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tmti:va• ulıibi 1144 
Baemuharrir 1371 
Yan iıleri 10152-1063 
Matbaa miidiirü 1061 
İdare 1064 

AOIMIZ A.NCIMIXC>IQ.. Köylü ilôvemiz 
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ıçın 

in' de taarruza geçiyorlar Japonlar 
50.000 Japon askeri 
Hongkong «ivarında, 

t 
I 
\ , .... , __ . 

ka~aya ııkarlldı 

O~ncü devre se,imleri dolayıslyle 

Türkiye' de Belediyeler 
Belediyelerin tarihçesi, belediyelerin hak 

vazife ve aallhiyetleri ve bugünkü 

seçimle de güzel neticenin ehemmiyeti 

Taarruzun 
kati su rette 

gôyesi, Çin harbini 
neticelendi rmekti r Japon taarruzunun hedeli olan Kanton'la Hankov - Kanton Je

miryolunu ve muharebenin cereyan edeceği mıntakayı 
gÖ•teren harita 

Yurdun her tarafından gelen telgraflardan rey sahibi kadın erkek 
hemen bütün vatandaşların reylerini kullandılclarınr ve ittifak
la Cümburiyet Halk Partisi namzetlerini seçtiklerini yazmıştık. 
Şehir ve kasabaların hayatında, sıbatinde ve güzelliğinde bi
rinci derecede vazifeli olan belediyelerin yeni belediye mec
lisleriyle daha ileri hamleler yapacağı muhakkaktır. Bu müna
sebetle belediye teşkilatının geçirdiği devrelere ait bir tarihçe
vererek nihayet cümhuriyette belediye idarelerinin teşkilitı 
vazife selahiyet ve haklarını teşrih etmeği bir şehirli sıfatiyle 
bu seçim günlerinde bir vazife sayarız: 

&..ondra'da ·heyecan var! 
Tokyo, 12 a.a. - Resmen bildirildiğine göre, japon ordusu ve 

donanması Şantung vilayeti sahilleri boyunca cenubi Çin'e kartı 
askeri hareki.ta batlamııtır. 

Filistin'de şiddetli bir 
tenkil hareketi başladı 

&tediye 
• • 

Siyasi mahafilde beyan olunduğu· 
na göre, uzun zamandanberi derpiş 
edilen Kanton taarruzu bu suretle 
başlamıştır. 

Harekat tamamen askeri. 
mahiyette okıcak 

İngiliz 
yakıyor, 

kıtaları 
köylere 

arap evlerini 
ceza veriyorlar 

seçımı 
F. R. ATAY 

Seçim sandığı başında, halk, 
Yalnız it batında buluna·nların 
İcraatı hakkmda hükmünü ver
nıez: Kendisi de bir siyasi terbi
ye İmtihanı .....-ir. Bir rejimin 
kuvet ve iatikrarı hakkında fikir 
edinmek iıtiyen bitaraf bir mü-

Tokyo, 12 a.a. - Hariciye nezare
(Sonu 6. rncı sayfada) 

BAJYEIİLİMİZ 
DON GELDİ 

g\ltidin, seçimin neticesi kadar, Baıbakan B. Celal Bayar bir •lfrin aeçıınıe a1aıca,,1nı u::LJuh 
editinin sebebi budur. ~ aiin eueı wtııı11ı ınanrıu • 

... dün .ahalalıi Anadolu Elıa-
- Eğer neticeyi bildiren havadis, ,,,...U.. hailanan hus,..i vago-
&eçim hakkına malik olanların niyle clönntiiftür. B. Celal Ba-
İftirik nispetini gösterir rakam- yar'a Gasi iataa;yonwacla lıala6o-
larla tamamlanmaz ve seçim ha- lık bir halk ile Çiftlik ve fabri· 

ka ameleai, Çiftlik'te cimeli 
Vaaı fevk ve tehalük içinde geç· tatbikat gören Ziraat Erutitü-
lllezse büyük bir teY ifade etmez. leri talebeai kC1Tfılamııtır. An-

Bütün bu devirde cereyan e- kllTa gC1Tında bütün Bakanlar, 
Araplar taralından yakılan İngiliz poliaine ait zırhlı 

otomobillerden biri 
den belediye seçimine dair aldı- ordu oe hükümet erkanı. vcili 1 
innız haberlerden' evelaA halka- L-l d" Kudüs, 12 a.a. - ngiliz kıtaatı M. eydan ıehri civanndaki arap r>e uc e ıye reiai, emniyet direk- h 
likadarlığınm azamiyi bulduğu- törü ve kalabalık bir halk BQf- köyleri·ne kartı tenkil areketine devam ediyor. Gaze'nin ıima • 

. hu öğreniyoruz: Nispet, yüzde bakonımaı ktıTfdamqtır. linde 25 ev berhava edilmittir. 
70 le 90 arasında değifiyor. Ve l-----------.... ,~J Şimal Filiıtin'inde, bazı köy.

1 bazı yerlerde 90. ı da aııyor. An- lere mü§lerek cezalar kesilmit-
kara' da 30 bin türk kadını reyi- z • p tir. · 
iti kullanmıflır. Nispetler her ta- 1 ver o şa Bu köyler, mıntakaya .gelen mun-
rafta geçen intihapta olduğun_ zam polis kuvetlerinin maeraflarını 

:dan çok fazladır. Anka ra'da ödiyeceklerdir. 
Nasıra, Taberiye, Cüneyn, Tulkerim, 

1938 belediye intihap vazifesi· Yafa, Beytullaham, Gaze, Kudüs'te 
ne davet olunan vatandaılar hiç ve birçok köylerde gece seyrüsefer 
tüphe yok ki, Atatürk' e ve onun tahdidatı devam etmektedir. Hayfa -
davasına, yani Kemalist rejim Kantara demiryolu bölgesiyle Lidda 
iktidarına bütün ıuurlariyle bağ· tayyare meydanı etrafında gece do-
lı ve sadık olduklarına müstes • laşmak yasaktır. Kudüs'te bugün bir 
na bir teyit vesikası vermek iste· arap asılmıştır. Hayfa kapısında bir 
nıitlerdir. Bundan daha tabii ne yahudi rovelverle yaralanmııtrr. 

V msiyeı gittikçe /enalafıyor 
Londra, 12 a.a. - Taymis gazetesi, 

Filistin hidiselerine tahsis ettiği bat
makalesinde ezcümle diyor ki: 

lnnail Miiftak Mayakon 
bir nutuk söylerken 

lsmall Mllla• 
Maya kon vef al elti 

BELEDiYE TEŞKILl'Pl : 
Mimar Papya yardmıcı olmak üzere ilk ıehreminliği teşkilatı 

latanbul'cla 1271 tarihinde yapılmıttır. 

1281 ve 1287 tarihli iclarei viliıyat nizamnamelerinde, belediye 
tefkilitı hakkın.da bazı hükümler mevcut olmakla beraber, 
tatbik aahasma intikal ettirilmemittir. 

Bütün Türkiye'ye ıamil olmak üzere ilk tetkiliıt 1293 tarihinde 
yapdmııtır. Buna nazaran memleketimizde belediye itlerinin 
kanun ve nizama bağlanması yarım asrrdan biraz fazla bir 
zamana aittir. 

1293 tarihli Deraaadet ve v.ili.yat belediye kanunlan belde niza
mnu kurmak ve belde sakinlerinin mahalli ve medeni mahi • 
;yeti haiz miifterek ibtiyaçlarmı tanzim ve teaviye etmek e .. 
aas ve vaaıflarmdan mahrUm olmakla beraber saltanat icla .. 
reainde hükümlerinin tama.men tatbik edilmemeei yÜzÜnden 

bü.biitün zaafa uil'.amıftır. 

· (Sonu 8 inci sayfada) 

Belçika Kıralı Paris'te 
Babası 

abidenin 
Kıral Alber için 
açdıı töreninde 

dikilen 
bulundu 

Paris, 12 a.a. - Belçika kn-alı Leopold Paris'e muvualAt et• 
miştir. Kıral, iataeyonda B. Löbrön'ün ve framız hükümetinia 
mümeaailleri tarafından aelimlanmııtır, 

Kıral, arkaıında B. Spaak ol
duğu halde kendisine Belçika' -
nın Pariı büyük elçisi tarafından 
takdim edilen zevatm ellerini 
sıkmıttır. 

Müteakilben, kırat ve maiyeti oto-
mobillere binerek halkın alkışları a
rasında Elize'ye hareket etmiılerdir. 
Bütün güzergahta halk kendisini "ya- , 
,asın kıral", "yatasın Belçika,, diye 
haykırarak alkışlamıttır. 

Elize'de cümhur bafkaru ve Bn. Lö
brön kıra! fCrefine bir öğle ziyafeti 
vermiştir. Kırala preıııea Piemont ve 
kont Flandre refakat etmiflerdir. 

(Sona 8. inci sayfada) 
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Belediye se~lmlerini 

bütün f afsilitiyle 
bildireceğiz 

Belçika kıralı LeopolJ ili 

olabilir? On bet seneden beri mü· 
tenıadiyen maddi manevi ka
zançta ve inkitafta değil miyiz? 
Biraz hatıra ve mukayese sahibi 
olanlar için osmanlı devletinin 
İnkıraziyle 1938 Türkiye'si ara· 
•andaki farkın manasını anlama
nıağa ve bu ileri yürüyüf hamle· 
•İni ve bızrnı daha çok takviye 
etmek dütüncesinden gayri bir 
nıülahazaya kapılmıya imkan 
var mıdır? Fakat tabii dahi olsa 
kemalist rejimin halk ekseriye
ti tarafından bu derece benim • 
tenmiı olduğunu bir daha ilin 
eden her vesile, bizim için yeni 
bir kuvet nüfuz ve itibar kay • 

Eski Mısır Başvekillerinden Ziver 
paşa fiehrinıize gelip iki gün kaldık
tan sonra dün hareket etmiştir. Ziver 
paşa memleketimiz hakkındaki fikir
lerini bir arkadaşımıza anlatmıştır. 
Bu yazı 6 ıncı sayf amızdadır. 

"lngiltere'nin Filistin'deki garni -
zonlarmı arttımııı olması da yazdan 
beri Filistin'deki vaziyetin fenalaş -
mıt olduğunu ispat eder. Filiatin'de 
son çıkan hidiseler bazılarınca iddia 
edildiği hilifına olara~ daha ziyade 
Filiıtinin taksimini muhik gösterecek 
mahiyettedir. Bununla beraber arap
larla yahudileri biribirlerinden ayır
mak için Filistin komisyonunun yap 
tığı tavsiyeleri en ince teferrUatma 
kadar tatbik etmek lbımdır.,, Bir müddetten beri Paris•te tedavi Yurclwnuzda on günden beri be-

edilmckte olan Siirt mebusu İsmail lecliye intihabatı hararetle devam et
M üftak Mayakon'un vefat ettiğini te- mekteclir. Her yerde ntandaflar 
eaailrle haber aldık. İamail Müttak kütle belinde sandık batma gidip 
Mayakon &on zamanlarda ağır auret· reylerini kullanmaktadırlar. Bugü-

General Peef 'in 
katili de öldü 

, 
Dağıdır. 

Seçim sandıkla~• batmda ne 
kavgalar ne boğuşmalar, ne de 

I "UI " tahsi oyunlar olmuıtur. us • 
un dünkü yazısında pek iyi iza~ 
edildiği üzere, bunun ıebebı, 
halkın siyasi terbiye ve olgunlu
iu kadar, Cümhuriyet Halk Par
liıinin, belediye aza namzet lis· 
telerini hazı:rlarken, kendi de· 
nıokratik usul ve imki.nlarrna 
IOn derece sadık kalmasından, 
ve bu listelerin balkı ve onun 
hizmet davasını en iyi temsil et· 
nıeıinde ve taassupla itina gös

ir. Cümhuriyet Halk 

Tayyare 
Piyangosunun 

dünkü 
keşi desinde 

32390 numaralı bilet 20.000 
lira kazanmııtır. Kazanan diğer 
numaraların liate6İ 6 JDCJ ıayfa-

Kudüa - N ebron araaırula 
münakale durdu 

Kudüs, 12 a.a. - Kudüe • Hebron te basta idi. Tedavi edilmek uz·· ere kadar -•--- • .. ne ....-o neticeye gore rey 
yolu üzerinde bütün münakalat durdu Paria'e gitmiş ve orada kendisine pro- aalıı"bi vatancl&flann yüzde 80 • 90 

1 
rulmuftur. Bu tedbirin askeri hare • feeör Vensan tarafından bir ameliyat ve batti bazı yerlerde daha fazlaaı 
ketlerin inkişafına imkan vermek üze- yaprlmı,, fakat bütün ihtimamlara intihalle İftİrik etmekte ve reyleri· 
re alındığı tahmin edilmektedir. rağmen kurtulamaınıftır. ni ittifakla Cümhuriyet Halk Parti· 

İsmail Müttak Maıyakon 1882 de si namzetlenne vermektedir. Birçok 
Tesalya'da Yenişehir'de doğmUf ol • yerlerde ele seçim bitmit ve halk 
duğuna göre 56 yatında idi. müttefikan Cümburiyet Halk Parti

Kendiai rüftiye ve idadiye tahai - Iİ namzetlerini NÇJDİftİr. Gazetemiz, 
lini pederinin memuren bulunduğu aütnlarinda hu seçim için senit bir 

B. fransua Ponse Roma'ya 
sefir mi oluyor 1 

Paris, 12 a.a. - İyi haber alan mah- Halep'te i·kmal ettikten sonra latan - yer ayıracak, her viliyetten gelen 
fillerde öğrenildiğine göre, franaız bul'a gelmit 1314 tarihinde müLkiye haberleri tafsilitiyle bildirecektir. 
hükümeti, B. Fransua • Ponee'nin Ro- mektebine girmiş 317 de mektepten Seçilen izalann mesleklerine ve 
ma büyük elçiliğine tayini içiın italyan birincilikle mezun omnz.tur. O zaman fahaiyetlerine dair malumat bala
hükümetinin a.gremaıiını beklemekte- idet olduğu üzere birinci olmH ha - c:akuna. 
dir. (&»la~. 111.Cl.şq/.ada). , ..... 5 ... 5 s 5 o ıorıu:nos .... 

General ve yaverinin 

cenazeleri kald1rıldı 
Sof ya, 12 a.a. - Beynine kan hücu?Jl 

ettiği için şırınga ile kanı alınan bul
gar ordusu Erkanı Harbiye reisinin 
katili akpm kendine gelmeden öl
müttür. 

Evelki günkü suykastte ölen Genel 
Ku~may reisi Pe.ef ile binbaşı Stoya
nof un cenazelerı bugün merasimle 
kaldırılmıştır. 

Di~i m.erasim kıral, saray erkanı, 
Meclıs dı~~nı, kordiplomatik, yaba.ı
cı ataşemılıterler, eski başvekiller ve 

' d'C'Ylet adamları, yüksek memurlar ve 
(Sonu 6. ıncı sayfada) 
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On Beş Yılımız 
<?üm~u~iyet vbu~ün o~.be~ yaşın~adır. Onbeş yaş basit bir fani için 

hatta erkinlık çagı bıle dcgıldir. Ebedı bir milletin hayatında ise bu müd
det, olsa olsa bir andır. işte bugünkü merhalemiz, bilgisiyle mağrur pek 
çok garplının henüz aklına ıığdıramadığı bu mucize işte böyle bir anın 
mahsulü olmuştur. Bir an ki, asil türk milletinin bUtün atavik kudret 
ve kabiliyetini hayran dünyanın önünde bir kere daha isP. •• t etmesi için 
kafi gelmiştir. · 

Sevr morgunda mermerin soğuk teması, bir kadavra gibi parçalan
mıya. k~lkışılan Avrupa• nın hasta adamını diriltmiye kAfi gelmişti. O 
artık ıhtıyar ve bunama alametleri gösteren bir medeniyetin en şerefli 
ve en genç varisidir. Medeniyet yolunun bu gürbü:ı: ve ıom kuvet ko
ıucusu kadar gözü ve gönlü okşıyan manzara tasavvur edilebilir mi~ 

On bet yılın, yani o harikalı anın eserini burada sayıp dökmiye kal· 
kışn:~~ ~ca~ ç_ı_lgmlık olur. Kaç tonluk kitap, gördüğümüz, bildiğimiz, 
ıe~dıgımız buyıık, muazzam hakikati bize anlatmıya kafi .gelebilir~ 

~er şe~in:ıizi bu büy~k ~nkıla~ ve o~un e§si~ Onder'ine borçluyuz. 
~vınç ve ıf tıharımızm layık olduiU sevıyeye erışmesi için dünü f" • 
kün kara ve acı günlerini bir kere daha hatırlıyalım. Bu irtifaa 11 ' ur 

k k b. d.b. d l çrayış ne or unç ır uçurumun ı ın en o muıtur 1 
Cümhuriyet rejimi, bugiin, en çetin bir imtihandan en mükemmel 

b~r n~~ceyle çıkmanın ıer~f halesi?i alnında taşıyor. Bu kadar parlak 
bır bılanço çıkarmak hangı muhasıbe nasip olmuştur~. 

Bu büyük esere layik olmak için, on beş yıllık çalışmanın bütün en· 
gellerinden ayıklamış olduğu müstakbel yolumuzda, vatanın ve mille· 
tin bi:zden beklediği randımanı, imkanlarımızı zorlıyarak, vermiyc ça· 
lışmalıyız. Cümhuriyete minnet borcumuzu ancak bu suretle ödiyebi· 
liriz:. -Yqar NABi 

Mesleki tedrisatta 

tayin ve terfiler 
Rados ve İskenderun' a 

uarayacık vıpurlır1mııda 

gümrük muayenesi Kültür Bakanlığı, mesleki tedrisat 
direktör, yardirektör ve öğretmenle· 
ri arasında yeniden bazı tayin ve ter· Gümrük ve lnhiaarlar Bakanlığı 
filer yapmıştır. Bunları sıraı;iyle ya- Rodos ve İskenderun'a uğrıyan milli 
zıyoruz: gemilerle yapılacak nakliyat hakkın· 

Ankara akşam erkek sanat okulu daki talimatnamede buı dcği,iklik· 
yardirektörU BB. Sıtkı Lalik Ankara ler yapmıştır. Bu deiitikliğe ıöre va
bölge aanat okulu yardirekt6rlliğUne, pur'da muayene yapa.cak olan memur· 
Ankara lsmetpaşa kız enstitüıil biç- lara bundan böyle bir kadm kolcu ter
ki, dikit 6iretmen ıtajiyeri Kimuran fik edilecektir, Vapurların bu liman
Evin latanbul Oı;küdar kız enatitüı;ü ıara gelmesinden önce &ilmrük nokta· 
biçki dikit öğretmen ıtajiycrli~ine, sından yolcuların giriş ve çıkıtlaı-m· 
Ankara lsmetpaşa akşam kız sanat o- da maz:butiyeti temin edecek yerler 
kulu yardirektörlerinden Zekiye ll. ayrılacaktır. Bir yolcunun muayenesi 
lcnen ve Mükerrem lkizer ücretleri- bitmeden ba'ka bir yolcunun muayc· 
ne zam yapılmak suretiyle Ankara neıine baflanmıyacak ve noksan ka· 
lametpaıa kız enstitlisll yardirektfü- lan muayene yeniden yapıluıak sure
lUklerine, Elazığ akıam kız sanat 0 • tiyle tekemmül ettirilecektir. Muaye· 
kulu dlrekt8rU Nuri ye DUndar Elazığ ne yapılmadan evel yolcuLımn arasına 
kız enstitüsü direktörlüğüne, Uskü. vapur mUrette~tından hiç kimse gi· 
dır kız sanat okulu biçki ve dikiş öğ- remiyecektir. Muayene memurları eı· 
retmen atajly••l P••ÜUI.' P•cla. ~ yanµ:u~ı~yen.cr.ipdf lgemjygtto•~ dva. 
kara İlmetpaıa kız enıtitüıU biçki, a<: kcyfıy~te che~ıyct vercc::c lcr ve 
dikit öğretmen ıtajiyerliğine, Anka- muaycneyı ona aore yapac;aklardır. 

Gümrük tayinleri 
Ankara gümrüğü tetkik lmiri Halil 

Buharalı Ankara gümrük müdürlüğü
ne, Mudanya ınbar memuru Emin 
'Gllrkan ve Antıly• ıUmrUlc memuru 
Lütfi Gener 1stanıbul gümrük ba'mü· 
dürlUIU muayene ınemuduldarına, 
Nusaybin muayene memuru Hikmet 
Okutan lımlr ithalit ,umrUjil mua· 
yene ınemurluiuna. Öıalp g\imr\ik i· 
dare memuru Hurfit Aysan Van ıüın
rüğil veznedarhğına, Karacabey idare 
meınuru Avni Oiuı ve Qireıun &Um· 
rük memuru Ne,ct Yıldıran l~r it• 
halit giirnrüğü muhııcbe memurluk· 
larmı tayin cdil(\lişler vo btanbul 
gümrük memurlarından İhsan Aral, 
Melahat "Aytuna, Cavide Tunay, SA· 
dettin Turgut, Mürüvvet Coıkun'un 
asaletleri tastik edilrııiftir. 

