Vali dlel) \ı arıyor. MWıendiı D. W. An. 
konajı kal'flamda Çellk1sale sokak 4 kara Yentıehlr Blrtlk ote1L 8344 
No. da 4 oda bir aalonlu kira!ılı: dalre. 
ler. Akba•ya milracaaı. Tel 3377 

ranıyor ı -8381 

lld o.iM .t.lre .....,_ - Atatlrk 
dairninde bul•an veyı Sıbiye Vek&leti civarın• 

da T1. 3-i37 den 14 Nihat Arel 6171 

7 - 'teklif mektupları ıltmoı 11114· ------------
dede yazılı saatten bir saat evvel be-

nr•t• fabrik•ı )'ollama 
ihalesi yapılacaktır. 

2 - Eksiltme 26.9.9SI tarlhlne rut• 
lıJan pazartesi CilnU aaat 11 de Nafıa 
Vtkileti Sular umum lllildUrlUIU ili 
ekantme komisyonu oduında kapalı 
lll'f uıuliyle yapılacaktır. 

a - İıtekliler eksiltme ,artnamttl, 
ID&ıkavele projesi, Bayındırlık ifl•ri 
&tnel prtnamesi, fenni ,artname ve 
Projeleri (28) lira (90) kuruı mukabi
linde Sular umum mUdUrlüğUnden a
labilirler. 

ıekkn utm atma koımıyonuna m1ra- 1 nıaat mUnakasası 
caat eylemeli. (IAI) 6420 

2 - Her clnı kerntenln beher meı. 
re ftllklbına lkl ytls kuna, ücreti nak

Diyarbakır Nafia Müdürlüiündtn: Nakliyat münakasası llye taktir edllml9tlt. lıfuvtldtat ttdlt-

lediye rlya11tine ıılnıif bulunmab
dır. P01tada nkl ınlkmeler kabul 
olunmn. 074 

' illet dolap yıptır1l•lk 1 - İhaleye konulan it: 19311.50 u. nat d8rt ,US em Urldıt. 

Kinbk .......,_ - Atatürk bW\fUI 
veya Bakanlıklarda e ay ikamet lgln 
aıobilyah •• kal&Sriferli J oda aram
yor. Banyoluıu tercih edilir. Tl: 3tll 

4 - Ebiltmeyı girlbllmek itiA ia
teldilerin (26.832) lira (40) kurufluk 
lllUVakkat teminat vermesi ve ıllllltme 
illa yapılacağı günden en u ._ltt. pm 
etti illerinde bulunan bf.ltUn vcaiblar 

Tapa " Kadutro U... MiWlr
liiliaMa 1 

1 - Umum mttdtırtttk sat itleri 
dılreal l~ln altı adet abfap dolap yap
urılMakar. 

2 - Resim, prtname ve evsafı .. 
lrlll ""'landa ...ıtmat levuım mi • 
clirlllltbacleaa alıDll'. 

s - Beherinin mnbemmen bedeli 

ralık bat müpvirlik evi inpatı kapa· Ak1azı Aıkerl ıcer..te Fallrikaıı a - !ıteklller teminatlarını lıtall1e 
1ı zaf uıulile ekailtmeye konulaıııı. Müdürlüilacl• : nmılerlnt yatırıp aluaklırı mübu• 

.._ ..___ı Aıkerl kınttt fabrikMı, an• n,. bu1ııa mtlmaplamu n deanı o-tur. _,_ 

2 - Bu ite ald itleri tunlardır barlarından Adapuarı lıt11yonuna datarmda Jra11tlı bulunduklarına datr 
A • Ebiltme prtnameıi nakledilecek üç bln metre mikip ke- bel&elerini havi kapalı zarflarını saat 
B - Mukavele projni resteyi kapalı zarfla ekliltme7e koy- on bete kadar komieyona vermeleri, 
C • Huıust, fenni ve baJmdırbk muftlU'. prtnamellnt airmtk UtiJenlerin Fab-

lılerl ıentl llftnlmlll 1 - 20 eyltll l9JI lalı ablnde sat rib mldlrlyıtln• aalta.aatıatı IÜD o. 
D • Bu evrak Nafıa dllrabıde _. 15 dt Ad&,P.U&J:ı'aıda park Jrarpmda lunur. (6234-3631) 6463 

6-411 
8ir ....... flheater......,.. - 3841 

numaraya telefon tdl1melL &411 

Daktilo baran .......,.. - Seri ft 
dojru yumak, tahsil derecesi ve inci
lisce biltdek tercih e9babıdır. tktıaat 
Vekaleti Ne")'ork serp komi~erlilf 
ne müracaat. 6491 
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HASAN 