Arazi tahriri 
Erazi umumi tahrir itinin tayin O• 

dilen müddet içinde bitirilmeıi vı e
raı:i tahrir ihbarnamelerinin ikinci 
te9rin sonuna kadar bir neticeye bai· 
lamnaıı kararlatmıf vı al&kıbları 
tebligat yapılmı§tr. 

u ı.:u s 13 - 10. 1 

(ok acı bir kayıp 

Mülltjye müf ettiıi 
B. Kemal &gin 

Zelzele 
. 
ın_şa 

mıntakasında 

faaliyeti 
Şehrimize gelen ~lilmata göre 

Kırfehlr ve Kaıker zelıelc mmt•ka
sındaki yapı faaliyeti humalı bir ıe· 
kilde devam etmektedir. Halen çalıt
makta olan usta ve amele &rupunun 
takviyesi kararlaşınıftır. 

Bir ıocuk ölümü dolayıslyle 

16 yaşından küçük 
çocuklar sinemaya 

gitmeli mi, gitmemeli mi.. 
vefat etti 

Merhum B. Kemal Ergin 
Erzurum vil~yetinde vazife gör

mekte olan kıymetli Mülkiye Müfet
tişlerinden B. Kemal Ergin'.i.n eski 
hastalığının nüksetmesi sebebiyle e
velki gün vefat ettiği teessürle öğre
nilmiştir. 

Haber, Dahiliye Veklletinde ıürat
le yayılmış bu dUrUst ve kıymetli ar
kadaşın vefatı gözleri yaşartmıştır. 

Dahiliye Vekili C.H.P. Genel Sek
reteri aayın ŞUkrU Kaya, derhal üçün
cü Umumi Müfettişlik, Gümüpne ve 
Trabzon valiliklerine bir telgraf çe -
kerek mUteveff a hakkında Jbnn ge
len son ihtiraınatın, kendisine layık 
bir tekilde ifa edilmesin! iatemittir. 

Gerek üçüncü müfettişlik erkanı, 
gerek askeri makamat derhal hareke
te ıelorck bu kıymetli arkadaıın ce • 
naıo meraıimi için tertibat almıılar-
dır. • 

Sivil halkla birlikte Bayburt alı· 
yından bir mUfroze ve mevcut jandar· 
ma ve polil lrıtalan, mektepler, bu 
vulfe kurbanı mUfettltin cenue me
raıimindo bulunmuılar ve dUn 11at 
dokuıdı tedfin meraılml yapılmııtır. 

Gerek rnUUd, ıerek uked makam· 
lar mUtevoffanın etino taziyette bu· 
1 ••tNulvn~~a~~4: 
gin'in her tUrlU yolculuk iltlrahıt 
esbabını temin ctmiılerdlr. 
Sayın §UkrU Kaya. ve tcf tlt heyeti 

ailotlne bilhuaa Bayan Ergln'e bat 
salhlı diler, tee1JUrlırine candan it" 
tirlk ederiz. 

Merhum Kemal Ergin süvari yUz • 
başısı Cemal'in oğludur. 1320 tarihin· 
de doğmuş, ilk tahsilini Upseki, lz
mlr ve İıtınbul'dı ve tlli tahıllini de 
Kütahya ve kıemen lıtanbul Vcf• li· 
sesinde ikmal etmiş ve 341 tarihinde 
mülkiyeden mezun olmuştur. İlk me
muriyeti Karasi maiyet memurluğun
dan ıonra ve muhtelif kaza kayma -
kamlıklarında bulunmuı 55 lira maat
h birinci 11nıf Taflcl:lprU kıymakanıı 
ikon, 26-5-937 tarihinde UçUncU ınıf 
mülkiye mUfettlıliğlne ~yln edil • 
mlıttr. 

it elyı Ilı tle1ret aörüpnılerl 
Türk • ltalyın ticaret ve kllrlnı an

l11m111 müııkorelerlne dün de devaııı 
edllmlttlr, DUnkU 18rUpelerde bir· 
çok noktalardı ınlafmayı varılmıftır. 
Son cafhıyJ ılroD mU11kerelerin bu· 
günle~ toplantıda bltmeal muhtemel· 
dlr. 

Şimdıye kadar bı.ı ınıntakada inşası 
ikmal edilmif ve kabili iıkan bir hale 
gelmiş ev sayısı 131 dir. Üzerinde bU· 
yllk bir hızla çalışılan ev sayısı ise 
1080 dir. Bu evlerden bir çoğunun ça
tıları kapatılmakta ve kapı ve pence
releri yerlerine konmaktadır. 
Yapılmakta olan 1080 evin cümhu

riyet bayramına kadar yetiştirilmesi 
kararla9mış ve alakalılara lazım ıelen 
emirler verilmittir. 

Hadiaeyi duymuşsunuzdur: İstan·ı haydut gibi harekot etmek istiyen 
~~l'd~ ~aksim'de 17 yaşların.da Jozcf cuklar az değildir. Sinemaya gid 
ısımlı bır çocuk, 16 yaşındakı arkada- her çocuğun elinde yıldızların fot 
tını ko~boyluk oynarken babasının raflarından bir kaçı, hatta koUekıl 
tabancaııyle yaralamış ve yaralı bU· nu bulunınakta oldutunu görme 
tün çahımalara rajmen kurtulamıyı • yb. 
rak - ~~s.t.anede ölmüş. J~ae.~, h!kime Faydası gilneı kadar ~ılr olmak 
verdıgı ıfadede şunları soylu yor: beraber, sigortasız kullanılan elekt 

Denize do .. c:fu·· "'Ü 1"dd1"a edı"len ec:va "- Sinemada daima gördüğünüz ğin yapacağı te&ir gibi, kontl'Ol•urı 
f H fJ kovboy oyunu oynuyorduk. Ben ba- rakılan filimlerin çoculdarıınız ü 

bamın yedili tabancaaını bof aannede. rinde yapacatı muhakkak olan fe 
rek _Y~nıma a_lnııştım. Fakat tabanca- toeirlere meydan VCl'IDCCDOk, uğl 
n~n ıçı.~~e bı: w~urşun kalmış olacak IOSyal terbiyelerine yarıyacak filiınl 

Gümrük manifestolarında yazılı o
lup da denize düştüğü iddia 
edilen eşyalar için gemi aüvari veya 
kaptanı, gemide mevcut ise gümrük 
muhafaza memuru, liman işletme ve a
centa memurları ve hadiseye tahft di
ğer nakil vasıtaları reiılerinin imzah
yacakları ve gemi milhrlyle mühürle
necek bir zabıt varakası tanzimi ka
rarlatmı9tır. Bu eaaı dıtında yapıla
cak müracaatlar nazarı itibara alınmı
yacaktır. 

Muhasebe kontrolörleri 
talimatnamesi 

Finans bakanlığı, varidat ve tahsi~ 
lat kontrol ınemurlarından sonra mu-
hasebe kolltrolörleri ile muhasebe 
kontrol memurlarının vazifelerini 
gösterir bir talimatname haurlamış~ 

tır. Talimatnamede vaıife ve salahi-
yet, tahkikat, tahsilat, sarfiyat ayrı 

ayrı ve uzun hükümler halinde izah e
dilmektedir. 

kı, tetıgı çektıgun zaman. ateş aldı •.. ,, ~östennek ve sinemayı bir mektep 
Çok uzak olmıyan bır tarihte de ime koyabilmek için fillınlerin k 

buna benıcr bir hadiae Nazilli'do ol· trol ve tasnif edilmesi 1&rttır. 
~uş:u: Oene gördükleri bir macera Çocukluuıuıın sördUğü filimlet ' 
f~lmın~n. bir sahnesin~ !a~bik .ew~k. i&· n~ıe ve aafhk veren, 3freten ve güzel 
tıyen ıkı çocuktan bınsı, dıgermı e· dınlenen filimlerdir. Bu filimler d• 
vın duvarından yuvarlanmı§, iki aya • gündüz gösterilmelidir. Biiyük.leriıs 
grnı. lurın~ştı · . . . . ıincına ve tiyatro aaatltdndt çocukla" 
Bızde sınema mevzuu ilzerınde ıkı rın gidecekleri yer, yatakları olmalı• 

n:ıesel~ ınünakap edilegelmiıtir: Fl- dır, Sineınacılu, socuklara ~ua fi
lımlerın kontrolil, muayyen bir yaı- timleri sevinçle getirirler. Yalnız Kül• 
t~n küçü~ çocukların sinemaya gidip tür Bakanlığının tasdikinden geçme~ 
gıtm~~es~... tartiyle bu filimlerin gümrük reemin • 

Bırıncı mesele, ıeçcn Hne çıkan den iatisn•ı lbımdır. Soa. bir iatatis
bfr k~nunla alakalı devlet dairelerinin tiğe g6re umum sinema ftlimlerindeO 
salahıyetli mümessillerinin kontrolü bir senede alman gümrük resmi 63855 
.ıtma verilmit ve hatti ıinemalarda liradır· Bum n.uaran getirileoek ço
muayyen ~~o~r~l.ardan e~~l k~ltürü çu1' filimlorinin pru.k reemi çok t 
kuvetlendırıcı fılımler gostenlmesi yer tutmıyac:aktı.r. Ediılec;ıck iatifade. 
kararlaşmıştı. , . ye göre hiçtir. Yurt yavrularını umu· 

Bu .. sıkı kontrol, muay!en bır Y~· mi sinema filimlerinin ezi~ yıpratıeı 
tan kusUk çocukların sınemaya gıt. tesirlerinden kıutarmalt i~in lcanucı 
mesini. m~vafık bulmıyanları tatmin yapmak ihtiyacı çok lrattdiıo. Gtrsl c:e· 
etmemıştır. 16 yaşından kUçUklerln za kanununda (ahlak ve adaba milna. 
sinemalara gitrneaini hiç bir prt al. fi filimler) hakkında hüküm varaa da 
tında muvafık bulınıyan Çocuk Esir. bunun maksadı taaün .mı.dlli mey-
geme Kurumu Reisi ve Kırklareli Me- dandadır.,. 
busu Dr, B. Fuat Umay kamutaya ver. Dr. Fuat Uıınay'ın kanun teklifini, 

Erzincan hlHı ı~llmı töreni d~ğ bir k~n~n teklifinde bu. yaş had. kamutay encümenleri tetkik etmiş; 
dınden kuçuk çocukların sınemalara 11hat ve içtima! muavoaot encümeni u• 
alınmamasını kanunlaştırmak istemit- mumi hıf1191dı~ kanununwı 167 inc.i Bir hafta evol Erslnc:an'ı ulapn de

miryolunun açılma töreni ikinci tet· 
rin ayı içinde yapılacalc ve tör.nde 
gUzldo bir davetli grupu da buluna
caktır. Törende bulunacak olan B. Ali 
Çctinlc&ya törenden ıonrı 11rk vlla· 
yetlerlnde bir tetkik aeyahati yapa-

:•:. ~e ~Y~~!!!!k tetki!!~~l• ~ı;.r.::. 
goçlrecektlr. 

ti. maddoeindoki 1a ~ ~-
Dr. F~t Umay, teklifini töyle izah cukların ıincıua ve tiyatroya ıitmc!:. 

et!!1ektedır : . . ıi bakkınd&ki Yat \aYdmı (16) ya çı· 
.. -:-. Boyaz pordenın urınıı~ın .Xilı umııı; dahiliye c:ncilmcni projcnlıı 

g_~lduren eserleri arııına gır~ıgme metninde bazı de~itlldikJCI' yapuııt. 
şuphe yoktur. İlk zamanlar, eglenc:o DMarlf encUmeni iıe ınatbuat uıııum 
~çj_!! r_a.1?!~12!~_fE_mJ!! yerine: bu • ~~lil&il"~lb..YA. KUJ.ı\fıaQ; 
kin edebilen kıymetli filmler yapıl • getirilen f ilfml~rln ıkı bir kontroı
maktadır. Bu ıurctlo kitapların, kon .. den ge~i.tıl oınrıtıiliıni, ~ukla
f eranslarm yıpahilecekled fayd9lan rm ylflarının taJıiıılndc giiçıü.k çeki. .. 
zevk ve eğlence içinde dimallara nak· lcceiini kaydcdoJek projeyi klıbu.l ot
lederek on gilHl öirenmı vaaıtuı ol.. meaıiıtit· 

1 maktadır. Ucrl memlıketlorde, film.. Adllyı oncUıneni lae kanun teklifi 

r~:r:~~~ .... -~~~~~~ J lcrin yqları göre ayrı~ı uyoaindo ile ıı yqındiln bilyUk SQC•lum ge • 
ıstenilen teairler, neticeler daha fayda,- ee ılnemaya gitmeılni monodecı bük· 
lı bir tekilde temin olunabilmektedir, hıfzıssıhha k~unundakl bWdlmlcrc 

Erdihan'a kar düıtU 
Dün tehıinıizde hava açık ve aakln 

geçmiştir. Günün en düşük ısısı ıöl
gede 23 derece olarak kaydedilmittir. 
Yurtta hava bütün b8lgelerde açık 

geçmiştir. 24 saat içindeki yağışların 
metre murabbaına bıraktıkları au mik. 
tarı Hopa'da 40, Erdlhan ve IU:ıe'de 
6, Sarıkamış'ta bir kilogramdır. Er· 
dihan'a yaaan karın kahnhğı ~ Hnti
ınetredir. 

Rüıgarlar Trakya ile Cenup Ana· 
dolu'ıundı ve Karadeniı Juyılarmda 
cenuptan ıaniyede bet. di&er böJ.ieler· 
de en ,çok aaniyedo 7 metre kadar hız. 
la eamittir. 

En dütük ısılar ııfmn altında Si· 
vas'ta 3, Kayıeri'de 2, Erzurum, Kan 
ve Ulukışla'da bir derecedir. 

En yüktck ısılar da Antalya'da 20, 
Edirnc'de 28, Adana'd" 30 derecedir. 

Blr:de filmlerin kontrolıuzluk yü .. gijN tan•lm .clerek kabul etmlftlr. 
zünden bilh1111 çocukluın ahliık ve Blr rnebuaumuzurı rN&ıaleaaı 
bilnyeleri üzerinde yaptılı ~rltr •· B kan t kllfi ad:llye enc.üme· 
hemiyetll görülmiyo lay~ bir ~!re~- nlnd: tctık~: ed~irlrıen. AJl Rı.q TÖNıl 
dedir. Ya, mevzu çok derın ve ıumul: (Konya) fU mütaleada bulumnupurı 
ıu oluyor, çocuğun zihnini yoru>:_or • .. _ Mert kanunlarannla klart t81· 
yahut çok hey,canlı oluyor, gocugun kilit oçuldarın ııhat. twbiYt ~ 
sinirleri Uıerlnde 1.ldıler uyandıra- kült~m~ımltMSMl korunmalumı w-
rak günlerce uykusunda ııgramalar, . rkuı..a: Bü•"- · ıa.. ~ 

1 l .. ··1·· Yah t da yacı.. ımılıO 11uu•r• ~'64' 11neme-a •-
at ama ar io~u uyor. u :s 

1c:a· on iki ile on altı yq aruındıki il>" 
bı 1Hıuneme11 liı~ gtle_n aşk ve aıle çukların adet ve niabeti, kanımw tat
faclalarının acı netıcelerı, bcl~l ~ya- bikini ınütklU ve hatta lınJı:ln,tq kıla
tının sonuna kadar devam edıp gıde· --'-. _.tır. 
cek f cna ıılcr bırakıyor. . . 

Aıabt buhrana tutulmuı buı huta· Sinema fllimlerlnın büyUk bir k11-
larm haıtahk monteleri ılnemadan ol· mı: terbiye, kültür ve ahli.k bakmmı -
dulu 11abiye mUteha11ıılırınca ifade dan zararlı olmadıktan bafka. bunı. 
edilmektedir. Afk vo clnayıt fllmle. çoeukların hayat toWıkllarlnl g•nlıt
rinin ahlik ve terbiye Userlndekl to • lıtmekto ve onlara mılctop " •lıl• a>
sirlerl çok acıklıdır. Artletlor ılbl bo· bitleri harichııde " bu muhitlerin .,.. 
yanmak, ılyinmek, onlar ılbl yqa· reınediklori ıııa!Uaıat ve srbl~e~i YCl'

maık ve ılnomacı. &ördUIU bir cani ve mek ~ımından sok kıyıııetli b&r _. 
biye unsuru teşkil eıdcılor. Adliye CD-

ra akşam erkek sanat okulu ağaç işle· 
ri atölyesi öğretmeni Mustafa Sever 
Ankara mıntaka sanat okulu ağaç iş
leri atölyesi öğretmenliğine, Ankara 
akşam erkek sanat okulu boya işleri 
öğretmeni H11an Boyar Ankara mın· 
taka aanat okulu boya işleri atölye· 
ıi öfretmenllğine, İstanbul akpm er
kek ıanat okulu yardirekt8rU İhsan 
Torol İstanbul mıntaka sanat okulu 
yardlrektCJrlUfUne, Ankara akpm 18· 

nat okulu yardirekt8rU Saim Şahin 
Ankara mmtaka sanat okulu yardi· 
rektörlüğüne, Ankara İsmetpaşa kız 
enıtitUıU doktorlutuna açıktan F,h· 
riye Şahin, An.kıra ?ımetp~p kız 
enıtltUıU moda ölretmen ıtajlyeri 

Sabiha 11nılı UıkUdar kız enıtltUıil 
moda ölretmen ıtajiyerlillne, Trab
zon orta ticaret mekte'bl riyaalye ve 
franıııca 6lı-etmenlitlne açıktan Sı· 
bahattln Kandaf, UıkUdır kıı enıti· 
tUıU mode öfretmenl ve yardlrekt6-
rU Klmlle Erlnkut Beyollu ıkııın 
kıs unat enıtltUıU moda 6lretmen 
ve atölye feflitine, Ankara ticaret 11-
aeıl idare memurlufunı açıktan Ne -
cıtl Oçılın, Selçuk kıı enıtitUıU ldı
re memurlulunı açıktan Meliha Bay· 
kır, Eluıl kıı enıtitUıU ev ldareıi 
ve yemek plılrme öfretmenl Muıuez 
Tanyeri Trabzon kız enıtitUıU ev i· 
dıı-eai öfretmenliline. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
.,, duru.Joııq. 

cümeninde aldıiı ton §CM• göre ka
nun teklifinin, istihdaf ettili ıa~c. 
çocukları, ahllk, kUltUr ve torbiye .,.. 
kanlarından mar\1% kalc;a.kları IPUZU' 

tesirlere ve tehlikelere wıı koru
maktır. Sıhat YO emniyet kaideleri, 
kanun hilküaılerlyle temin tdilmlt 
fırzolunmakta ve bu huıueta bda• 
11hhı kanununda olduğu ıibl on ild 
yıı klfi aöfUlmclctcdir. Halbuki ter
biye, killtüı- ve ahl&lc bakıaundan me-
1tlo hakkında en aallhiyotli wü IÖJ'"' 
liyec:ek vaziyette bulunan mu.tehauıa 
encümen. yani nıaarif encümeni, ka· 
nun teklifini kabule fıiiyan iÖnnemi~ 
tir. Bu sebeplere binaen teklifi.n red· 
dine taraftarım.,, 

Terfiler ı 
Sıvu ak11m kız ıanıt okulu biçki, 

dikiş öğretmeni Kadriye Şahin, An· 
kara brnotpaıa kız enstitUsU diroktö· 
rü Haver Oskay. Bursa Necati ensti· 
tUsU direktörü Bakiye Koray, Edlr
ne mıntıka aanat okulu direktörü 
Ferit Saner. Konyı mıntıka ıanıt 
okulu direktörü Ali Rıza Gürkan, 
Ankara ticaret lisesi yardirektörü 
Nihat Sayar, Aydın sanat okulu yar· 
direktörü Orhan Hızıroğlu, İzmir sa· 
nat olculu yardir~ktörlerinden Sabri 
Buyan ve Haydar Sünter. 

1927 yıhna kadar tahakkuk 
etmiı zimmetler 

Finans bakanlığı, Kamutay'ı.n ıon 

toplantıl'armda kabul ctmiı olduğu bir 
kanuna dayanarak mal sandıkları v: 
mUcaaeaat eşhas ziınenl hesaplannda 
kayıtl: 1 Q27 finans yılı sonuna kadar 
talı:ılckuk etmiş zimmetlerin bazıları· 
nı u•rkin ~decektir. Bakanlık, terkini 
yapabilmek için villyetlerden ikinci 
tetrlnln on betine kadar bu gibi .ılm· 
metlere alt cetvellerin bakanhta g8n
duilmeüni iatemi9tlr. 

Asrımız· ! 
Bir resim gördüm: Nevyorlc'ta 

çekilmiı olan bu ınimd• koıkoca
man bir gülle, bef bin """ 11onra 
açılacak "ebediyet kuyusu" na in
diriliyordu: 

Yirminci asırlılar, yetmişinci a
sır/l/ırı Jcındi/eıini bu ıüll• ilı ta-
nrtacılılarmııl 

Havada tayyare/eri, denl•d• 6 .. 
mJJeri, deniz dibinde denizaltıları, 
karada otomobileri, otoblbler/, lolıo-

motif lıri, baıka ıabalırdı yiJ1/11ce 
binlerce kllfllleriyle 6lünen ~srı
mızdan, bula bula, yıtmiıinci aırı 
bir gül/ı mi bıraklcıiız' 
Fab~ ımerikalılır, bıllıi de bu 

bu/uşlarrnda hı/ııız delillerdir. BO· 
tün ieıUJırimizden, bütan ibtlıa· 
larımızdaıı sonra sc5zG o ıalleye bı· 
rıkmıyor muyuz? 

Llkin bir nokta vır: Yı yetml
§İnc/ ısırlılar, ••ebediyet kuyuıuH n· 
dan bu gQ/Jeyi çıkardıkları nman: 

- Yirminci a$lr labıikalarmın 
geceli gDndazıa çalışıp hasıtladılı
Jarı güllelerden patlamamıı lıalaa 
bir tuıeıJ/ d•rlır•I • T. 1. 

Ahnu?t Refik ve (.allı'nın 

bir lıkr"ıı I 

Evelkl sün Tarihçi Ahmet Re• 
fik'in ölünı yıldönümü idi. ZNnan, 
bir doet moaaruun Ü::&erine bir yıl. 
I* tabaıkH1111 ne kadar çabuk 
örttü. 

Ahmet Refik'i dütilndükçe Çal
lı'nın bir portreaini habrlarım : 
Bir SÖDı Çallı lbrahiım, Fındıklı 
aaraFJDCiaki atölyeelnde bir taraf· 
taıı mutava,d bir nuıaanm üzeri. 
iM koaulmut mutaTUİ .... ı ... ıe 
hma rakı içiyor, ı...n de tarih ilı· 
tıMillllll J"aih boJ'a reamini yapı • 
J'Ol'du. Sn de orada idim. Kna 
bir mücldet içinde Çalh'nm f~ı 
m....-aalD üaeriacle muvaff aki· 
yeti• itini bitirdi. Kendi.mi tebrik 
ettik. F.Ut neeam eMl'İDİ beğen-

miyerelu 
- HaJ'll', dedi, AJunet Refik 

güzel oklu ama, önilndeld mu& 

güıel olmadı. 
Ve paletinde hazırladıfı kwnu· 

zı renai mutaınbanm .,. ... yı tas • 
vir eden kıllUllWl sürerek ilave et
ti : 

- İtte bir iatekoz retıni ! Gören· 
ler Çallı'nm fıkarahğını aııluna • 
amlar ! 

Bir senedir, gazetelerin tarih 
sütunlarında kıymetli bir imza ek· 
&ik, Çallı'nm to&A61Dda el. bir 
sandalye bottur. 

ı ... im ım.rıthanlıiı r 
Y aşlımn ilerlom11inden mi, it • 

leriınWn kafa yoruc;qlujundan mı 
nedendir, bir çok cloetlanmızla bir· 
likte hafıumızm zayıfladıiındu. q. 

nutkanhktan, dalgmbktan ıikayet • 

Bir .......... c1bw klı 
- Göa bafıaMne b11'. ..W kuve

tlnl mu.haf ... ec11yor. F•t lalın 
.Ua....J& hafıwmı. b- ....._., 
lsqbetmlı ıiblylım. 

ismini unuttulwn tuuclıldarla 
lco .... wkeıı, vul~• sirtı 

- KarMtim. 
- Dostum, 
-Aaiüm, 
- Oıtadım! 
Gibi hitap•la iıi idare ediyo • 

rum; fakat bunlNs kike birisine 
takdim etınek Wıım ıelince_ itt4t o 
zaman ne~ l&IP'IYGl'\Uft.11 

Büyük bir edihimiz de aynı va • 
ziyete düpnÜf, fakat itin içinden 
kolayca ~skıv.rmlttir. Kendiıi an • 
lattı: 

"Bir gün, ismini unuttuğuın bir
çok tanıddclardan biriılni bir bafka 
ahbaba takdim etmek sorunda kal. 
dım. lırnini söylemek lünn gelince 
sordum: 

- Yahu dcMtunı, ..Un ismin 
neydi 

Beriki, bifaz srlola..-, Wru U. 
belki, kızarak bmini aöylecli. Bn 
plcJiinu 

- Yok, hayır, dedim. amma dıa 

Kaaun teklifi dolayıailye latanbul 
ıinemac:ıları ıohricnise bir hey« gön .. 
dererek projenin kM>ul tdilmeııwı•ini 
iıtenıitltrdi. Bilhaaa~ bu son iki badi· 
sodcn aonrı aktUaliteıi tazelemniı o· 
lan bu me•clenin, en ıalahiyeıtli karar 
malc.uı olan kamu~ydaki müıakere· 
sinin sok entereaan olacağını timdi· 
den tahmin edeblliriı: .... 

yaptua .... MDİn o iamini bilmez Ot 

har mqyuıq? YCllÜ bir doMla tuq • 
tıracaiım için ao:yadını aomnqtum..'' 

FtM _._. deiil! efor si~ de bu 
türlij clalpılu-dutam11e bu u•ulü 
tanb'e eclebilirbıa. 
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Dış POLITI KA DÜNYA HA.BE R LE R İ TUNA KIYILARI ITÜRKIYE BASINI 1 

Almanya He kredi anlapnesı Filistin meselesi 
r 

.~akya ... 1-ya -ı... 
lıaiıet meselesi a:ibi, tedri<*l a:a· 

ı..._~ _ilk sayfalarından iç sayfaları
~- ederken, daha aki bir me • 
FiJiıtin n deıi, ön 'pliaa a:eç

_.._.·:.... Filhakika orta AYnlpa kri • 
-....,. ettiji üç q ı..dar bir ,.._ 

.... fıoda Filiıtin'de ölen •e y-

inalllz ihtiyar 
ordusunun 

mevcudu artıyor 
Londra, 12 a.a. - Haıbiye nezareti 

tarafından dün alqam bildirilcliitiııe 
göre ihtiyat ordusunun mevcudu 1 illt
teşrinde zabit ve nefer obnalt !iJıere 
686.68!1 klflye balii olmakta ldı. Bu 
miktar harptan sonra kaydedilen en 
yUkııek nkemdır. 

• mikdan Süclet mmtabam • 
ilonı.r.ıe. çok faaladar. 

191'1".._rıu.tin meaeleai llOll had sallıuına, 
.... _ ooalenaa doinı a:irmit· 

Ceç.., - Lord Peel'in reisliii al
' L,,... bir komiıyon Filiıtin'e a:itmit 

~iı tetkiluıttan aonra memleke
iç ı..- aynlmumı taYıi)'e etmiı· 
L 'ıyon- teklifine a:öre, Filia

aahil kıumlan yabudilere terke
iç kııımılan oınpı.a btralola

___ lt_adila plui dahil olmM iiaere, 

L-1- lıir mmtaloa da ina:ilia i.ı-i 

irs' ı:aktı. Anıplan .,,. :yabucli
lallnin edec:eii zan,....ı;len bu tek· 

.... iki tarafı ela - etmedi. 
projenin tatlıikine muka..-t 

içia ay•ldend.I••. 811 .......... 
Filiıtin'deki mücadele, yalnD 

li.. ıMPl..,Lırıa yalıudiler ara11na miinhoıvr 
r...Jı""'IL araplar ina:iliz memurlanna harp 

'-tııit hııreketine batladılar. Birkaç 
lnailia __..._n katli ıı-ri-

lııa:iliz hiilriirneti, tethiı hareketini, 
ıidclııtli tethit teclbirifle butır • 
~b. Nihayet l'8Ç8ll aisanm 

~ıı.r- doina taluim projeaiain tat· 
telüDerini lrarvlattınmk iian, 

lldlıecrin reialiii albncla bir heyet 
tin'e a:itti. Bu heyetin a:icliti iizm

ki, Filiatin' deki bueket, ı..kiki 

~etini almııtır. Birkaç hafta -1, 
':ra :rakın bir ,.. lqilia 

lııilfı =leriyle ıitahb arap1- araamcla 
~ ........ b......_lıir .. HI ıe 

- llııı.ftur. 
da .... hllküomli Flliıtia mnplariy

ey- it 'blleadelede iken ıırap ilemi de Fi • 
~ hoıldandaki aempatiıiai a:öıter • .i. ...... -. lınabm kaçmıwmktadır. Geçen 
._. bütün oınp hiikiimclarlan, Filiı • 

•
.. 'Dl ıl11ini11 &diline bir tanıda hal-

ısı.. ina:iJia Milciiıııwtia.ılen ricada lna
~ Cün seçtikçe Filiıtia • 
'-ııl.www a..-, -ıatıelif -
._ 'ıl llwL ' ' ' ... t & b• m ...... ., ..... , ........... . 
........ JC' tbe'de tapl lılr kon ° 

~ _......, FiHıtin'deki D"llettaf• 
~-naidOfi.QliOuy(ftl-. ---~ .__ __ 
-.ıs _ ... , la l&ııla -+"lnıiıtir. Vwi
ı.. ....._ .-., ........, H lılr 
lıe,.e L ar ılra':ra ., ........ illsills hiikii
llıetiyloı -. eclecekth-. Ea... bir • 
~ sinden heri, fna:iltare hflll-ti.r· 
ı. lnk Hari • Velôli "-'t Tnfik .. aye ... ,. 
'-tadır. 
Sa,it T...&k"'m Filiıtia -ı...lni 
~ için ,...ı lıir t.ldif yapbfı 
~dirilmaı.tedir. Taldlfin ..,duı 111 • .... , 

1 - Filiıtia'de bir daYlet bftıla • --.. 
1 - Bu deYlet nktiyhı lnılı: a:ihi. 

lıi.- müddet lngiltere'ain himayeoİ .ı • 
..... k-''CDk " ı.dricea iı•ildiline 
~. 

ı - Filiatin'a yııhadi -ı--eti 
t twılilıcektir. 

''lngilıere'nin hedefi harptır !,, 
Berlin, 12 a.a. - Doyçe Algeman

ya Saytung, İnglltere'de ıilAhlanma • 
nm azami derecede ileri götürUlmeai 
lelıiııde yapılmakta olan glddetll pro • 
pagandayı mevzuu bahsederek diyor 
ki: 

"Münib anlaşmasına rağmen lngi
liz matbuatmm bir kısmında ve hattli 
Vlnterton, Klngsley • Vud gibi kabine 
erldnmın nutuklarında bu yolda ya· 
pılan propagandalar almanlarm naza· 
n dikkatini celbetmekten hali kalamu. 
Almanya, aradaki si!Ah niıbetini tehli
keli bir şekilde ileride bozacak olan 
bu propagandalara daha uzun müd • 
det göz yumamaz. Diğer taraftan Eden 
ve arkadaşlanrun İngiltere'de gitgide 
artan nUfuzlannı da kaydetmeliyiz. 
Bunlarm Avam Kamarasındaki aon 
nutuklan Hltler'in Sarbrillı'te ileri 
ııllrdüğU noktai na.zan tamamiyle te • 
yit eder mahiyettedir. Bu adamların 
hedefi harptır." 

Yugoslavya' do mebus 
. . 

. seçımı hazırlıkları 
Belgrad, iZ a.a. - Ayln mecllıi 

reisi B. Majuraniç intihabatı idare e
den en yilkaek te,.kkill olan devlet 
komlteel relal aıfatiylc, bu lıocımiteyl 
ayın 13 Uode lçtlmaa d'IVet lltmİflk. 

Jlaçelc mubalefeı liaıe.inln 
batanda 

B ılırad, 11 .... - Hıınllt ldlıyKI ve 
muhal.lf aırp partileri buıtın toplana• 
rak Maçck'i umumi aeçimde muhalefe· 
tin mU.terek liste6İııin bapnda gÖıllter
miye karar vermlfdr 

Mulwıllflerin U.ıe.i 
Belgnıd, ız a.a. - "'Biri.etik 111111ıa

lefet.. lemi akmda toplammt oeln 
ıırp hırvat partileri, ııeçime milftere
ken bir lı.te Ue çdmııya karar ver • 
mitlerdir. Bu listenin lideri, 1!135 ae
çiminde de olduğu ıibl, cfmıoluat 
köylü birliii reial B. Maçektir. 

Macar flnnılm ıncn ylıde 
yirmi nlslıefl• Yllnıdl IHI 

hllllllc8I• 

Çekler 
yakında 

ve macarlar 
anlaşacaklar 

---
Başlıca 
sınırının 

nokta, 
tesbiti 

Macar- Leh 
meselesidir 

Komamo, 12 a.a. - Macar • Çekoslovak hudut tahdidi komia
yonu, buıün öğleden sonra dördüncü umumi içtimaını akdet
mittir. 

Bu toplantıda, hudutların tah- ı 
didi bahsinde Çekoslovak - Ma- y · Ç koslovak 
car heyetleri arasında bir pren. enı e 
sip anl&Jlllaaı vukua gelmiı ol· sınırının haritası 
duğıı söylenmektedir. 

Ekonomik sebepler ile münakalat l d / ld• 
kolaylığı sebepleri dolayısiyle lüzum on ra ya ge 1 
lu bazı tashihlerden sonra etnografik 
hudutlar prenıipi kabul olunmuıtur • 

Bugünkü toplantı sonunda neıredi· 
len bir tebliğe göre, Çekoslovak he
yeti, macar arazi taleplerinin bir kııı
mma karşı mukabil projeler ileri slir· 
müştür. 

İki heyet ekıperlerl, öğleden sonra 
da müzakereye devam etmişlerdir. 
Komiıyon, 13 teırinievelde yeniden 

bir umumi toplantı yapacaktır. 
Diğer taraftan mlizakereler çok doı 

tane bir zihniyet daireolnde devam 
ettiğinden, pek yakında tam bir an· 
lafmaya varılacaiı kuvetle tahmin o
lunmaktadır. 

Macar iaıeklerinin mahiyed 
Budapeıte, 12 a.a. - Magyar Nem· 

zet gazeteol, Macar • Çekoslovak mU
nkere lerinden bahııec:lerek bu müza
kerelerin en ciddt aafhaamı Macar • 
Polonya mUıterek hududu meaelesi
nln tetkll etti ğlni yazmaktadır, 
Diğer taraftan Pat ajanaı muhabi· 

rinln macar heyetinden öğrendiiine 
göre, lolacarlatanm hattı hareketi Ko
marno mllakorelerlnde açıkça teopit 
edllmlttlr. 

lolacariatan, alklet almaalarına ve 
polonyalılara verilen aynı hakları ya· 
nl _.. ekaerlyetinin bulunduiu 
topraldarm lllacarlatan'a terkini iate
mittlr. Bu buau•ta formalitelere 111-
zum yoktur. Bu topraklar Macarlıtan 
na tealim edilirken oralardaki tealaat 
olduğu gibi kalmalıdır. 

Macarlar yalnız kendileri iÇin de
ğil, diğer Çekoolovüay'oaırt m111lyçt 
!er için de mepu lnıllannıal•rmı latl· 
;porlar. Da hak bir plelmlıt yapılmalı: 
ıuretiyle yerini bulabilir. 

BudaJH!fte' de 

Londra, 12 a.a. - Preu A•oala • 
tion'un bildirdiğine göre, Berlin'in 
enternasyonal komiayonunun teabit 
ettiği Çekoslovakya hudutlarmı gıs. 
teren resmt harta, bu akıpam Londra' • 
ya ıetirilmittir. Elıemiyetaiz bazı ta• 
dl!At hariç, umumlye:le harita, Go • 
deeberg'de teablt edilen hudutları ih· 
tlva eylemektedir. 

Komisyonun çal11malan' 
durda 

Berlin, 12 a.a. - Miiııilı anlaftDU•· 
nın tatbikine memur entemMyonal 
komiayonCın mesaisi, halen doğrudan 
doğruya yapılmakta olan alman Çe • 
koslovakya miizakereleri sebebiyle in
kitaa uğramıştır. Yeni çekoslovak ha-· 
riciye nazırının yarın aabah Berlin'c 
geliflne bakılırsa, alman ve çekoalo · 
vak heyetleri aramdaki fikir teati • 
)eri anlqma limitlerini mUmkUn kı • 
lacak mahiyettedir. 

Çek hariciye rıaan 
Berlin' e gidiyor 

Berlin, lZ a.a. - Reamen bildiri! • 
dlğine göre.,. Çekoslovakya hariciye 
nazırı B. Şvallı:ooki, pertembe ııoıbahı 

Berlin'e muv-llt edecek ve derhal 
hariciye neuretlne ıiderelı: B. Fon 
Ribbentıop5u .dyaret .,,liyecektlr. 
Praı(da çıkan Ebpou ıuet•I, a • 

muml ııeçimin tetrfniaııal ortalarında 
bathyacaimı yazıyor. 

" ltalya'da 
95 Yahudi profesör 

lıten çıkarılıyor 

-Yeaiçıkb-

Falih Rıfkı ATAY 
Hem Yugoelavya'da yapı· 
lan bir seyahatin hikayesi, 
hem de en eski zamanlar
dan bugüne kadar Yugos-

lavya 'nm bir tarihi 

Dr. Fung 
Sofya'da 

Sofya, 12 a.a. - Alman ekonomi na· 
sın B. Funk, bugün öğleden ıonra bu· 
raya gelmif ve iıtuyonda, bulgar ma. 
liye nuın B. Gunof, ticaret nazırı Ni
kiforof ve Ziraat nazırı Bankof tara
fından karf1lanmıttır. Türkiye elçiıi 
ile bulgar mllll bankalı direktörü de 
B. Funk'u karflbyanlar aruında bu
lunmuıtur. 

B&Jvekll ıtııaelvanof bu akpm Dr. 
Funk'u kabul etmlftlr. Gllrütme bir 
saatten fazla 11innl19tllr • 

Dr. Ley da Bülcret'e. gitti . 
BUkref, 12 a.a. - Alman ış cephesı 

tefi Dr. Ley, bpgiln ölleden son~a 
tayyare ile Sofya'dan burııya gelmış 
ve lı nazırı B. Racla ile hariciye nazı. 
rını ziyaret eylemittlr. Dr. Ley, bu zi· 
yaretiyle 'B. Racla'nm iki ay evel Ber· 
lin'e yaptığı ziyareti iade eylemekte· 
dir. 

İtalyan gönüllüleri 
bu ayın yirmisinde 
Napoll'de ola<aklar 

COMHURIYET'te Nadir Nadi Al
manya ile yaptıi11111• kredi udaflDB· 
11 batlıiı altında yudıiı batmab • 
leainde diyor ki ı 

''Gerek lngiltere'den gerek Al • 
manya'dan aldıiımız kredilerin -
ki Iİllem akteclilmit iatikradarla a • 
li.ka11 yoktur. Eakic!eu Viyw, Ber· 
lin, Londra bilha ... Parie maliye pa
aarlannda yaptıiımız iatikrazlar 
tam maoaaiyle muzır, yıkıcı borç • 
lardı. n .... ıet IMmlan mü.bet saba • 
!arda kullannıezdı; ya vera:ilerin ka· 
patamadıiı a&nll'İ ibtiya9arı kar • 
ıılamak,yahat da evelce akdedilmiı 
bir borcun faizini ödiyebilmek ai • 
randa aarfedercli. Bu iaraf yetmiyor• 
mut gibi, rurtına yiild..cliji ,_; 
borcun altmclan kalkabilmek için 
d8Ylet bir taraftan ırwa:ileri arttırır, 
difer taraftan cihan pİy•Hem• IÜ • 
rüleıı milli mahaulatımızı yolı: paha· 
una elden çtkar .. ve neticede aonaaa 
bir çm>ber içinde J'llY&rlarur a:iclenli. 

Yeni krediler, efJ'8 mübadeleei e • 
aa11 üzerine kurulmut olduld.nadan, 
milli mahaullerimiain aatlam bir fi· 
yatla müfteri balmumı öncıcı- te
min ebniı olayoriar Ye banclan clo • 
layı da aynca randmwınm -den 
aeneye artmaa•ı mümkün kdıyarW. 

c.ıaı B.yar'm her fıraatta ileri 
ııürdüiü preııeiplerclen birini biliyo
nuı ı Memlekette it ha m · ni arttır • 
m.ı.. Son aeneler aarfmd& mavaffa· 
kiyede yürütülen bu prmaip, Ciim • 
buript hükiimetinin •kM-m•te· 
olduta aatlun .,,. faydalı kredi _. • 
kaYelelerinden 80lll'a daha IÜİ-atli, 
daha verimli tatbik aahaları bula • 
caktır. it hacmi büyük olan bir -
lekette kazananlar ela aarfedenler 
de çofalır. Kau-nlvı ..., aarfed.,. 
leri çok olan bir memleketin dıt tİc&• 
reti a:eııifler. Dıt ticıaretimiain senit
ı-eai iae hem bizim menfaatimae, 
h- de kendileriyle münaoebetler • 
ele buhındutumuz dolt maeketle
rin menfaatlerine uya:wı a:elir. 