Yavrularınızı Hasan Özlü unları ile besleyiniz 
Hasan unları yavrularınıza sıhat, neşe verir. Yavrularınızın 

neşesi evinizin, yuvanızın neşesini doğurur. 
En mükemmel çocuk gıdasıdır. 250 gramlık kutular 20. yarım 

kiloluk kutular 35 kuruştur. Toptancılara tenzilat. 6408 

Elektrik donanma tesisatı 
Türk hava kurumu genel merkezinden 

Kurum binasına açık pazarlıkla Neom elektrik donanma tesi
satı yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli, 5.000 lira. Muvakkat teminat, 375 liradır. 
ihale: 12 - 9 - 1938 pazartesi günü saat 13 de Türk Hava Ku

rumu Genel Merkezindedir. Talip olanların bu işlerde mütehassıs 
olması şarttır. İstekliler plan ve şartnameyi sabah saat sekizden 
on dörde kadar Türk Hava Kurumu merkezinde görebilirler6457 

Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerreb bir ilaçtır. 6409 

ULUS 

1 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
§ Kireçli suların tahribatından § 

: Lokomobiller ve alelfunum buhar kazanlarını : - -- -- -: kurtarmak için kireçli suyu tasfiye eden : - -- -

IVEBOLID i - -§ CIHAZLARILE TEÇHiZ EDiNiZ § 
: Cihazlar tamamen garantilidir : - -: Saatte 300 litre tasfiye eden portatif cihazlar : - -
~ 25 liradır E - -: Müfettişler ve Zabitan için seyahat cihazları : - -§ 15 liradır § -------------------------------

Saatte 150 litreden 500 tona kadar portatif, 
sabit cihazlar ve tesisat. 

T ediyatta kolaylık 

İsviçre Webbolite A. G. Türkiye ve şarkı karib 
vekili umumisi 

Vebolid Ltd. Şti. 

-----------------------------------E Yeni adrese dikkat : -• İstanbul Galata Billur sokak No. 7-9 P. K. : 
• No. 1094 : 

-
~ Merkezi - Telefon: 44507, Telgraf: Vebolid : --- Ankara Bankalar cad. No. 22 P. K. No. 45 : 

Telefon: 2681, Telgraf: Vebolid § E Subesi : - ~ - ------
------

lzmir umumi acentası: Mimar Kemaleddin cad. 
No. 15 P. K. No. 72 -= -§ İzmir enternasyonal fuvarı pavyon No. 175 E - -: Prospektüs ve mühendislerimizi isteyiniz. 6509 : - -111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kömür sıkıntısı 
Çekmeyiniz. Kömürünüzü şimdiden alınız. 

Koc 
~ 

Ve ortağı 
6200 

.
1 

Lokanta ve Gazinocuların 

'@ nazarı dikkatine ! 
· -=abrikam11rn BASKU RT markah 

verli mamulaflmıu görmeden : CA

TAL, KAŞIK ve BIÇAK takım· 
lannuı almaym11. 

Bütün malJarımız hem kalite itibarile 
A. vrupanınkinden daha yüksek ve hem 
:le fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur . 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ Ankara sahs merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazarı = = ~ .. lliıııiıiıiıılıiiiiiıııiiıiıiliiııııııllıiiııiııiııiıiıiiiııiıııııiıiillı ...................... ~ 
§ İRFAN § - -- -- -E Biçki ve Dikiş Yurdu E 
- -§ Bayanlar için bir ikbal ve saadet yuvasıdır. Gayesi bu § 
: yıl en yüksek derecede yetiştirdiği talebeler gibi önümüz- : 
: deki .on aylık ders yılında da muhakkak suret~e muvaffa- : 
: kiyet için çalışmak olacaktır. Kayıt muamelesı başlamış· : 
: tır. Pazardan maada her gün Ulucanlarda Orbay sokak 10 : 
: numaralı Yurt direktörlüğüne müracaat edilmesi. 6414 : 
":iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ır 

-

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ -
Dr. Basit Ürek § 

-------- -Cebeci Merkez Hastanesi : ---- -: iç Hastahkları mütehassısı : = Her rün hastalarını Yenişehir = 
: Meşrutiyet caddesi Urek apartı· : 
§ manında saat 15 ten sonra kabul § 
: eder. Tel: 1694 : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Tababetin yüzünü güldüren ve umum doktorlarımız tarafında.n t~kdi~le milyonlarca .. ~~
tandaşa tavsiye edilen emsalsiz kan, kuvet, iştiha şurubudu~. ~ır şı~e sızlere ha.~~!m butun 
zevk ve nes' clerini tattıracak ve yaşadığınız müddetçe halsızlık, yeıs, ıstırap, dutunce, kor-
kaklık, tembellik göstermiyecektir. . 