Tiirki,.. cümhuriyeti hiiılnimetinin 
iktiaadi politikuı daha tMndWl'ID bu 

Roma, ı:ı a.a. - Netredilcn reemı yolda bir bayii llMINh ...,...._ Da· 
bir tebliide bllclirlldiiine ıöre, mcm- ha da qacııktır.,, 
loketlerlne dömnelc lisere bulunan la FILlsTIN'DE lNCllJZLER 
panya'dald ltalymı lejiyonerleri iıki KURUN'da B. A.- Ua, bu batlık 
kafileye ayrııl-klardır· Tebllide lej- altmda yaacbfı bir b..,..kalede Fi· 
yonederill 20 llktetrlnde Napoli'de liatin m11el11i,,;,, buhranlı bir ..ı . 
bulunacalı:ları teyi~ ~l!me~t~ir • baya ırirdiiini bahia mena etmek • 
Dört vapurla aevkedilcce o an eııyo- t ve şu fikirleri ileri aüamektedir. 
~detin avdeti. münaa~ti.ylc lura\ın e lna:ilialer tarahnduı .ı- ted • 
ela lıuır bufmıııe1i• ntaa! bir ntlma • birler iayam baatıracak ,....... daha 
fit eertip ocllleceınir. ıdyade müc•del_,;.. s-it'em 'ni 

'•panya'ya ~,,.,.,.... ... ........ • i=j ........ oldu. 
_.,_, "-• • AcaN ba defa Filiıldll'• 111a:"iilim.cılelıenri • 
,_ •K>,1""• 1 -nı '--tfer ile FiliMiD'deki ye· Budapefte, 12 LL - Dl1n Koma· 

ron'dan dönen hariciye ve maarif na
zırları doiruca batvekilin nesdlııe &1-
derek Çekoolovaklarla yapılmakta ~ 
lali mll.ıakerelere dair lnhat vermit' 
lırdir. 

Oıılo, 12 a.a. - Norveç hGlrllmetl • ı.;.;;ı:..'i:.t.r.w.uecek midir 7 
cllmhuriyetçl lap111ya'dan ymaocı aiŞimd'- L- _. __ m•ili.ler Fil.Udn'de • 

Romıı, 12 a.a. - Roma llniveralte • gı!nlUlillerln çeldlmeai lflne nesaret . 1ı - ._.... -

aiı:ı.lıı remıl organı olııa Vita Univeal- edecek aakcrl komlayooa lttirlk et • kı anıp iayanma kartı çok ımikeanla 
taria, yahudi olduklarından dolayı 16 met !bere iki lal göndermiye davet motcıriae kuvetler ve tayyareler kul
tqrlniOftlde deralerlne nihayet ve • edllsnlfllr. Bu W aym ıs llode bu • lamywianlL Bu kUY&tfer iae dai • 
rilecek olan llniveralte profea3rleri • _ _. __ tayyare ı'le Pariı'e ve onıdan da !ardaki•• mafar..ı.nlal<i arap e-te-Müteakiben iki nazır bafYekllte bir· 

lilrte aynı mevsu etrafmda görOpıek 
üzere kınl nalblnan yanma gkmltler• 
dlr. 

Çekler Leh bölgesinden 
çıkarılıyorlar 

•- •-~'-• Lı...-.. ,......., 1-:..:- •--•ı· ..... ı..: "--'--'"'-bir te-
n ... ı..__.. Defietmektedir·-· flınendliferle Perplayuı'a cldecelıler· --..., .. --· -- ..... 
ltaıya'nuı 21 llnlveralıtealnde profe - dir. Finlandiya, 1fteç. Danimarka, lir yapumywda. 
aörlOlı: eden yııh...Sl ırkına menaup !IS iıııgllis, 1......, Letıoaya, ,,. İran de- . !na:~-~---~:.ı!~~n.-
profallrlln lemi wrdır. legeler'--'- m"-'"'"·p olan bu bey - till. de -.-....,__ ,.._ b"L-- Kuclüı müftüaüaüa Lübnan' 

nelmilel komiayon J.4. 10 tarihinde -
Perpln....,'da topıanacaktır· dan wbat ~ tethİf banıketle-

ı- ri ora:anlae -•ainde balank bmı • 
Ebre ceplaulnde elan fikqet tıdqorlardL FraDUalar 

l_ ıO(Oll DIS HABERLER J 
4 - Bqün Filiıtin'de :ratı:ran ya· 

lı11c11Jer için ekalliyet haldan taama • 
t:ak Ye lna:iltere ha baldan sannti e
._..tir. 

FDiatin ınııılı·hia bir çıh-s• 

lira.it IMal..-=dan iqilialer de 
._ıtariptirler. Ve araplan tatmin ecle
-ıc lıir formül ~ sörii.-yi dü
tiinclükleri anlqdmalı:tadır. Bir defa 
l..ı. Harici,.. Vekili lna:iltere'de lıir • 
ç.,ı. defalar yiikııek ve ııalihİ)'etli kim· 
lelerle görü.miiştür. Hariciye Vekili 
l..ord Halifakı terefine :ııiyafet -
lllİf. Harbiye Vekiliyle görütmiit Y9 

t.fütt• ...... nldliyle de ....... et
llıiıtir. Sonra lna:iJ-'ain Filiatin w
leleai iiaerincle kati karar vermek Ü • 
~ balwıdaianun diğer bir delili d• 
Filiıtia _,...; Yaliai Sir Harold Mak 
~yWin ıımaım Londra'ya çaiınl • 
llıa11cbr. E..:.,, ç.nherleyn de a:eçan 
lıafta Avam Kamaraımda irad ettiii 
""tukta "bütün yaralan" tedavi ede • 
<:eliai OÖylİyerek F'ıliıtia yanıma da 
i,._ elmiıti. Irak Harici)'e Vekili ta· 
tahnclan yapılan teklife ne deı eceye 
lradar uy&'UD olduğu iyice bili- · 
"'8kle henıher, fna:il- hliklbııetbıin 
Filiıtin -inini intııç ebnek için ,... 

Budapeıte, 12 LL - Alman ajanııı: 
bildiriyor ı Y ııhudi aleyhtan kan111111 
haz:ırlaımya memur olan mpk•met, 
m~er tarafmdan kandllerlne ve
rilen rakamların teıbiti itini lıltlrmlt • 
tir. Bu rakamlara göre, ondan fazla 
itçlai olan 10!15 mue-de halen 
50.811 itçi vardır ve bunlarm 22.000 
yani yüzde 44,9 u yııhuclidir. Yeni ka· 
nuna ıtöre, bu niabet yüzde yirmiye 
inecektir. 

V&rfOva, ız LL - Polonya maka- X Milaııo - Eaki franaız bqvekili 
ıarı ,lfp1 edilen aruldc biitlln ıehir Flanden çocuklarlyle birlikte buraya 
ve köylere bey•nnmmoler yap1ftırarak gdınittir. Franaız devlet adammm bu 
ı tetrlniuniden evcl Polonya araziıl· ziyareti katlyen huıuat mahiyettedir. 
ni terkedebilmek ilnre bütiiıı çekleri X Be1a:rad - Balkıın antantınm de
bir huıual ııyalıat veaikaaı almıya eli- nız komiayonu Spllt'de toplanacak ve 
vet etmittir. mUzalı:ereler bir hafta kadar .Urccek • 

Salwnanka, 12 a.a. - Pranko umumi İM, buna kartı .,......, weoeo .a ina:i • 
karargüıumı tebllllode deniliyor l..i: lwerin tethitlere loartı &cİ• kalma· 
Kıtalarımu diln&U ııalı cıınu de Eb- 11, ellerinde kafi deoecede oıüvari ku

re cepbealnde yeni muvaffalı:lyetler Hti balunmamumd- ileri a:eldiii • 
kazarunıt ve dllpllm bir ç~k mevzi· ai aöylüyorlarch. 
lerini ele ıeçlnniıtlr. 100 eaır aldık· ''Bi• Cebelidiirwı iıyanmı ıüvari 
ve dU§DWl& alır zayiat verdirdik. kuvetiyle butırdak. lna:ili•ler de bu 
Elimize geçen meYzllerden yalnız tek tar:ııda hareket ederlene ancak n 
birinde 408 5111 uydık. uman muvaffü olarlar.,. diyarlar· 

ııi Y& :yabudileden ıdyade .-pluta 
llolrtıı; nazamuı ,.ıan bir nroie hami' • 
ı......ı.ta oldaia ...ı .. ı1ına1rtadır. 

A. ş. ESMER 

Avdet 

B. Duff Koper ftlelluslukfan 
istifı etmiye<ek 

Londra, 12 a.a - Duff Kuper, dün 
intihap dairesi olan Veatminater'de 
kain Sen Jorj'da muhafazakir parti • 
nin icra komiteıinde istifasının ıebep· 
Jerini anlatmıttır· Komite nuırm ia 
tifaaına kartı hlirmetkir bulunduia • 
nu kaydetmekle beraber hliklimetln 
siyasetini tamamiyle ıaavip ettiilni 
bildirmittir. Duff Koper'in mebua • 
luktan istifa etme&.i mevzuu halılı de
ğildir • 

Amerika'da yapılan 

komünist tahrikleri 
Nevyork, 12 a.a. - Aımrika'da ec· 

nebi faalieytlerini tetkika memur par
!Amento tahkik komisyonu dün oto · 
mobil ıehrl olan Detroit'dald komll • 
nlst tahrlldtiyle metı:ul olmU§tur. 

Tahkikata memur komisyon lzum
Blr mllddettenberl bllyllk Anupa dan biri geçen une Mlçlgan'da çıkan 

Şehirlerinde bulunan Bayan Afife; grevlerin tanmllU9 komllnistlerln ete • 
Paris, Nevyork, ve Berlln lolodlatle- rl olduğunu ~pi~ e!""1ştlr. Bunlarm 
riniıı lttlraklyle açılan beynelmilel ialmlerl kaydedilmiştır. Aynı zaman • 
sergilerden bisat ıeçerek cetirdlii da komllniat tahrikitçılanndan bir çok 
modelleri 15 • Tqrinievel • 1 !138 tari- lannm kanlannm da Detrolt mektcp
hinden kibıır9lı. ~ye bqlryııcıılı:· !erinde hocahk etmekte oldukları an · 

l~ılmıttır. 

Bu tedıblrln yalnız 191!1 dan sonra tir. 
bu mmtakaya ıelen çekleri mi, yokaa X Berlin - İngiltere tayyare cemi • 
umumiyet itibariyle bUtlln çekleri mi yeti reiel Semplll, mealdlr cemiyetin 
alakadar ettiği taırih oluı>mamakta· altm madalyasını bu kere doktor Eke
dır. ner'e verildiifni Potadam'da yapılan 

Çek ftpli lizerlne vaktiyle bu mlD· toplantıda blldirınittir. Bu madalya 
takaları terkeden binlerce polonyalı- ilk defa olarak bir ecnebiye Yerilmek • 
nın buralara dönmekte olma11, bu ted· tedir. 

!I ve 10 ilktetriıı tarihlerinde tayya· clı. 
relerlmls Valanaiya limanlyle Barae • Şimdi Filistin'• a:önderilea ka•et· 
Jona ve diler bazı ııahlllcrdeki ukeri !erin miktarı artmıf olmakla beraber 
hedefleri mUeulr bir tarada bombar • aralarmcla iki alay ııüvari bahma• 
dnnan etmiıtir. Puarteıl günU Kar • ıma bakılırsa, ina:ilizleriıı tetbit ha· 
tejana limanına yaptıfımız hava ta • reketlerine karıı yeni hir miicadele 
arruzunda dli,manın iki torpido muh- Iİıtemi tuttufuna hükmedilmek la· 

birin alınmasına sebep olarak göete- X Bela:rad - Eski KadUı ve Kıtına 
rilmcktedlr • valilli Sir Roland Slores, bu halta ao • 

Ameriko'nın yaptıracağı 
• 

yeni zırhlılar 
Vaşington, ı:ı a.a. - Reiaiciimlıur 

RuHelt, ıazetecileriıı toplantıaında 
Avrupa vasiyetine dair beyanatta bu • 
lunmaktan imtina etmlttir. 

Cümhurreial bu ıeneld denh blld
çeai hakkmda aorulan euallere cllft • 
ben de bu aene blldçealnln seçen aene
den 150 milyon dolar fazla olacağını 
bUdlmılttlr. Bu ıene yeniden l1ıl aaffı 
harp nrhlm yapılacaku da bunlann 
lnşaama ancak önllmllsdeki yaıı batla· 
nacaktır. Bu ild pnlnin lnpı yeni bir 
karar netlceal olmayıp seçen aene ve· 
rilen bir kararm tatbilddir. 

nunda Yugoalavya'ya gelecektir. Sir 
Slores, Balkan payitahtlarmda lnefhur 
albay Lavrens'iıı hayat ve faaliyeti 
haldDnda konferanalar verecektir , 

X Belsrad - Çocuklann hlmayeai 
aerglal bliyllk bir muvalfakiyet kaan
llllflır· Şimdiye kadar ıergiyi ziyaret 
edenlerin •yw kırk bet binden fazla
dır. Serginin açık bulunacağı müddet 
bu ayın yirmi bepne kadar uaatılmıı • 
tır. 

X Paris - Umumi it konfederaa • 
yonunun mil1t komlteal mllıtenklf ka· 
lan 15 kip mliıteana olmak üzere ltti
f akla blironun lrararlamu ve "ıulhun 
müzakere yolu ile teminini mUttefilı:an 
iıdyen .. memleketin bu arauawıa ter • 
ciıman olan ve idari komiayon taraf
dan kabul edilen karar auretlerinl ka • 
bul ederek -t 2,45 dı menalalne nl • 
hayet verınİftir. 

Büyük bir orman yangını x Pmiı - Nuırlar meclial, millt 
Nevyork, 12 a.a. - Mln- ve müdafaa için 42 Omilyon munzam tah

Ontarlo budutlarıoclakl ormanlarda aiaat veren kararnameyi taavip etmit • 
bliyük yangınlar oknuıtur. 17 kip öl- tir. Bahriye na.ım da 887 milyoa 500 
mUttUr. Bir çok kiımeler kayıptır. bin franldrk mwınm ta!Wut derplt 
&kddt lı....- scık mUhi(lıclir. eden bit ka&:aaıame projeal vermlttfr. 

ribl haura ui!rMDl§tır. •mı a:eliyor.,. 

''l•panya'yı yabancı iaıilôsan· ---
dan kurllll'flCGiql,, Moııyık Y8 yallı boya 

Baraelon, 12 a.a. - Irk bayramı mU· 
naaıbetlylo bir nutuk ıöyliyen B. Al· resimler de jüriden ~İFİlecek 
varea del Vayo ezciimle demi9tir ki: 

u_ Eier bir kimae, bazı klmaeleriıı 
lıtedli!l kadar ınaalaız ve eaa11ı.ı bir 
tarzda lıpanyol meaelealne bir hal au· 
retl bulmak için lıpanyol birliğini 
bomıak "' memleketi tıakalm etmek 
amaawıu bealiyecek .kadar alıliaellm
den habenbllk slllterine, ben eml· 
nim kl karpımda, gerek hUklimetçi 
mmtabda gerek ial mıatakada, bUtiln 
iapanyollarm bOyUk ekaeriyetiııl bu· 
l•c:aktır. En soq mliatevliniıı iapanyol 
crazialnl bir daha dllnmemek llsere 
terke-inden eve! ıulh yaparuk, 
aertıeat ,,. her tilrlU yabancı ltıtllllm· 
dan kurtuhnu9 bir lıpan,.. 91çln IJlen 
bUtllll lıpanyollarit. ihanet etm!f olu· 
nas. lmtill, uala,maya -1 olmakta· 
dır, latill mevcut oldukp, bunu ha
riçten aaltmak iıteaeler veyahut kur
nuc:a kapıımak arsuıunda bulunular 
dehi, bu imtillya bir nihayet vermek 
halı:kmdakl umimlz aarııılmu bir ıu
rette mevcut kalacaktır., , 

Devlet blitçcıiııden yapılacak bina· 
!arda bulundurulacak fresk, mozayıir 
veyahut yallı boya yerli dıvar resim· 
(erinin de, memlekette dikilecek abi
de ve heykel itlerini te.tkik etmek Ü· 
zere kurulan jUrl tarafından tetkikı 
eıtetlk bakımdm f•ydalı olacağı dü· 
tünlilmuıtlir. Bakanlar heyeti Kliltüı 
bakanlı&ının bu huıuatakl teklifini 
kMıul etmittir. Bundan böyle latan
bul'da güzel unatlar akademisinde 
toplanan mUteha11ıs jüriden fresk, 
mozayık ve yai!h boya yerli dıvar re· 
ıimlerl de geçirilecektir. 

Avdet 
Bir mUddettenberi Avrupa tetkik 

ıeyahaıinde bulunan bayan Nedret yo
n! modelleri ile Ankara'ya dönmüş ve 
atlllyeılnl Atatürk bulvan Alemdar 
apartımaruna nakletmiıtir. 
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Aşağı bey 
köyünün 

kahvesinde 

"lif af marşı,, 
Dinlerken ... 

Sabahın aeher vaktinde 
kara dut parmak gibi ... 
Girsem yarin koynuna 
Açılmıf zanbak gibi ... 

Aşağıbey köyünün kahvesinde, 
bir davul ve üç klarinetten mürek
kep bir "orkestra"nm çaldığı bu ha· 
vayı dinliyoruz. Bu iki çalgı ismi
ni duyunca, hatırınıza sakın onla
ra has olan monotonluk gelmesin. 
Klarinet'ler perdeli, hava kıvrak; 
davul bir cazbandınki kadar süratli 
tempo tutuyor. Bir zeybek tipi 

Kozak delikanlıları arkadaşları • 
nın güvey gireceği günün sabahı, 
tan yeri ağarırken yukardaki şarkı
yı söyliyerek keşkek döverler. 

*** 
Çalınan hava değişti. Bir kuşun 

alçaktan uçarken birdenbire yük
selmesini, bir kaç defa kanat çırp
tıktan sonra tekrar yere yaklaşma . 
sını hatırlatan bir parça: Yanık İz
mir havası .. Nağmeler ağır ağır de
vam ederken, birden hızlanıyor, son
ra gene yavaşlıyor. 

Bu hava, genç gelin son hazırlık
ları yapıp güveyin evine gitmeğe 

hazırlanırken çalınır. Ağır nağme
ler gelinin hazırlıklarına refakat e
derken, kıvrak ve hareketli olanlar 
da ona sanki "haydi, çabuk ol!" di
yor. 
Aynı hava fimdl de bir marş tem

posiyle devam ediyor: 'Genç gelin, 
mahcup ve heyecanlı, ayaklarının 
ucuna bakarak kapının önüne geldi 
ve ata bindi. Çalınan hava şimdi bir 
"zifaf marşı" oldu.. Gelini taşıyan 
at ağır ağır ilerlerken, onun önün
de de güveyin arkadaşları zeybek 
oynuyorlar ... 

••• 
Raks, eğelilerin çok sevdikleri 

bir şeydir. Müzik havayı gene de
ğiştirdi. "Bengi" ismindeki oyun 
havasını çalıyor. Bu, düğünde mi
safirler gelince, iki kişiden yüz ki
fiye kadar, köy delikanlılarının top
lu olarak oynadıkları rakstır. Müzi
ğin yaptığı ufak bir uvertürden son
ra oyun başlıyor. Halka haline gelen 
delikanlılar, ağır ağır dönerlerken 
muayyen fasılalarla parmaklarını 

hep birden şaklatıyorlar. Sonra da 
raksı idare eden "efebap"nın verdi
ği kumanda üzerine, onun yaptığı 
figürü tekrarlıyorlar. 

"Dağlı" oyunu, üçer veya dörder 
çift tarafından oynanıyor. Bunda da 

........... -;:~::";"'"'"''''""l 
Samih Tiryakioğlu l 

.................................................. .: 
parmak şıkırtıları, el çırpmaları ve 
kıvrak figürler var. 

*** 
Oranın ileri gelenlerinden Yah-

ya Yaşa bize eski düğünler hakkın
da izahat verdi: 

- Eskiden bir kozaklı bir düğün 
yaptı mı, artık on sene belini doğ
rultamazdı ..• Düğün cumartesiden 
perşembeye kadar sürerdi. 

Tam bir hafta, herkc.s yer, !~r, 
zeybek oynardı. OUreJI~Mn ®gun-
lerde büyük yeri vardı. Pehlivanlar 
da davetliler gi-bi yer içer, beslenir
ler, ondan sonra güreşirlerdi. (Bir 
kaç pehlivanı beslemenin ne külfet
li iş olduğunu düşünün!) 

Pehlivanlara öğdül (mükafat) o
larak 300 liraya kadar para dağıtan
lar vardı. 

Yahşa Yaşa, "meni israfat" kanu
nundan memnun. Fakat mütevazi 
bir tavırla: 

- Benim mahdumun düğününde 
25/30 çalgıcı vardı ... 

Derken, sözlerinde gene bir gu -
rur çeşnisi sezilmiyor değil... 

*** 
Fakat Yahya Yaşa, fıstığın 310 

kuruşa satıldığı zamanlarda para -
sını çarçur etmemiş, faydalı şeyle
re harcamış. Vedat Nedim Tör'le 
konuşuyorlar. 

- Epey para kazandın demek ... 
- Eh ... Allah bin bereket versin l 
- Ne yaptın bu paraları? ... 
- Harcadım: Çocukları evlen • 

dirdim. Ev yaptırdım ... 

- Başka? 

- Sonra her seferberlikte bol bol 
bedel verdim: 22 de, 24 de, 27 de, 28 
de ... Nihayet Umumi harp geldi çat
tı: Bu sefer de gayri müsellah ol -
dum, bedel verdim. Deve koluna geç· 
tim, bedel verdim. Velhasıl boyuna 
para verdim. 

Fakat hamdolsun, hükümet şimdi 
elini ayağını biraz topladı da rahat 
yüzü gördük. 

• * * 
Yahya Yaşa bizi "şöyle bir kah

valtı etmeğe" davet etti. Asmaların 
ve üzüm salkımlarının çerçeveledi
ğ~ pencereden Ayvalık'ın etrafın
daki dağları, iki dağın ortasından 
Midilli'yi görüyoruz. Hemen altı --- ' 
gaz ovasI. başlıyor. Her taraf yeşil, 
fakat her yeşilin tonu ayrı: Çamlar 
koyu, incirler ve çınarlar biraz da· 
ha açık yeşil ... Bağ kütüklerinin 
rengi filizi yeşile çalıyor. Sonra, a
ni bir renk değişmesi: Bütün bu ye
şilliklerin arasında sırma sarısı 
renkte bir buğday tarlası görünü -
yor ... 

Yahya Yaşa, ''yolcu işi oldu, 
kusura bakmayın!" Diyerek bizi ye
mek masasının başına çağırdığı za
man ne görelim? Sofrada beş türlü 
yemek ve muhtelif meyvalar var! 

Pekmezle çam fıs tığından yapı -
lan ve üzeri fıstıklı, kahverengi bir 
muhallebiyi andıran helvadan da 
tattı!:; yerleri ve tavanları yağlı 
boyayla boyanmış, sade bir tarzda 
döşenmiş misafir odasında biraz 
dinlendikten sonra tekrar yola çık
tık. 

Köy çocukları gene yolun kena -
rına dizilmişler, ellerini sallıyarak, 
gülerek bizi selamlıyorlar: 

- Uğur ola!... Uğur ola!.... 
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RADYO 

Yumruğunu kapıya vura vura 
Ankara: 

(Ol.le neşriyatı tecrübe 
olarak yeni stüdyoda ya 

ille kırmızı 

isterim 
şapkalı güzel bayanı 
diye tutturmuş 

Öğle Neşriyatı: 
12 

plak neşriyatı - 13.00 Haberler 
14 Karışık plak neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

18. 
plfilı: neşriyatı - 19.lS Türk m 
halk şarkılan (Salahattin) - 20. 
yarı ve arapça neşriyat - 20.10 H 
20.lS Türk musikisi (Safiye Tok 
di Hoşses) - 21.00 $an plaklar 
Stüdyo salon orkestrası: 1 • God 
ceuse. 2 • Helmund: Ein Abend 
tersburg. 3 - Thomas: Ratmond 
22.15 Haberler ve hava raporu -

Sarhoşluk mazeret sayılır mı? 
Horoz ibikli kırmızı şapkalı, o

muzdan atma kürk mantolu, pembe 
tırnaklı bayan davacı; ondan biraz da
ha şrk ve fakat daha dilbaz hizmetçi 
de şahittir. Suçluya gelince çizgili 
kruvaze caket, kurşuni pantolon, pod
süet ayakkabı, briyantinli saçlar el
pençe divan vaziyette ... 

Hizmetçi el kol hareketleriyle, ha
zan gazubane, kimi kere de acıyarak 
suçlunun yüzüne baka baka anlatı -
yor; kendisine göre ehemiyetli nok -
taları söyledikten sonra da göz kuy
ruğiyle hanımına bakıp onun reyini 
istifsar ediyor ve sanki: 

- Nasıl iyi söylemedim mi hanı
mım, diye soruyordu, 

Hanımı da ona doğru dönüyor gö
ziyle: 

- İyi söyledin, aferin kızım der 
gibi bir takım işaretler yapıyordu. 

Ne ise, bu tarafı işin teferruatı .. 
Hizmetçi diyor ki: 
- Biz hanımımla sokağa gidiyor

duk. Hatırımda kaldığına göre pazar
lıksız satış günüydü, derken Karaoğ -
lan'da biri hızlı hızlı hanımımın ko-
luna sürtündü, geçti. Sonra da arka
sına döndü, boynunu kırdı: 

- Pardon hamfendi, çarptım mı 
yoksa, dedi. 

Hanımım, sesini çıkarmadı. Bu a
dam biraz ilerledikten sonra cadde -
nin karşısına geçti. Bir az ileride bir 
d~ baktım gene arkamızda ... Bu sefer 
de benim yanımdan yürüdü, bana 
çarptı, bir iki adım attıktan sonra tek
rar geri döndü, ben bana da "pardon 
hamfendi" diyecek sandıydım, ama o 
otarafh bile olmadı, yalnız yiyecekmiş 
gibi hanımımın yüzüne baktı, baktı; 
sonra da derin derin içini çekti ve 
yoluna yürüdü, gitti. 
Hanımım : 
- Birine benzetti, galiba, dedi. 
Ben de : 

h dd 
Övl~ olaı:.,alc_ efa.,.ndisn volnı.a o" 

a ıne, aıye tasdıK ettım. 

Biz mağazalara girip çıkıyor, fa -
kat her dükkandan çıkışta bu efendi
yi kapının önünde buluyorduk. Bizi 
yani hanımımı görünce gene göğüs 

geçiriyor, "Ah, of!" edip duruıyordu. 
Hulasa, uzatmıyayun efendim, biz 
çtktık eve geldik' Gece oldu, beyefen
di Kayseri'ye kadar gittiği için biz 
evde yalnızdık hanımımla ... Saat 9 su
larında "tak tak" kapı çalındı, hanı
mını: 

- Aman Gülter kim olur bu saat
te, baksana kapıya, dedi. Ben de aşa
ğıya kadar inmeden, yukardan kapı -
nın ipini çektim, merdivenin üstün -
den baktım. Kapıda beyaz muşambalı, 
şapkalı bir adam duruyordu: 

- Kimsiniz, diye sordum. 
Bir müddet cevap vermedi, yalnız 

hızlı hızlı nefes aldığı, biraz da sağa 
sola doğru sallandığı görülüyordu. 
Neden sonra, inilder gibi: 

- Kırmızı şapkalı hanımı isterim, 
diye bir ses duydum. 

Ne demek istediğini anlamadım. 

Z!SE _ _ 

Bir daha sordum; 
- Kimsiniz, ne istiyorsunuz efen

dim. 
Bu sefer daha asabi, daha hızlı ba-

t~tanbu] : 

ğırdı: Akşam neşriyatı: 
- Ben elinin körüyüm. Ya sen sikisi (plak) _ 19.00 Spor 1!! 

kimsin, dedi. Ben dona kalmıştım. E•ref Şefik - 19.30 Karışık 
B. d b" (plak) - 19.55 Borsa haberleri -

ır en ıre şaşaladım: at ayarı: Nihal Asım ve arkadaşla 
- Huriye hanımefendinin hizmet- fından türk musikisi ve halk şar 

çisiıyim ben diye cevap vermiş bulun- 20.40 Ajans haberleri - 20.47 Ö 
Doğrul tarafından arabça söylev 

dum. Bunun üstüne kapıdaki cesaret Saat ayan: ı - Stıidyo cazbandı 2 
aldı, adımını eşikten içeri attı: musikisi - 21.30 Safiye ve arka

0

da 
- Hah, tamam, dedi. O senin Hu- rafından türk musikisi ve halk şar 

2~.20 Hava raporu - 2Z.23 Saz hey 
riye hanımın kırmızı şapkalı olan ha- şıktaş halkevi namına. Hekmi idare 
tun değil mi o? hte, onu istiyorum 22.50 Son haberler ve ertesi guniın 

"' ramı - 23.00 Saat ayarı: lstiklat 
ben diye küstahlığı ilerletti. Bu sıra- son. 
da hanımım da benim arkama gizlen • ı A 

. k k d h . . . vrnı>a : 
mış, or u an, eyecandan tır tır tıt- -----
riyordu. Nihayet dayanamadı, bağır -
dı: 

- Sen edebinle, terbiyenle kapı

dan gidiyor musun, yoksa polis mi ça
ğırayım .. 

Bu efendi "bana mı?" demedi: 
- Aman ne tatlı ses, aman ne a

henkli ses, diye sırnaşmıya başladı. 

Sonra da yumruğunu kapının kenarı
na vura vura: 

- İlle kırmızılı bayanı isterim, il
le onu isterim, diye tutturdu. 

Hanı.ınım, arkamda aygınlıklaı 
baygınlıklar geçiriyordu. Lafla sözle 
bu adam da kapıdan gidecek gibi gö
rünmüyordu. Konuşmaktan vaz geç -
tik, ben hanımımın yüzüne kolonya 
serptim, ayıldı; aşağıdan hala: 

- Kırmızı şapkalı bayanı isterim, 
diye seı:;ler geliyordu. araya bir takım 
başka laflar da karışıyordu ama onla
rı pek duyamıyorduk. 

- Sarhoş muydu acaba? hissetti -
niz mi? 

Hizmetçi unuttuğu bir noktayı ha
tırlamıf gibi birden bire atıldı: 

- Sarhoş muydu ne demek ha -
f.HB i&Ynıfd& asın&il~·tmaz evin ici 

Ne diyordum. Evet hanımımı ayılt· 

tım; bir şezlonga yatırdım. Sonra da 
gittim, telefonla merkeze olup biteni 
haber verdim. Hemen iki polis efendi 
geldi, Kapının yan tahtasını hala 
yumruklıyan bu efendiyi aldı, merke· 
ze götürdüler. Polis efendiler geldi -
ği zaman kapımızın önünde epiyce de 
halk birikmişti. Polis efendi onlardan 
bazılarının isimlerini de ıyazdıydı. 

Hizmetçi konuşurken renkten ren
ge giren, utancından mı, sinirinden 
mi, neden bilmem, tırnaklarıını kemi • 
rip duran delikanlıya soruldu: 

- Doğru mu bunlar, ne dersin? 
Sakin, sessiz, mahcup önüne baktı: 
- Bilmiyorum ki ... dedi, 
- Nasıl bilmiyorsun, ya yaptın, 

ya yapmadın ikisinden biri. 
- Hiç bir şey söyliyemem ki 

efendim. 

- Sebep 
- Sebep, çok sarhoştum. Söylen -

diğine göre önce başka yerlere · de 
uğramışım. Bilmiyorum ki doğru mu? 

OPERA VE OPERETLER· 
ni~sberg - 19.30 Budapeşte - io. 
bruk - 21 Roma - 21.30 Liyon 
Faris. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE 
FONİK KONSERLER: 20.10 Köni 
- 22.20 Beromunster - 20.45 Viy 
21 Brüksel - 21.S Stokholm - 21.15 
don· Recyonal - 22 VarŞOva - 2.30 
burg - 2.40 Lüksemburg. 

ODA MUSİKİSİ: ıs.ıs Doyçlan 
der - 21.15 Breslav. 

SOLO KONSERLERİ: lS.25 Ha 
- ıs.ıs Paris - P. T . T. - ıs.ıs Viy 
18.20 Alman istasyonları - 18.30 
landzender - 21 VarŞOva - 21.30 
ya - 21.40 Milano - 22.10 Strazb 
22.30 Doyçlandzender. 

NEFESL İSAZLAR (Mar15 v. s.): 
Breslav - 19 Keza - 19.15 Müni 
Tul uz. 

ORG KONSERLERİ VE KORO 
20.10 Hamburg, Viyana - 22.15 Sto 
- 24 Frankfurt. 
HAFİF MÜZİK: 6.30 Alman istas 

rı - 8.30 Frankfurt, Königsberg -
Hamburg - 12 Alman istasyonları .. 
Laypzig, Ştutgart - 14.10 Kolonya, 
na - 14.15 Berlin - 15.45 Viyana 
Alman istasyonları - 16.10 Königsbı: 
18 Berlin - 19 Hamburg, Konigsb~ 
19.30 Frankfurt - 20.10 Kolonya -
Frankfurt - 20.30 Floransa - 22.20 
nih - 22.30 Hamburg - 24 Kolonya. 

HALK MUSİKİSi: 11.30 $tutga 
12.4-0 Beromünster - 2?.30 Budapeşte 
gan orkestrası). 

DANS MÜZtôt: 17 $tutgart - 2 
Hamburg - '22.lS Sottenı - 22.30 St 
-r.t..Jl""'-nA._ MU--..- !ı2 -.Q.'f:ı°'.ll 
don - Recyonal - 24 Tuluz Pirene -
Lüksemburg - O.lS Droytvic;. 

l\1oskova'daki konser 

14 Birinci teşrin yabancı memleketl 
kültur münasebetleri idame umum Sov 
("Vo~s") cemiyetiyle S.S.C.B. radyo 
mitesı, Moskova raıdyo istasyonu ile ( 
ga tulü 1744), Tiırkiye için tertip edilen 
radyo konseri neşredeceklerdir. Kons 
Türkiye saatiyle 21 de ba§lıyacaktır. K 
serin programı slldur: 

Tatar bestek~rı Cihanov'un "Kaçkın" 
perasından parçalar, Moskova devlet k 
servatuarı Tatar stüdyosu artistleri ta 
fından. 

- Sarhoşluk mazeret değil, baş 
müdafaanı:z yok mu ? 

Delikanlı, kendisine göre büy' 
özü.r olan sarhoşluğun sar.kıntıl 
yapmak için kafi sebep olmadığı 
duyunca biraz cana geldi, rengi aar 
rır gibi oldu: 

- Müdafaam var; fakat .• 
- Fakat ? 
- Fakat şimdi, değil, bana Dç g" 

mühlet vermez misiniz? Uç gün m · 
let verildi. Bakalım ne özürler bul 
cak? - Kezege 

Johannes bir melun gibi bir duvardan öteki du • 
vara gidiyordu. Kamilla ona bir Jeyler söylüyor, su· 
aller soruyordu, fakat Johannes bunları iıitmiyor • 
du. KamilJa, kolwıu dürterek suallerini boı yere 
tekrarladı • 

Gülerek: ViKTORiA 
halkm kim olduğumu Öğrenmesini isterim. Ah l Sa • 
natm eskileri olan bizler yazılarımızı hemen ta.bie 
götürmekte istical etmeyiz ... Zamanmnrzda herke • 
sin vakti az ... Sıhatinize. 

Yemek ilerliyordu. Şato sahibi bardağma bir kaç 
fiske vm-uP ayağa kalktı. Zayıf ve kibar yüzünde 
heyecanı görünüyordu. Pek mesut olduğu intiba1111 
veriyordu. 

- Ahi imkanı yok. Bakınız nasıl hülyalara dal· 
dı, dedi. Düıünüyor, hep düıünüyor. 

Viktoria bu sözleri iıitip cevap verdi: 
- Yalnız olmak istiyor. Beni de yanından kovdu. 
Fakat, birdenbire yakıaııp kati bir ifade ile Jo

bannes'e : 

- Muhtemel ki bana nasıl özür diliyeceğinizi dü
§ÜnÜyorsunuz ! Bunun için zahmet çekmeyiniz. Size 
davetnamemi bu kadar geç göndermit olduğum için 
asıl özür dilemek bana düıerdi. Bu benim için af. 
olunmaz bir dalgınlıktır. Sizi son dakikaya kadar u
nuttum, ve büsbütün de unutacaktnn. Fakat, zanne· 
derim ki kusuruma bakmazsınız; zihnim o kadar 
meşguldu ki l 

Johannes, nutku tutularak Viktoria'ya baktı. Ka
milla gözlerini bir ona ve bir ötekine çevirip hayre
tini izhar etti. Kartılarında yüzü renksiz ve soğuk, 
ayakta duran Viktoria da tatmin olunmuı bir insan 
hali vardı. intikamını almı,tı. Kamilla'ya : 

- Şu genç kavalyelerimize bakınız, adi. Vakıa 
onlardan fazla bir iltifat beklememeli. l,te ni§an -
lım oturmut, geyik avından bahsediyor. Ve, burada 
da ~ir düıüncelere dalmış, duruyor ... Bize bir §ey • 
ler söyleyiniz, şair l 

Johannes'in şakak damarları §İtti. 
- Ala. Benden bir teyler söylememi istiyorsunuz, 

Öyle mi? Peki. 
Yiktoria yanlarından ayrılmıya davranıyordu. 

Yazan: Knut Hammn -21- Çeviren: Nasuhi BAYDAR 
Johannes ağır ağır, gül~siyerek, fakat titriyeo. 

sesiyle : 
- Meseleye mukaddemesiz temas etmek ıçın •.• 

Tam ortasından başlamıt olmak için sorayım: Siz, 
matmazel Viktoria, çok zamandanberi aşrk mısınız? 

Bir müddet mutlak bir sessizlik hüküm sürdü: 
Kalplerinin çarptığını işitmek kabildi. Kamilla, çe· 
kingen, cevap verdi : 

- Viktoria'nın nışanlısına aşık olması pek tabii
dir. Nitanlı olduğunu bilmiyor mu idiniz? 

Yemek salonunun kapıları ardma kadar açıldı . 

Johannes sofradaki yerini öğrenip ayak üstü bek
ledi. Baıı dönüyor, masayı hafif hafif sallanır gibi, 
herkesi bu ağız kalabalığı içinde karma karıtık gÖ· 
rüyordu ..• 

Şato sahibinin karısı, nezaketle : 
- lıte yeriniz, dedi. Bari artık herkes lütfen ye • 

rine otursa ! 
Viktoria, birden bire, arka taraftan : 
- Afedersiniz ! dedi. 
Johannes biraz yan tarafa çekildi. 
Viktoria, onun admı taşıyan kartı aldı, yedi kiti 

öteye, vaktiyle şatoda muallimlik etmİ§ olan ve İç • 
mekten pek ziyade ho§landığı rivayet olunan ya§la 

bir zatm yanma götürüp koydu. Oradaki kartı da 
getirdi, birincinin yerine bırakıp oturdu. 

Johannes hiç sesini çıkarmadı. Viktoria'nm anası 
sıkılıyor, fakat Johannea'e bakmaktan kaçınarak 

masanın öte tarafında, ihmalkar bir tavurla, batka 
işlerle meşgul oluyordu. 

Johannes, tatkın ve daha ziyade müteheyyiç, gi· 
dip yeni yerine oturdu. llk yeri, kıravatını bir elmas 
iğne süsliyen ve Ditlef'in arkadaşlarından olan te • 
birli bir genç iıgal etti. Gencin bir tarafında Vikto· 
ria, öte tarafında Kamilla vardı. 

Yemek baıladı. 
İhtiyar muallim, Johannes'i çocukken görmüş ol· 

duğunu hatırlıyonlu. Komqmıya başladılar. İhtiyar, 
gençliğinde kendini fiire vermiı olduğunu söylüyor
du. Basılmamıt müsveddeleri vardı. Bu vesile ile on
ları okumak üzere Johannes'e verecekti. lıte onu, 
bu evde hüküm süren neteye iştirak etmesi için ça • 
ğırmıtlardı. Ailenin sevincini paylapnası için davet 
etmişlerdi. Şato &ahibi ile karısı, eski dostlukları do
layısiyle ona bu sürprizi yapmıılardı. 

- Eserlerinizden hiç birini okumadım, dedi. Bir 
şey okumak istersem kendi yazılarımı okurum. Çek
mecemde ıiirler ve hikayeler vardır. Ölümümden 
sonra onlar basılacaktır. Zira, Her ne olursa olsun, 

Johannes baıını iyice önüne iğdi. Bardağı bom • 
bottu ve ona farap veren kimse yoktu. Onu ağzma. 
kadar bizzat doldurup tekrar baımı öni\ne iğdi. 
Ve kendi kendine: ''Felaket itte timdi kopuyor,, de
di. 

Nutuk uzun ve güzeldi; zevkle dinleniı.di ve neşe
li yaşalar arasmda bitti: : Niıan ilan edilmitti. Şa -
to sahibinin kızı ile mabeyncinin oğlwıa sa.adet te
mennilerinde bulunuldu. 