FOSFARSOL'u diğer bütün kuvvet ilaçlarından ayıran baş~ıca hass~; ~evamlı ~ı~ surette 
kan kuvvet istiha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bıle azamı hır hafta ıçınde te-, , . 

U L U S - 19. uncu yıl. - No: 6150 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baannevi : ANKARA 

BU GECE 

GECE BASKINI 

Gündüz iki film birden 

1 - Şeyhin kızı Leyla 

12 - 9 - 193 

T. C. Z İ R A A T B A N K A S ! 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2,000 H 

4 .. 250 • 1.000 H 

40 • 100 .. 4.000 .. 
100 • 50 .. 5.000 .. 
120 • 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DIKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan afağı Jüşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/0 20 
lazla•iyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, ı Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihleriılde çekilecektir. 

.:!il 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- -
§Demir cevheri kırdırılması ve nakli ~ 

§§ 
::::: 
== 

---- Etibank Umum Müdürlüğünden: -- -- -- Divriği' den 5-6 kilometre mesafede B,D,D tesmiye edi- ::= = len yataklardan demir cevherinin ihraç ve kırılması, Div- ::= -= riği istasyonuna nakli ve istifi, vagona tahmili, kapalı ::= 
~ zarfla münakaaaya konmuıtur. =E - --- Münakasaya iştirak edeceklerin 25. 9. ~38 tarihinde sa- :::.. 

== § at on ikiye kadar Ankara' da Etibank umum müdürlüğüne ::= = müracaat ve tekliflerini kapalı zarfla tevdi etmeleri lazım-::: - -:= dır. Bu İfe ait mukavele projesi, münakasa fartnamesi An- := 
=: kara'da Etibank umum müdürlüğijnden veya Etibank Div- := 
=: riği demir madeni itletmesi müdürlüğünden alınabilir6485:= 

':iilııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııii?' 

Her nevi Bakkaliyeye ait ihtiyacınızı 

MEMURLAR KOOPERATİFİ 
Mağazalarından tedarik etmeniz menfaatiniz icabıdır 

Urfa'nın halis sade yağları ile Edirne'nin 

nefis peynirleri mahallerinden hust1si 

surette getirilmiştir. 

Her şeyin 
. 

en ıyısı, 

En tazesi 

ve en ucuzu .. 
Siparitler evlere gönderilir. 

Merkez mağazası Tel. 1427. Yenitehir mağazası Tel. 1864 

SİNEMALAR HALK 
.Jllllh. 

BU GECE -- --- ---- --- CANAVARLAR VADİSİ --- --- Gündüz iki film birden --- - 1 - Napolyonun Metresi --- -- -- -- -sirini göstermesidir. • . ---2 - Nina Petrovnanın yalanı ---
2 - Canavarlar vadisi 
Seanslar: 2,30 - 5,30 Gece 21 de 
Halk Matinesi 12,20 de - ----....... ,,. --Seanslar: 2,30 - 5,45 gece 21 de . İLK ACI 

FOSF ARSOL; muhakkak bir surette haya tın esasını tetkil eden kanı, daıma tazeleyıp 
çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder, adale ve sinirleri kuvvetlendirir. \!ykusuzluğu, f~~a 
düşünceleri, yorgunluğu giderir, mide ve barsak tembelliğinden doğan ı~~~bazları g~ç_ırı~, 
vücuda daima genelik ve dinçlik verir, zeka ve hafızayı parlatır, belgevşeklıgı ve ademı _ıktı
darda büyük fayd~lar temin eder. Ve!hasıl insan makinesine lazım olan b~tün ~v.et~erı v_e
rerek tam m~nasile hayatrn zevk ve neş'elerini tattırır. FOSFARSOL; guneş gıbıdır. Gır-

BUGÜN SAAT 10 DA ÇOCUK MATiNESi 

il 
di~i yere sıhhat, saadet ve neş'e saçar. Her eczanede bulunur. 6512 

939 Modeli Blaupunkt Radyol 

Bu gece saat 21 de Açık Hava Sinemaırnda 
PARISLI ŞANTÖZ 
Bat Rolde: Martha Eggerth 

rl geldi Kôzım Rüştü : Ankara Adliye Sarayı caddesi 
Gençağa aparbmanı No. 6 Ti. 2208 6242 