Johannes bardağındaki ıarabı bir yudumda içti. 
Birkaç dakika sonra asabiyeti geçip sükunet bul

du. Şampanya, damarlarmda derinden derine ta -
hamınur ediyordu. Mabeyinci de sözünü söyledi. Ve 
Johannes gene bravo seslerini ve bardakların biri -
birine tokuttuğunu işitti ... Viktoria'nın bulımduğu 
tarafa baktı. Kızcağız sararmııtı; heyecanlı görü • 
nüyor ve gözlerini önüne dikmiş dW'Uyordu. Bili.kia 
Kamilla gülüm.siyerek ona başı ile bir takım i.-ret • 
ler yaptı ve o da bwılara eğilerek mukabelede bu • 
lundu. 
Yanında muallim gevezeliğe devam ediyordu : 
- Ne güzeldir, ne güzeldir iki insanm birlqifi 

Bu benim mukadderim değilmiı. Onların yatında 
ben, istikbali parlak bir genç talebe idim. Çok isti • 
datlı idim. Babam eaki bir isim, büyük bir ev, aerYet 

- Sonu var-
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E keklerin sonbaharı 

Üçün ü Rayh' an 
dördüncü Rayh'a ... Tayyare pıyangosu 

Kaç kiti gene hulyalara daldı, ve 
gözlerini sabaha açar açmaz, naPI te
l~Ia gazetelere aarıldı! Tayyare pi· 
yansoıu ç ilmittir ... 

licr yıl aelip goç n 90nba • 
lr rncvsimi kadınlar ve erkekler 

:Kfi1a, t bii, müaavidir. Fakat buncl .. n 
~ •tkn bir de her inaanm hayatında 

'°nbahar mevsimi vardır ki bu ı.on ~ 

t
lhar kadınlar için pek fırtınalı o • 

. il!-. Hayatın o mevsimine eri~rek 
·, ile olabllmek kudretini kaybeden 
zaadın türlü türlü rahataıı:lıklara tu. 

bir kı&llll YaND' ki ba,.tm sonba • 
har mevsimi gelinciye kadar hiç bir 
iıo y.ranı ... Zaten l>u kııan çocuk 
anaamm k-.mındqkeft v kız yahut 
~kek olacaiı h•nÜz belli olmadığı 
zamanda, aonradan kadınlık alime· 
tl olacak nesiçten hasıl olur. Bu 
kısım erkekte kadınlıktan kalan par
çalardan biridir. 

Zarlar atılmı~tır. Önümüzde yeni bir Almanya 
doğuyor. Geçen martta, henüz coğrafi bakım· 

dan mağlup Ciki Almanya'dan ba ka bir fCY olmıyan 
Hltler Almanya'sı 7 milyon nlifua ıkazanmıştı: aynı 
senenin ilk teşrininde de en az iki 'buçuk milyon in
san kazanmıştır. Bu &uretle bir ene içindo Almanya'• 

Yeni Almanya'nın 
genişleme sahası 

Sütunlarda biletinin num~sını 

ara_yıe da bulamıyanl r, im Unii, talib

lcıinln nz çok Jutfunu gönnilı olanlar 

da kapndıklan ikrruniyelerin ödene • 
c ği dakikayı ıabır11zhkla bekliyecek

lerdir, Daha çok birinclle~ hmenme -
li: Berikiler hakikatle k""lı ka.rtıya 

bulunuyorlar. Sevinçleri dünkü vazi
yetleriyle piyan odan kaz.ançlan niı • 
betind dir: iki lira bir tc ili., yirmi 

bin lira bir ı rvet ... yijrekl rinin çar • 

pmtm bu iki rakam anmnda ta.av • 
vur edilebilir, iki lirnyı c plerine, ve 

bin, beş bin v ya yirmi bin lirayı alıı 
veriı dediğimiz; dunnayw dönen çar -

km diıleri araıına birer beter atacak
lardır, 

hılUr. Bir bıraftan da, o mevsimden 
ltotır artık aevilemiyeceğini aana • 
lk ainirlenlr, üzülür ve rahatsız • 
ıltlarmı kendi kendine arttmT. 
Bazıları, pek ilerleınıı, yafta er p 

~eklerin hail sevebildiklerine ba • 
~lt'ak erkekler için son bahar mev
lilnl olmadığını iddia ederler, bir 
~llr'e, sevmekle baba olabilmek 
kudretini bir tutmak doğru olmaz. 

~ V,ıua, ilerlemiş yafta baba olan 
'rkekler de vardır. Fakat bunlar 

· llıiiateana adamlardır. Hayatın son· 
~il.harı erkeklerde de vardır. O mev· 
~e eTiten erkek baba olmak kud· 
retini ka)·beder. 
Yalnız, arada §U fark vardır ki o 

~vaim erkekl~rc kadmlardakinden 
daha reç ve pek yava§ yavaf gelir. 

• 'tava§ yavaı geldili için fırtınası:ı 
reçer ve geç geldiği için bir çokla • 
tl)lda hayatm kış mevsimi ile karı • 
ltr. 

Bununla beraber, erkeklerde aon• 
i.ahar mevsiminin acıklı bir alim.eti 
~..-dır: Proatat guddesinin büyüme· 
ıl .... 

Elli beı, altmı§ yatına gelml~ bir 
trkck - bazıları daha aonra, yetmiı 
)raıındoyken - geceleri, daha :ıiyad• 
'-baha doğı-u, aık aık kalkmıya mec· 
b\U" olur. Meaaneeinl dolmU§ ve bir· 
denbiro bo~lacak gibi &anıt'. Hal • 
bu ki çok bekler, Yolunda darlık 
)'oktur fakat şu rıene yavaş yavaş, 
ıuıvct&İ1: gelir, .. Yaıhca erkekler bi· 
tibirlerine arkadat otıuak ge:ı:miye 
&İttikleri vakit, aralar•ndan bıri ke· 
hara çekilirşe onu çokç-.. bekli1e • 
teklerini ~k iyi bilirler... • 

Bir kaç yıl aonra it daha ;üçle • 
tir. Mesane dura dura boıalıı-. Bu 
l'ahat.aızlığı tedaviıde ihtia.aa kazan • 
hlıf methur bir hocanın - pek de çir• 
kin - tctbihlndenberl, yaılı adamın 
ıneaaneaini bop.ltınaaını keke.me a p 

~...._. -- -..,6' - l- L ..... ., •• ;,.} r ... 
Daha aom-aları mePJ\e hiç bota- • 

lanaz olUl", içlndoki au bb·ildr, üre 
bazılarında kana karıflt". Sonunun 
her ye .v.aracaimı tahmin odcbilirsi. 
nla. 

Y atlannuı erkeklerin pek çojun • 
da bulunan bu hal, bir kaç yal eve• 
li.ne geJinciye kadar bir haatalık hem 
de gençlikte hovardalık nedceai bir 
haatalık aayılır, onun için ıonda ta. 
kan, yahut &meliyat yapan genç he· 
kinıler, bıyık altından gülerek aa • 
rt'allı ihtiyardan gençlik hatıralarını 
IQrarlardı. Bazısı da rahataıElığın 
ı>ek ziyade yayılmasına bakarak, 
bunu sadece bir ihtiyarlık alim.eti 
-.mırlardı. 

lhtiyarlrk lllmetl olduiu ıüphe • 
aiıe, fakat blitun vücudiln ihtiyarla· 
dığma değil, erkekte baba olmalt 
kudretinin tükenmekle olduğuna, 
ıonbaharın seldiğine alamet. Bu ha· 
ki:kat ölrenil li üç beı yıl oluyor. 
Şüphesiz bilirsiniz ki prosdat gud~ 

deıi yalnııı: erk klerde bulunur ve 
çıkardığı ifrazlarlyle erkelin baba 
olmaıına hizmet eder. Ancak o gud· 
denin her tarafı değil, ta orta:nnd• 

Her kadında yüzde §U kadar er • 
keklik bulunduğu gibi, her erkek • 
te az çok bir parça kadmhk bulun -
dulunu bir aralık yaznuıtmı. Erkeğin 
.sonbahar mevsimi gelip de baba ol -
mak kudreti kaybolmıya batlayınca 
prostat g'lddesinln o kısmı kendini 
meydana çıkarır, büyiimiye ba§lar. 
Büyümesinin ne ehemiyeti olur, di -
yemeyiııı. Çünkü idrar yolu tam da 
onun önünden geçer. Onun için bü -
yüdükçe o yolu kapatır, ve biraz yu
karıda söylediğim rahatsızlıkları 
meydana çıkarn'. 

Bunu şadece bir nazariye aanma -
malısınız. Naı:llriyonin hakikat ol -
duiu laboratuvar tec;rübeleriyle is • 
bat dihnittir: Erkek hayvanlara 
cWıa körpoyken diıilik hormonlan 
ıırınga edilince onlard• prostat bü -
yür. Bumın l\ksine prostab büyümüı 

hayvana erkeklik hormonu ıırıngıı 

edilince prostat küçülür. 
O tM:rübelerin neticeai olarak, 

iki üç yıldanberi yaıh el"keJderde 
proatat büyümesini erkeklik hor· 
munlarını ıırmga ederek tedavi e • 
derler. Bu suretle erkeklerde aon • 
baharın acıklı alameti kaybolur. 
Ancak ne va kite kadar 1 Orasını za
man gösterecektir. 

G.A. 

Çahnan bir şapka 
yerine 24 şapka! 
/unerika'nın Boston şehrJnln en 

rne~ur avukatı, üzerine aldığı bir da
vanın duruşınasu1da bulunduğu bir 
8'rada dıJAl'da bu-aktığı fll,Pkatını iaı. 
dırmıştır. 

Ertcşi iünkü Boston gazeteleri şu 
ıatı.darı ne§retmiftir; 

"PUn mahkemede kaybolan şapka-
.,. :s .. ı~ ıı:·~ı-~~~ ... v•""'° ~ö .. t - • 

at zarfında şapka mahkeme kapıcısı. 
na teslim edilmediği takdirde hırsı~ 

yakalanacaktır," 

liakikatcn yimıi dört ıaata var • 
mamı~. mahkemo kapıcıtının a.dro&ine 
poata ile tam 21 şapka bclmlştir, 

Fakat lşin 1111 garlp tarafı, gelen 
bu kadar ppkanın içinden avukatın 

••pkası çıkmamıştır. 
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nın nüfusu 65 milyondan 75 milyo· 
na çıkmıştır. Muazzam bir muvaf -
fakiyet. 
Dahası var: Nüfusu 15 Luçuk mll

yondan birdenbire 12 milyona dü -
şen, son derece daralan, Bohemya 
yaylıısının kenarlarını kaybeden ve 
Brno civ rında Adeta bir kıskaç i -
çine alınan Çekoslovakya artık mü
dafaası !mkansu: bir memlekettir. 
Çekoslovakya bundan böyle ihtiyat .. 
lı bir bitaraflık muhafaza edecektir, 
ve tabiat onu ancak Saksonya, Slleı: .. 
ya ve Avusturya'yla ticarete mah -
kılm etti, filen Almanya'nın ekono· 
mik nüfuz :;ahasına girmekten geri 
kalamıyacaktır. 

Macaristan da ister istemez aynı 
yolu takibedecektir. Macaristan a -
çık bir ovadır ve esasen macar mil
leti, Slovakya'ııın 700.000 mncarını 
aldıktan sonra da 8 milyondan bi -
raz fazla nilfuslu küçilk bir millet 
olmakta devam edecektir. Huğda -
yiyle mıurını Almanya'dan ba,ka 
kime satabilir? İhtiyacı olan ma · 
mul maddeleri Almanya'dan başka 
kimden satın alabilir? Ve biz bu su· 
retle ekonomik ve o itibarla da po • 
litik nüfuzunu 20 milyon slav ve 
maear üzerinde icra eden 75 milyon· 
luk Almanya kaqusında bulunuyo-
ru.z. 

F akat hepai bu kadar delildir. 
Bu Almanya 'l'una'dan bir 

nurn~ ve dilhul yolu olıı.rak i&tif a -
de edecektir. Seyrüsefere müı;ait 
ikiz bir yol vücuda getirecektir: 
Ren - Tuna ve Oder - 1.'una . 

Oder nehriyle Tuna'yı birle~tire
cek olan kanal Çekoslovakya'nın i
çinden geçmek lŞzımdır. Şimal de
nizinde Hamburg'la J3rern limanla -
rı Karaueniz'de Köstencc'yle irti -
bat peyda edecektir. Bu güzel nehir 
yolları, bir kere tanzim edildikten 
sonra emin bir ekop.omik tesir vası
tası teşkil edecek ve bu tesirin 
ilk tehdit edeceği millet de Roman
ya olacaktır. 

Esasen um.ıtırnımalt lfızımdır ld. 
Romanya, kültür itibariyle Fran -
sa'ya zlyadeaiyle miltevecçih olma
sına rağmen, ekonomik sahada her 
zaman Almanya ve Avusturya - Ma
cariıtan'a mliteveccih kalmıştır. 

• Tranııilvanya'da kuvctli ınAC:Jlr ve 
alman nüveleri mevcut oldu~u da 
hatırdan çıkarılmamalıdır. Aynı za· 
manda Almanya'nm romcn petro -
lUne ihtiyacı olduğu da hatırlJnmtı.· 
Jıdn. 

D e~ek oluyor ki lbu senenin 
ba~ındanberi, Almanya'ıvn 

cenup şarkına doğru kaymasına ~a
hit oluyoruz. Bu hal devam edecek
tir. Netice itibariyle, bu, cıki Avua
turyJl ·Macaristan'ın yeniden lçu -
rulmasına mua'1il bir keyfiyettir. 
Çekoslovakya'yla Macaristan eko
nomik bakımdan bu teşekküle da -
hil olmaktaqır. Bu dikkate değer e
sere girişmiş olan avu:;turyalı llit -
ler'dir. 

Buna, bir yandan fransız ve Bel-

1 
Günün politik 

meseleleri 1 

Yazan: 

l_P_iy_er_D_o_mi_ni_k _I 
çika, diğer yandan Polonya sın . :a
rının eski şeklinde kaldığı ilave e • 
dilirse, 1870 ve 1914 Almanya'sının, 
Hohenzollern Almanya'ı;ının garp
te ve bilhassa şarkta geriliyerek ce
nupta eski habsburgların sahasında 
toprak kazanmış olduğu müşahade 
edilir. Almanya, 19 uncu asır baş -
langıcında sahip olduğu manzarayı 
yavaş yavaş alma yolundadır, şu 
farkla ki Prusya, leh ve latinlerini 
kaybetmiştir. Diğer bir tabirle, al -
man zihniyeti veya daha doğrusu 
cenubi alman zihniyeti lehine ola · 
rak Prusya zihniyeti gerilemiştir. 
Hohenzollern zihniyeti, Habsburg 
zihniyeti lehine olarak geriliyor. 

Y eni Almanya bu iuretle git 
gide bir Avusturya politika· 

ıı yapmak mecburiyetinde kalacak
tır. Ve bir Avu•turya politikasının 
ne demek olduğu malumdur. Bu. A
vu-turya • macar - çek hinterlandı
na hakim olan limanlara, yani eve
JA Triyeste'ye, ı;onra da Setıinik'e, 
nihayet Köstence'ye doğru bir ya
yılma politikasıdır. Mareşal Qö -
ring, An9luı'tan önce ,bir gün, hü -
kümet merkezi Viyana olacak pir 
dördüncü Rayh'dan bahsediyordu. 
Kehaneti doğru çıktı. Dördilncü 
Rayh kurulma yolundadır. Ve Vl -
yana, hi' olmanı konomik 1ahnda 
büyük Almanya etraf ınd" i:ayri al
man kuvetler tophyacak yeni bir 
imp ~tor\\lfı\\n mer\tczi olmıya ~oi· 
ru gidiyor. 

Yalnız, dikkat edelim, lbu politi
kA, dftima ruş ve italyan emellerine 
zı : bir istikamet ola~elmivtir. 

I• lk önce tehlikede olan İtalya· 
dır. İtalyJ, çok yerinde bir 

siyasi görUıle, Trlyeste'nin menfa
atlerine mükemmelen hlımet ede • 
cek bir İtalya~ Avusturya. Maca -
riıstan bloku te11Jili11e çalıptHttı. 
Anıl us bu p!Anı lbozmu9tur. Triyes· 
to bugijn iflisa mahk<lmdur. Avuı. 
turn burada ıerboıt bir limana sa
hipti. Almanya da böyle bir liman 
istedi. B. Musolini reddetti, çünkü 
Almıanya'ya Trlyoıte fehrindo aor
best bir liman vermek, ona bizzat 
şehri ve hatta Adriyatik'in bir kıs
mını vermiye muadildi. 

Stratejik bakımdan, lwtya'nın v;ı~ 
ziycti, Yugoslavya'ya istinat etme
si prtile iyidir; fakat buna muvaf
fak olacağı ve Yugoslıwya'nın Al
manya'nın tarafını tutmıyacağı is -
pat edilmi~ değildir; fakat ekono • 
mik bakımdan İtalya hal'bı kaybet -

I 
ganın nihai neticesi hakkında bah11r: l rinde .• ~ölatur_'u.n kılıcı üıı:crine adeta 

~====::=:::::;:::::::=:;:;::;:;:;:;;~::!1!:;:================)\ tutuşuyorlardı. kendmı atar gıbı oldu. Beriki seri bir 
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1 
Bı.ı sırada Pölatur'un da mıbn tü - bilek hare~etiyle meşum neti~eyi ön-

B U
.. y u·. K y E M ,. N kenmiye başlıyordu. Ağır kar~ ~ulut· lemi ye ~ah§tı, faht i9 i9tcn geçmişti: 

larm toplandığı bir fırtına gıbı ka - Vikont dö Marni se~siz ve iniltlsiz 
ranl.ıklaşan ba~ı~lar~na lcimse dilt~at yere yıkılıyordu. Kılınç elinden sıy . 
etmıyordu. Seı;ı, sarıh ve keskin, yillc- rıldı, ve kendisi bizzat Dölatur'un kol-

l =======::=.;::==::;;:::=:::::;========= -- 3 - seldi: ları arasına dUştU.. Seyirçiler, ancak 
y B O lı. • - Rica ederim, mösyöler, daha .zi - genç asılzadeyi mavi saten elbisesi 

azan: arones r zı yade mürakcreyle vakıt kaybetmeyi- kırmızı lekeler ıçinde, yorde yatar, ve 

Bn'°' tarafının hulitsası 
1 

nizi' geri alın. niz. Vikont dö Marni başka bir ders DBlatur'u, ,a kın ve meyuıı üzerine e-
Vaka F~ansa'da, kırallı~ın ı;orı ı;unleriq- ı-ıaca.letiyle i~n~le.nen vjkont aı:ı)c daha iatiyor. Pok ala, istediği olsun.,. iilmiş gördükleri aaman ne olduğunµ 

de, asıtzadetere mahsus bir mahfilde bıı.şl~- kendim kaybetmı§tı· J.)ogduıu gun- Kendinizi koruyun, mösyö 1 ıtnlıı.dılar, 
Yor, l>olatıu isminde bu.rj~va m.1rıı;ell .hır denberi müdahenelef ve nazlarla bU- Seyirçilcr hu:la geri çokildiler, ve Yapılaca)( hiç bir 'ey yoktu. Haaır 
adam, Franaa'nırı en e$kı ıulolerı~dıen bıdrt,· .. ·· oldui7u icin kendiıaine kar§ı Aahitlcr vaı:if elerinin i"ap wt+irdiiii bulunanları bir sUkl\t, ölilmil11 icap et. ne mensup olan Vikont dö Marn! Y. s~v • yumuş . • "" .. . . ,. ,.. "'' q 
Ainl bilmediği bir kadın hakkındaki ~özle- gelinmeı;ıne tahammul ede.ınıyen hır heyecansız ve asude ifadeyi t11kınd1- tirdiği heybetli bir sükut kaplamıftı. 
riylc, i•temiyerek kmlırmı5tır .. 0 .•l:kanh şımarık çocuk olmuştu. ~ahitler ken.- lar; bil tün gürültü kesildi ve yeniclen, Yalnız salonun uzak Lir köıcıainde Ve\· 
hidJetini ha~aret ,ckllne ııoktugu ıç n za- . . 1 l f k t onları ·1~hl ak h a..ı . 1 .. l d' "l .. ·ı 
ınanın muaşeret usulleri mucibince dUello, dişim teikıne iil ıştı ar, il a . . . y lnız sı a arın ~ ırtışı i~itildi. ıı -ı.ı r ucınn ıun ar~ soy c ıro ıoıtı -
aralarında çekinilmez bir -.ıarurct olmuıtur. hurnmah .bir hareketle kenara ıttı. llı~ Kçımedinin drema doğı-u gittiğini di: 
Duello hazırlıkları yapılmaktadır. söz dinlemek istemiyordu; Adel dö herkes hisşec.liyordu. :Sununla lıera • - ~arki &ize yUa Lµi borçh.ıyurn. 
Yapılan düelloda Dölıtur ıeno ve cıuret· · l ö 

li haıımını yaralamamak içirı şon derece Mon1eri'yo hak;ırcıt ot~ıı ~ an ve ı z- ber, Dölatur'un, kendisine evelkindep Bu burjıuı gerçekten yaman bir kıhs-
dikkat ediyor ve soıukkanh oyunuylc rnıı· !erini ~eri almaktan ımtına ederek biraz daha sert bir ders vermek için, çı. 
arızının ato~li ataklarını bozuyodr .. v.~..ijlh~· hakaretini giddetlendiren adamdan yalnız haamını ıillihaıı: bırakmak mak· Etiket D81atur'un "ekilmeıirıi fcan Yet bir darbeyle elinden kılıcını Ull;I, .yor, .. . U d :ı """ 
Bu hacaletli ikibet Vikont do Marııı mn ~- IJaşlça bir şeyi gozU g8rm yor u. udmı eUttiiğü ıı.tikArd1. Kcndi3inin ettiriyordu. Bu kadar istemiyerek ö -
sabi;yetini artırıyor. ve delikanlı Dola tur• §u anda bir insan kalbinin tasavvur kılı~ kullanmaktalçi mahafeti, gen~ lümüne sebebiyet vermit old\lğu de-
Ycnıdcn hakaret odıyor. edebileceği en şiddetli kinle, Döla • Marni'nin soğukkanlılıktan mahr\lm likanlı için hiç bir ooy yapmasına ce· 

Genç adam bo~uk bir sesle; 
- Siz:, diycı h•ylurdı, ıb hakaret 

ettiğiniz asil kadına karşı işlediğiniı: 
kabahati itirııf etmediniz, ve heınen, 
burada, bunıı alenen yapacaksınız. 

Dölatur soğuk bir tavırla: 
- Çıldırdınız mı, vikont, diye mu· 

kabele etti. Size karı1 yaptığım hatA· 
ya mUteessifim, fakat hepsi bu kadar. 

- Kafi değil 1 Ona tarıiye ve.~1~· 
ııiniz .. Diz çökün! Ve derhal sozlerı-

tur'dan nefret ediyordu. Hasmının oluşu Dölatur'a inkar edilemez bir üs· vas yoktu. Kendiıine yol vermek için 
sUk011eti, mertçe hareketi, nezaketi tlinlilk veriyordu. rruplar ıikiyo bölUndU, ve ıonuna ka· 
tebevvUrUnU bir kat 6aha aıtmyordu. dar sadakıtlo y nırıda kalmıA olan 

Bundan sonra vukua gelen 9eyi, " 
Yen iden: lcolonol ve M. dö Ki tar tarl\f ındın ta· 

h k d kimae ııarahatle ıöyliyemezdi. Vikon .. 
- Alçak 1 Dlye ay ır ı. kip dilerek, I>ölatur dıpn çıktı. E-

• t k' t tun atakları &it gide daha kudurğan Bunu umumt bır baCnşma a ıp e ,. mekdar aalcçr, teref ve aksiyon tldam.. 
f l k ve intizamsız ıbir hal almıştı. Hıışmı. tl. Do tları vlltontun etra mı a ara hm olan ikisi de phitlijini yaptıkta. 

mani olmıya ç~hştd(lr. Marki dö Vil· nın göğsüne yetişmek için bacalçları • rı adamın kıymetini ve cömoıtliiinl 
11 k ld ı ı eve nı geni? ıurette açarken kendini en 1 franş 19in dUe o il c er çcrç • cUretkarane bir şekilde açık tmakı • tıkdir otmiyo muktodirdil r, 

elnden çıktığını blldlrdt. Kö~lerde, h 1 ı lnd ı1) Kapıdıs, Mr ihtimale kartı tine den 
bu hadiseyi merakla şeyredenler kav.- ,r.ordu. Bu akılaızca am e er en ı-

mittir. Trlyntc ve Viçenccı crçi 
cndUatrl ıehirlerl olabilir fakat ar
tık çenubt Almany 'nın ve Mac:aris· 
tın'ın mahreci olmaktan çıkacaktır. 
Bu, Almanya'yı, Adriyııtlk'e 70 ki· 
lomotrc me afeden ağırlığını •hiı • 
ettirmekten alıkoymaz. 

R uıya, ltalya'dan a:ly11de t h • 
dide maruadur. Eski devrin 

Ru ya'11 ya Avrupa yolundan, ya 
Aaya yolundan, yahut da deniı yo • 
!undan dıllma huınbul istikametin
de hareket etmiye çahtmıgtır. Al • 
man ve rus politikalarını izah i~ln, 
Almanya'nın ileri karakolu olan Vi
yana' dan, Aaya istikametinde bir 
hat sekmek, fakat Oıksa veya Sivas
topol'dan Akdeniz i'tikametlnde 
bir diğer hat çekmek lbımdır. Bu 
iki hat Bo for hizasında çapraz· 
lii'acaktır. İki politikanın hcndeııi 
ifadesi budur. BUtUn on dokuzuncu 
aaır ve hatt4 on sekizinci asır, Bal
kan'ların ve Tuıuı.'nın - türkleri 
hesaba katmadan - lll.tin, slav ve 
rrek milletlerinin içinde rol oyna
mı9 oldukları bu bUylik mUcadclc
nin aafhalarını takip etmittir. MU· 
cadclc devam edecektir, ve apğı 
Tuna, Romanya iki cmperyaliımin 
bir ıkaiyon aaha ı olaç ktır. 

ı şte burada.Ak~e~iz .. devletle
rinin va:zıyetmı ~ozden ge· 

çirmemiz lazımdır. İngiltere ile 1 -
talya bir yakınlaşma taslağı çizi-
yorlardı. Fransa yakında Roma'ya 
bir elçi gönderecektir .. Belki ç~k 
yakın bir istikbalde, bır Akd:n~z 
statüsüne ve İspanya meselesının 
halline erişmemiz mümkündür, 

o gün, üç Akdeniz devleti, Se -
lAnik'te ve hassaten İstanbul'da ana
nevi politikalarını tekrar ele ala
caklardır. Ru:>ya'nın Bosfor ve Ça
nakkale'den çıkmasına mani olmak, 
aynı ııınıan<\a. c.ermaıüım\n bütün 
Balkan'lara hakim olmasını önle -
mek mevzuubahis olacaktır. Türki· 
ye, tabiidir ki, A)(deniz devl~tleriy
le mutabık olacaktır. 

Y
arının muvueneslnin karak -

terleri aşağı yukarı bunlar
dır. Şüphesiz ki buhranlar vukua 
gelecektir. Bu lbuhranlar, J(ara(leniz 
veya Loren civarından ziyade Ak
deniz'de vukua gelmek muhteınel
dir. 

Yeni Almanya çok kudretli, 5ok 
faal, kendinden çok emindir, bu iti
barla hissesi esirgenemez. Bu hisse
ı;ini alacaktır. Fakat, daima Avru
pa'da vukua geldiği gibi, Almanya 
hegemonyaya sahip olmıyıcaktır, 
çilnkli hegemonya emelini takip e -
den h•r devlet karşısında bir koals
yon vücuda geHr. Bu koalhıyon 
sulhçu olabilir; ekonomik ve mali 
ıillhlar en eısash ınodern allihln~ • 
dır ve bunlar, dcnil!l &ilahiyle birlik
te İngiltere'nin on iyi kullandı1cla
r1dır. 

Hiç şüphe etmiyelim ki ln.gUt re 
bu •ilfthlarını kullanacaktır ve çok 

Halbuki ötekil r? Evinin kıtlık 

kömürünü, çocuğunun ~tosunu, ka
rmnın ilaç para11nı1 birikmiç borçlan
nı, ve aonra, kömür, p lto, ir ç ve borç 

diıeıinin y ri olmakımn h.11ı7acak 
pembe hayatı düıünenlerin heyecanı
nı duymamıı olmak herkes için teımen
niyo layıkbr. Bütün o ümitl den ıon· 
ra inkisar elim olmu nu? 

Fakat, piyangonun iMebl ihtimali 

kadar tatlı tasavvurlar! Sonbcl.harda
yıı:; Adalar ıimdi n ıüz ldlr. l:yi bir 

ot ld aakin geç celc bir a_yı vo '°" · 
ra, kıt bl\tl r;k n dini nmiı olarak An
kara'ya dönUı··• Benim ibi yorıunla
nn piyangodan beklediği ancak bu 

olabilir. lı ~ibi bir genci göz önüne 

getiriniz ki biraz hayalpercşttir; ıu • 
rada veya burada rastlayıp beğendiji 

bir genç kız vardır. Evlenmek, bir )'P

va, "hani 11i.ilbünler ifilıdc.,. Bir la· 
nei hayal,. kurm • zamanımııın 

hastahi:'lna tutubnuı olacatı i~n do • 
bir otomobil nlmak günlerce zihnini 
kurcalamı! olan uzak lnlkanlardır. 

lklki tçferruttıı bile dnlnuıbr: Ev ne
re® ol çak? Nasıl d&ttın~7 GoçtıD· 
\erde bir dergide gönnüt olduğu düz 
çizgili mavi oda talamlan... Salonun 

duvarlarırut. da öyle mavlmtrl\k kuınat· 
lar kaplatnuunalı mı7 Ya. yatak odau? 
Akaju, pe)oaenk,, coviaı hf')'ırl bunl.& • 
nn hcpıİ eaki. Bir genç kız oc1 ... ı gibi 
hafif pembe lakeden bir takım ... Par • 
lak, dümdüz, tertemiz ... 

Diltünüyi"1lll: Acaba bu genç, bir 
de kiitüpa.ne tahayyül edermlydi? f'ıa • 
kat, sevgilisi ile, bu mavi ve pembe de
kor içinde, akumıy~ vakti var mıdır? 

Bir buçuk lira, bir~ok heyecım. ve 
Türk Hava filolarına her ay bir iki 
tayyare, veya • ™' bileyim • bir tana
renin ıtıQtörü, yahut kanadı .. Tanare 
pirımsosunu her ay b\lnlArdan dolayı 
nlm.Jıyı~. faydalınm zevkli llo bu kıl· 
dar gü~1 imti1ınç ettiii bir ıey dAha 
fıuv.edomiyorum. 
~nilnlan da unutınıyahnı; Güle 

gülcs harcayım~, çfen41im? • N. Bo._ydau-

uzun zaman devnm edebilecek olan 
bu diplomatik harpte, Fransa ve ay
nı zamanda ltalya'nın onun yanm • 
da kalmaları icap edecektir. 

çağrılmış olan cerrahla karşıla~tılar. 1 gün ş ı§ığı olmuştu. .. 
Büyük ihtimal vukua gelmışti .ve Fak t oğlu ~a _vardı. ~~i!l July.et 

cerrahın fenni bmlUn ~ar§ısmda acı~- , baba muhrıbbe~ı~m hedefı ıdır.&~, ~~ -
di. Yukarıda, aviıı:elerın a;ydınlığl i · lip de medar ıftıharıydı ve b~tun ~ -
çinde, kont dö Marni'nin yegane oğlu mitleri onda çanhınıyord". Sıılilenm 
son nefesi veriyor, bu sırada, Dölatur, şerefini yaşattıcak olıın oğlu, müstak
manto&una aım sı~ı liırımır;ık, rrıuz - bel kçınt dö Marni idi. Onun sayesin
lim sokağa çıkıyor ve tek }Ja~lt\a, ka- de, Fransa'da, dö Marni ismini saray
ranlığa dalıyordu. da ve muharebe ~eydanlarında .~e§ • 

o çlcvirde Marnl ail~sinin reiıoi an _ hur etmiş olan buyil.k işler ve euret -
cak yetmişinci yaşına erişiyordu, !a- kar maceralarla yenıd.en çın~ıy.acaktı. 
kat, on iki yaşında bir çocukken, kı- ~ürük k~ltuğ~~u~ içıne gömülerek, 
ral Sevgili Lui tArafından maiyet he- ıht.ıyar,oglu Fılıp in sa;aya, genç kı
yetino tayin edilmesinden, insafsıı rahçe ve ark daşı .caıup ~renseıı do 
talihin onu parlak ve hareketli haya- Lambal'e, rağbet gö~e~ pıytıae, veya 
tının ortasında ona bUyUk bir darbe tiyatro semasında gözuken ııon yıldı· 
indirerek bundan böyle ancak son za dair hikay~lerini dinlemekten bık· 
meskenine gitmek üzere ayrılacağı ~ıy~rdu. İhtıy~r kontun H~ıflım~ş 
malili koltuğuna mıhladığı güne ka - zıh~ındo. b.u .hıldiycler kendı gençlı: 
dar ömrü ,ok hareketli geçınifti. ğlnın h ynlını canlıındmyor, ve c5kı 

' muvaffakiyc:tlerinln hatıra ı bir liihıa 
Hayatının ıon mesut yılları esna -

ona bugünkü hollnin hUı:nürıü uırnt -
aında dünyaya gelml olan kızı JUi - turuyordu. 

)'tt, henilz bir çocuktu. Aile sa.adeti o gec~. vikont dö Mi\l'"ni'yi konilsa 
bulutsuz g<ısmemlş olan llitif ve me • 
lankolik bir kadın olan annesini S-Ok getirdikleri zaman, ilk önce uykudan 
andıran hazları vardı. Annesi, koca • uyanan Jülyet oldu. Dışarıda bir gü
aının pek çok kusurlarına gHı: yum • rUltü i~itti: Bir araba ağır ağır bli· 
mak mecburiyetinde kıtlmıf olmaslM yilk kapının HnUne geliyordu, sonra 
rağmen, mini ınini kızını kıymetH bir ağır tokmak şeametli bir sesle öttü 
hadne gibi parlak ve uçarı kocasına ve hunu uykusu esqasında rahatsız e
bırakarak genç yafta gÖ!5ÜP Eitmitti. dilmekten hiç hoşlanmıyan kapıar; 

Kont dö Marni bu müthit illete du. Matyö'nün homurd&nma ı t lcip etti. 
çar olalıbcri, Jülyet oırnn en büyük Oenç kırı, derhal bir {c:l ket önıc • 
hazzı, yalnız :mazinin hatıraları ve •illini duydu. aııhgeden 1:cçe11 ıonra 
lcaybedilmit yıllarmrn çı eıefiylc yava ça taf m rdiveni ~•kan adımlar 
dolu Jcıranlık ıünl rini aydmlatan (Samı Vllr) 
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50.000 Japon askeri 
Hongkong civarında 

karaya çıkanldı 

Eski Mısır Başvekili 
Ziver Paşa Ankara1da 

Ziver Paşa diyor ki: 

İstikbale ve muvaffakıyete 

biz Sarklllar sizinle iftihar ediyoruz 
• 

Mısır'm eskı ayan reisi ve başveki
li Zıver paşa evelki akşam htanbul
dan şehnmıze gelmiş ve dün gece de 
foro::. ekı>presiyle Haleb'e gitmiştir. 

Ziver paşa kendisiyle gön.işen bir 
muharrırımıze demiştir ki: 

Japon askerleri cepheye gidiyorlar 

- Avrupa'da seyahatteydim. Çok 
scvdıgını 'furkıycyı bir kere daha 
6Öfmt.!k her Avrupa seyahatimde be
.um ıçın ieda edılmeı>ıne ımkan oymı
yan bır ıtıyat hahndedır. lşte gene bu 
maksatla guzel memlcketınızde bulu
nuyorum. A.ı>ıl turk mıllctının, Büyiık 
vndcr Atatuı k'un ırşadı ve türk dev
Jet adamlarının tcragatlı çalışmaları 

::.ayesınde butun dunyada gıpta, hay
ret ve taktır hıslcrıyJe her zaman ba
ıus nıcv..:uu olmaktadır. Bu son seya
.ıatıınde gene Avrupa'da yuksck sos
yeteye ıııen:ıup bir toplantıda bulunu
yoruum. Umumı m.mada Avrupa sı
yas1.:t1 boru:;.uluyordu. 'Malum kaı -
:ilıklıklar im nıuddet fikirleri ve ı>Öz

ıerı ışgal ettıkten sonra 'fürkiye'deıı 

ı.>ahseuılmiye başlandı. fabiı mübaha· 
.. elerin bu tarafı beni bu vatana olan 
yakınlıgım dolayısiyle daha fazla a-
1akalanuırdı. Can kulağıyle dinledim. 
Orada bulunanların istisnasız hepsı 
Je Türkiye'ye karşı hayranlık hisle
rini söylemek için adeta mtisabaka ha
lindeydiler. Ve hepsinin kanaati Tür
.ciye'nin bugün Avrupa'mn en kuvet
ii ve nüfuzlu memleketlerinden biri 

olduğu merkezindeydi. Duydukla • 
nm hiç farksız olarak sizler kadar 
benim de gögsiimü kabartmaktadır. 

Bugünkü Türkiye ile bütün şark ale-

(Başı 1. mcı sayfada) 

ti mümessili bugün gazetede yaptığı 
beyanatta ezcümle demiştir ki: 
"- Japon ordusu tarafından cenu

bi Çin'de girişilen harekatın mahiye
ti münhasıran askeridir. Hedefimiz 
çinlilerin silah ve mühimmat getir -
dikleri başlıca yolu kesmek ve aynı 
zamanda Japonya aleyhindeki entri
kalara mani olmaktır. Şimdiye kadar 
aponya tarafından takip olunan ve 
diğer devletlerin menfaatlerine tia -
yet etmekten ibaret bulunan siyasette 
hiç bir değişiklik olmıyacaktır. Ja -
ponya bugüne kadar diğer devletle
rin menfaatini korumak için elinden 
geleni yapmıştır. Binaenaleyh bu dev 
letlerin de şimdi japonlarm niyetle
rini anlaması lazımdır. Bu devletler 
Japonya ile teşriki mesai ettikleri 
takdirdedir ki bizzat kendi menfaat
lerinin korunmasına ve vahim hadise 
lerin çıkmasına yardım edebilirler. 

~'Kati neticeyi almak ltizım!,, 
Siyasi mahafilde beyan olunduğu· 

na göre, japon kumandanlığı şimdi
ye kadar cenubi Çin'de harekata geç
mek istemedise bunun sebebi harp sa
hasını genişletmemek idi. Binaena -
leyh japon milletinin enerjisini şim
di bir kat daha arttırması lazımdır. 
Bu karar çok vahimdir. Çünkü fran
sız ve İngiliz müstemlekeleri bu mın
takaya komşu bulunuyor ve bilhassa 
Hong - Kong'un mücavirliği vaaiye
ti büsbütün vahimleştiriyor. Çinlile
rin Hankov önünde gösterdiği şid -
detli mukavemet, muharebenin önü -
müzdeki kış da devam etmesi ihti • 
malleri, muharebenin kati bir şekilde 
ele alınmasını icap ettirmiştir. Japon 
ya'nm harici siyasetinde son zaman
larda hasıl olan değişiklik bu suret
le harekete de imkan vermiştir. 

Kanton'a yapılan hücumun 
hedefi 

Tokyo, 12 a.a. - Cenubi Çin'de baş

lanan askeri harekatı japon gazetele
ri hususi nüshalar çıkararak itan et
mışlerdir. 

Gazetelerin yazdığına göre, bu mü
"ıim siyasi ve askeri karar Çin harbı
nin kati bir şekilde neticelendırılme
sine taraftar olan siyasi ve asken 
mahfillerce on aydanberi talep edih 
yordu. 

Bu harekatın hedefi münhasıran 

askeridır. Maksat Çan-Kay-Şek ordu
sunun şimdiye kadar Kanton-Hankov 
demıryolu ile aldığı mühimmatın ö
nüne geçmektir. Bu suretle Kanton 
zaptedilince Çan-Kay-Şek ordusu ko
layca mühimmat alamıyacaktır. Çin 
orduı;u bütün levazımını Hindiçini, 
Birmanya ve Sovyetler birliği yoluy
le temin etmek mecburiyetinde kala
caktır ki bu yollarda münakalat fev
kalade müşkuldür. 

Taarruzun iki mônası 1 

1. - J.Jıplomatık bakımdan, bu ::.ev· 
Kıyat Japonyayı oyk oıı poutın.a yo
tuna koyn1aıuacıır kı, bunadn ::.oııra 

lngıltere 'yı ıctaıe etmek kenuısı ıçın 
zor olacaktır. 

2. - Hu sevkiyat ,tesıri kau olabiı
mekle beraber serı nctıcelerı istıl.:am 
eden ve aksi taktirde faydasına teka
bül etmiyecek kadar çok maı;rafı mu
cip olacak olan muazzam gayretlen 
icap etmektedir. 

EUi f>lft. Jup«n .. -ı..-~~~-

MrU)'O çılwrıldı 

Hongkong, 12 a.a. - Bllı bın japon 
askeri Kenlung-Kanton ~ımendıfer 
hattı i:.tikametinde ilerliyerek Köng
ndan Kanton'a malzeme nakledilmesı
ne hani olmak üzere Biasbay havali
sinde karaya çıkarılmıştır. Kıtalar, 
Honkong hududunun 50 kilometre şı
malinde karaya çıkarılmışlardır. 

Mülteciler ingili.z araziı;ine sıgın
. ışlardır. 

Ams'in şimalinde karaya asker çı
karılmıya te~ebbüs edilmı~se de henüz 
bu hususta malümat alınamamıştır. 

Japon tayyareleri faaliyette 
~anghay, 12 a.a. - Japonlar, cenup 

Çinine Japon kıtaatı ıbracının çinııler 
ıçin tam bir siırpriz teşkil ettıgını bıl
dıriyorlar. 

Japonya'nın Hankeu'nun ı;ukutun

dan evel cenup Çininde de harekata 
başlaması, japon mahtıllerıne göre, 
japonya'nın mali, askeri ve iktısadı 
membaların tukenmemiş oldugunu 
göstermektedir. 

Yüzden fazla japon bombardıman 
tayyaresinin Kuantung'ta vı; Kanton
Hongkong hattı üzerinde asken he
defleri bombardıman ettıgı bıldırıli
yor. 

Japon mahfilleri, Kanton'la Han
keu'nun yakında düşecegini umuyor
lar. 

Londra'da heyecan 
Londra, 12 a.a. - Cenup Çin'inde 

büyük mikyasta japon hareketleri hak
kındaki haber, Londra'da büyük bir 
heyecanla karşılanmıştır. 

Press Association'a göre, Tokyo'
daki ingiliz büyük elçisi, bu havalide 
bir japon hareketinin Hongkong'daki 
ingiliz menfaatlerini tehlikeye düşüre
bileceğini beyan etmiştir. 

Japonya diğer devletlerin 
menfaatlerim~ riayet edecel~ 

Tokyo, 12 a.a. - Hariciye nezare -
ti bu sabah İngiltere, Amerika, Porte
kiz, Almanya, İtalya ve Fransa hükü -
metlerine bir tebliğ göndererek Çin'in 
cenubunda yapılan hareketlerin, ecne
bi devletlerin menfaatlerine riayet et -

cepane yolunu kesmek ve Japonya a -
leyhindeki entrikaların mühim mer -
kezlerini tahrip etmek gayesini istih-

a ~~ l~ıy\,;' ".,._ ı..ı.u.-a."'h.""-:'\ \:.J. -

den ibarettir. 

Japon politilmsı değişmiyor 
Şimdiye kadar Japonya tarafından 

takip edilen ve ecnebi devletlerin men
faatlerine riayet etmekten ibaret olan 
siyasette bir değişiklik olrruyacaktır. 
Şimdiki harekat esnasında bu menfa -
atlerin haleldar olmaması için bütün 
gayretler sarfedilecektir. Diğer dev -
!etlerin de Japonya'nın hakiki maksat
larını anlıyarak her türlü nahoş hadi
selere mani olmak için japon kıtalari
le birlikte çalışacakları ümid edilmek
tedir." 

Snyang'm zaptın<ı <ıit taf :4iliit 

Tokyo, 12 a.a. - Japon matbuatı, 
Ilankov - Pekin demiryolu üzerinde 
ve Hankov'un şimalinde bu şehirden 

130 kilometre mesafede demiryolu ü -
zerinde bulunan Siyang'ın japon ordu
su tarafından işgaline dair olan ve res
men teeyyüt eden haberleri mevzuu 
bahsetmektedir. 

Japon gazetelerine göre. çinlilerin 
en çetin mukavemetine rağmen bu 
şehrin zaptı japon ordusunun son haf
talar zarfında elde ettiği muvaffaki -
eytlerin en parlağıdır. Çiınkü Han
kov'a karşı yapılacak olan hareketler 
itibariyle bu mevkiin işgal edilmiş ol
masının çok büyük bir ehemiyeti var
dır. 

Ke~ilen yollar 
Askeri mütehassısların yazdıkları -

na göre, bu· suretle llankov müdafile
riyle Sarmehir üzerindeki Çin mevzi -
leri arasındaki muvasala Tunguvan ile 
Şenşov arasında kesilmiş ve Hankov 
ile Sovyetler Birliği arasında bulunan 
bu demiryolunun garbında yapılmış 

olan anayol da ciddi surette tehlike al
tına düşmütşr. Bundan başka, Hankov 
şehri coğrafi vaziyeti itibariyle ancak 
şimalden ve şimali şarkidcn zaptedile
bileceğinden Sinyang'm işgali Hanko
va karşı doğrudan doğruya hi~ taar -
ruz yapmak imkanını temin etmiştir. 

Bir tayyare kazası 
mek prensipini takip eden japon si - Berlin, 12 a.a. - Viner Noyeste 
yasetinde hiç bir değişiklik husule ge- Nahrihten ve Berliner Tageblat gaze -
tirmiyeceğini bildirmiştir. telerinin siyasi muharriri alman gaze -

Bu tebliğ ile bilhassa İngiltere'de tecilerinden Pol Uhlman, Vestfali'de 
husule gelen endişeleri izale etmek is- Soest civarında bir Belçika tayyaresi-

Tokyo, 12 a.a. - Havas: Yabancı tenildiği söylenmektedir. nin maruz kaldığı kaza esnasında öl -
ve japon müşahitlerin kanaatine göre, Tebliğde bilhassa şöyle denilmek- müştür. Facia kurbanları arasında 
cenup Çinine yapılan japon sevkiyau tedir: Duseldorf şehrinde kain Rheninmetal 
çok ehemiyetli olan şu iki manayı ta- "Çin'in cenubunda yapılan hare - maden şirketinin umum müdürü Fri -
ıammun etmektedir: kat sade<:e çin kuvetlerinin erzak ve drih Luther de bulunmaktadır. 

mi iftihar etmelidir. Mısır gençligı 
baştan başa, türkün her sahada kazan
dığı ve herkesin erişilmez sandıgı bü
yük baı;;arılarm temiz ve samımi hcyl!
caniyle meşbu bir haldedır. Ben diye
bilirım ki ımparatorlugun en şaşaalı 
devirlerinde bile Türkıye bu kadar 
yüksek bir itibar kazanamamı\> ve 
kendısine bu kadar umumı ve şumul
lti bır sempatı ve alaka tophyamamış
tı. Bununla ne kadar ittınar ctsenız 

ve ne kadar iftihar etsek yerıdır ... 
"Hatay davası diplomasi tarihine bir 

ibret den;ı teşkıl eder. Herkes pekala 
biliyor ki, egcr Türkiye isteseydi u
zun zaman hallı sürüncemede kalan 
IJu işi gayet kiıçiık ve askeri bir ııare
ketlt sona erdirebilirdi. Fakat boyle 
yaprnac.!ı. Zaferı sulh yuluyle aradı ve 
muvaffak da oldu. Bu hadıse bcnıın ü
zerimde çok biiylik bir tesir uyandır
mıştır. lşte bunun içindir ki memle
ketıınc gı1erken Hatay'a ttı!cıyaıak 
bırkaç gtin kalacagım. 

Si..:e son olarak şunu söyliyebilirim. 
farıkbale ve muvafiakıyete eıı emı!l 
yollardan gidiyorsunuz. Bugüne ka
dar olanlar gibi bundan sonra tanak
kuk edecek olan ilerlemelerinizle de 
bütün dünyayı daha fazla teshir ede
cek ve biz şarkılları daha çok sevin
direcek ve heyecanlandıracaksınız. 
Ankara'yı içinden hiç görmemiş

tim. Bu şehir türkün yapıcı kudreti
nin en güzel ve büyük abidesidir. E
ğer bunu yapanların türk olduğu bi
linmese, insan hayretten inanamıya

cağı geliyor.,, 

Belediye 
• • 

seçımı 
(Ba§ı 1. inci sayfada) 

Partisi inkılap prensiplerinin di
siplini kadar, parti teşkilatının 

hakiki halk temayüllerine makes 
olmasına ve halk malı olmasına 
ehemiyet verir. Halk Partisinde 
her türlü hüriyetler, yalnız ma -
lôm ve muayyen prensiplerle ka
yıtlanmış, halkın kendi mümes
sillerini vazife, seviye, ahlak ve 
hizmet sahipleri arasından ara
yıp seçmesine her türlü imkanlar 
bıralcılmıştır. 

Belediye seçiminde iyi bir im
tihan da, Parti teşkilatımız ver
di. 

F. R. ATAY 

lsmail Müıtak 
Mayakon vefat elli 

<Başı 1.inci sayfada) 

sebiyle mabeyne alınmıştır. Bundan 
sonra Abdülhamit devrinde mabeyin 

katipliği etmiş, meşrutiyet ilan olun
duğu zaman ayan meclisi baş katipli
ğine tayin edilmiştir. 

Mebusan ve ayan meclisinin fesih 
ve ilgasına yani 1923 sene5ine kadar 
bu vazifede kalmıştır. Sonra edebiyat 
alemine ve muharrirlik hayatına atıl -
mıştır. 

935 de 5 inci devre Büyük Millet 
Meclisi için yapılan intihapta Siirt 
mebusu olarak seçilmiştir . Mecliste 
bütçe encümeni azasındandı. 

Kendisi muharrirlik hayatında 

kıymetli kalemiyle tanınmıştı. Edebi 
makaleleri, fıkraları ve tercümeleri 
vardır. Türk Dili Tetkik Cemiyetin
de de çalışmıştır. 

Fransa mebusan meclisi baş katibi 
Öjen Piıyer'in fransız kanunu esasisi 
ve dahili nizamnamesi ve tatbikatı 

hakkındaki meşhur eserini tercüme 

etmiştir. 

Ölümü teessürle karşılanmıştır. 
Bayan Sadiye Mayakon'a ve ailesine 
taziyelerimizi sunarız. 

Tayyare • 

13 - 10 - 19~ 
__./: 

pıyangosu 
-

Dünkü keşidede ikramiy 
kazanan numaralar 

İstanbul 12 (Telefonla) - Tayyare piyangosunun son keti~ 
sinin çekilişine bugün de devam edildi. Bugün çekilen ve kJ 
nan numaraları sırasiyle bildiriyorum. 
32390 numaralı bilet 20,000 liralık 

ikramiyeyi kazanmıştır. Bu numara
nın son üç rakamiyle nihayet bulan 
tam biletler 1000 ve onda bir biletler 
100 er lira mükafat, 19339 numaralı 
bilet 10.000 lira, ve 28345 ve 28532 nu
maralı biletler üçer bin lira kazan
mışlardır. 

1500 lira kcızanmı nunuıralrır 
2155, 4625, 6892, 34345 

1000 lira kazcm<m numaralar 
1200 2917 4251 8653 11185 11835 

15224 19536 23391 27101 34389 35728 
36756 

200 lira kazanan numaralar 
62U 739 l~i~ 1Uı4 4~4U ~101 

6810 6499 9271 27700 14937 30757 
21277 18662 20499 20870 14557 10513 
34681 10299 20117 22562 31946 32383 
21136 164..ı.3 39164 13969 29143 31789 

5124 19075 34272 23783 9971 24064 
25188 27708 39543 34942 37864 10971 
36686 

70 lira lwzcmmı nu11wralar 
lOOUö ~.:IU\J ~"t~.l .>~.::.,, <.vvvG ı.-t'l34 

13262 ll813 34418 48 16472 27577 
11712 35817 3225 38338 3479 36527 
lll55 37701 34452 39624 38194 29201 
30298 26384 14803 3741 34028 7714 
18838 38538 467 1944 15943 6927 
32240 13710 29618 12531 13907 33322 

4158 23749 11656 13402 24911 36982 
18833 27476 23517 5160 20872 21024 
28879 24579 24563 26008 16743 12264 
10393 1150 28531 19122 34936 27481 
1383 6982 31126 39045 20630 24140 

32403 8176 11481 35494 16372 39390 
39926 33503 12138 12046 19319 25810 
11283 14667 27516 37754 10464 33761 

47 2369 4405 18854 2858 9527 
10060 23238 2325 9127 14854 37116 
18612 3982 36918 30205 32464 38120 
31075 27348 32783 35124 18920 26859 

1401 6315 1774 6809 741 39122 
5950 25792 14052 30295 9488 1223 
1520 12353 25149 28794 35599 20104 
2969 25525 28791 15957 27509 32517 __ ........ _.,.._..______ ----

28896 

50 lira kazanan numaralar 
5298 3604 5ö85 33009 2817 34954 

29358 19021 11939 14943 34680 16444 
33948 22601 1558 8114 14462 28206 
18371 30297 20929 18741 35721 32535 
28588 32153 26141 27156 32558 39358 
21685 18059 27322 9689 24417 36300 
16422 10503 37619 15950 24245 31077 
23136 36602 2999 27731 28952 29931 
20974 12181 39628 35330 34133 10317 

5206 13751 31551 27283 8049 6282 
1973 2576 15965 1891 3298 12561 
7670 32959 20620 22417 39503 11573 

29617 29271 23403 5002 30325 35222 
18572 31752 30540 6707 435 17621 
13857 15136 19121 5683 31071 30852 
39049 21441 33507 7972 23990 34436 
29681 15552 37831 23770 39688 39780 
20262 316 29727 37059 29727 13128 

4600 34066 3883 19814 21:1445 37128 
25530 23074 30180 20198 29746 24317 
38712 24137 39l55 11823 33703 25892 
28078 22382 31920 24550 10915 26697 

3083 36118 3892 37796 31911 35943 
39405 16514 1369 35593 &HU 35323 
362U3 28öZ4 28J60 2810b 19464 10039 
17766 24540 4831 11586 34825 19060 
12016 30115 32655 192U7 25694 39172 
23492 14177 19146 4125 1674 18862 
9849 14312 38634 27782 3Ul36 2Jb54 

33575 29947 23035 29624 11128 21U47 
29284 30138 25526 34357 16544 29950 
15075 15352 10096 31971 28300 16165 
39829 814 30003 29272 14006 12469 

6986 37424 18467 7950 3061 37020 
16839 21743 7810 29872 2l281 148 
30016 1276 1722 34115 389 28501 
26601 30402 10979 2529 38256 6830 
22183 10466 15180 11258 23272 38033 

7386 2431 5667 19659 10647 8766 
170J 11839 35960 8983 777 18551 

10465 20651 36152 30001 18540 24287 
10722 38657 1621 26506 6734 38707 
23264 33508 30800 38348 9396 28322 
29742 37033 12503 38347 4969 31658 
20755 63.;\J 1803 21300 30510 26634 
25966 1319 33762 38401 27566 4760 

40 lira kazcırum numaralar 
28086 27281 3972 29414 30717 35883 
13948 8987 20430 4592 13694 24181 

5282 21701 28027 31822 39421 31779 
6960 21872 15055 32500 35061 21302 
5838 36355 16471 29881 33113 32132 
9444 39233 38116 37983 4655 14708 

30395 794 20925 12022 23324 12305 
34602 877 27681 8709 23120 11233 
20800 20655 6518 28265 21875 20549 
24405 3964 38035 20860 201 10221 

9441 11467 35660 39423 25340 30000 
581 29238 22705 34441 8463 27480 

12881 39641 1892 35889 38057 9882 
20162 17595 14645 5240 34645 3908 

8954 21492 14927 20347 30587 14789 

23001 8516 34092 28170 22297 ıızı 
28853 4685 33115 32133 26930 84 
38496 35582 27214 7469 22712 393 
25521 32569 24698 39016 24945 397 
39671 27771 34419 29365 22885 281 
13904 604 26896 2824 18811 31 
33018 38895 5413 4932 33231 142 
38087 17627 32225 19753 8434 223 

471 11765 31369 33294 26101 21 
9376 7188 35543 3581 35822 343 

26911 32957 37082 15170 39828 1241 
17513 20928 10383 14795 16017 263 
16761 1463 11725 36423 36770 101 
11018 26774 34763 22318 12894 121 
15184 6120 26167 6409 38699 215 
32365 1726 32642 23645 35166 1529 
14249 32690 39165 30512 28326 811 
27150 27289 38590 18336 943 3 

6768 26611 11310 12248 34818 71 
15991 26846 12723 6059 39379 386g{ 
36854 37791 22543 8363 15491 20261 
32207 23190 27076 9123 13235 3697 
6276 20385 3019 25329 35297 sos 

10001 13931 37929 3036 4392 21584 
22899 24730 23121 37847 20115 7161 
26509 188 16486 1668 21063 2ooıs 
22314 5388 23028 34603 24458 19179 
21395 13702 19115 26368 10045 10955 
29786 27633 39213 3256 35417 13970 
6680 39800 32217 19275 12370 22241 
7214 12303 23527 5405 823 39914 

10119 7996 26882 28695 10225 3069 
7501 23525 21074 14874 2756 18077 

27620 11189 21067 3569 28776 20152 
39335 12142 12313 4114 1092 6304 
10387 926 30641 6339 37334 5357 
19348 16824 36347 1308 12162 35264 
14550 21618 33315 25170 16269 4429 

7641 10402 30894 6236 17579 5285 
16352 37858 35433 8414 37928 36741 
4326 33213 34244 27619 35025 26060 

25538 1948 15570 32810 37860 4911 
29596 10814 33425 5517 32392 21891 
37630 7869 107 30761 29836 8309 
22252 25678 25042 30023 36374 11324 
28914 17077 32996 33162 

100 bilet arasında taksim edile!1 
5000 liralık ikramiyeyi kazanan nu• 
maral ar. 

iM8• ı~a~§ rn6§~ ~'!!at ô~~s ı§o42 
35350 33035 23639 6000 30421 16704 
16312 13794 6471 23299 32932 27276 
18027 38768 12215 19849 24066 13465 

5553 3221 765 21179 38772 24388 
23471 35028 24026 25379 33719 3254 
14384 18960 5302 33033 13239 3057 
21232 14175 12693 28854 5822 32740 
31821 17114 9217 37151 26252 8787 
28603 10835 20890 37686 35371 6658 
17152 14608 35407 30284 25350 7805 
35675 35133 19797 5128 17962 8453 

7729 130 2500 24564 30225 23118 
15550 37418 37243 5957 7757 17378 
4632 7149 31790 12167 2083 23559 

35892 8199 5412. 

Biletlerine ikramiye isabet etmiyerı 
bütün numaralar 10 lira yani 1/10 he
sabiyle 1 lira teselli mükafatı kazan· 
mışlardır. 

General Peef'in 
katili de öldü 

General ve yaverinin 

• cenazeleri kaldırıldı 
( Başı 1. incı sayfada ) 

subaylar ve çok müteessir bir kalaba
lık hazır olduğu halde Harbiye mek
tebinin kilisesinde yapılmış ve Sof
ya başpeskoposunun kısa bir hitabe
sinden sonra Harbiye nazırı 'General 
Daskalof söz alarak heyecanlı ifade· 
lerle kaybolan büyük askerin insanlık 
faziletlerini ve askeri meziyetlerini 
kaydeylemiştir. 

Müteakiben muazzam bir cenaze a
layı teşekkül ederek önde birçok çe
lenkler ve arkada kıtaat oldugu halde 
yolun iki tarafını dolduran teessür i
çinde bir kalabalığın ortasından me
zar lığa gidilmiştir. 

Mezarlıkta müteveffanın eski bir 
arkadaşı nutuk söylemiş ve kıtaat son 
ihtiramını yaparken ve tayyareler ha
vadan çelenkler atarken tabutlar me
zara indirilmiştir. 

_, ••....•..••••.•.•................••.. ''-
-
~ TÜRK ÇANAKKALE 

Senenin en muvaffak askeri 
milli eseri 

kitap halinde çıktı. Bütün 
kitapçılarda arayınız 

Yazan: M. Şm.·ki Yazman 
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S eni alda ts::tm ne yapardın? 
- Budaıa.c.. bi.ı .. ~ _.. 

.:!Jllllilliillllilliilllllillliill(jlitJllif llilliitlJijjjllliltiiffllllfllliilJlltllliillliiliililJflllilllilflll+fiffl~ 
ki o bilsin. Evet gitse gitse bafka bir erkekle gitmiş· 
J,i.ı;,,_pesem_beni ~r.&oi..m. b~ ,1Ler~ k.or~ OO....ll.~ 
Halbuki ben ne budalayım, ne de ersem.,, diye düşü
nüyordu. Bir yalan uydurdu: 

-
Hanri Löfortiye, karısının biçimsiz sözüne lizım 

gelen cevabı verdi ama, §Üphelcnmcdi de değil. Saf, 

saf gülümsedi. 
Fakat Adriyen ısrar ediyordu. Olurya aldatıver-

ınek icap ederse kocasının bu vaziyette ne yapacağını 
ınerak ediyordu 

- Söyle ayol ı seni aldatsam ne yapardın ? 
Bu sefer Hanri'nin yüzü ciddileşti : 
- Kuzum beni aldattığın gün, işte son günüm o -

lurdu. Kendim hemen öldürürdüm. 
- Yo ! işte onu yapamazdın. Çünkü kendini öldü-

Yazan: 
RÖNE LÖ KÖR -

- Ben mi, dedi, mademki fikrimi soruyorsunuz. 
korkarım ki karım bir cinayete kurban gitmiştir. Ad
riyen çok güzel bir kadındır. Çantasında para var, ve• 
ya kolyelerini hakiki inci zannederler. Söyledim ya. 
gece ges vakitler dönüyor. Çok kere sapa yollardan 
gelir. Belki de ormandaki gazinoya uğrıyarak biraz 
bir fCyler içer. Gelirken hırsızlar üzerine atılır, ağ
zını tıkıyarak parasını aşırırlar, o da bağıramaz. Nasıl 
bağırsın zavallının ağzı kapalı 1 Bence karımı bu ci-

hetten aramabdır. 

rürsen bir daha beHi affedecek bir fırsat bulamazsın. 
Sonra da, başkasiyle anlaşmak ümidi kalmazdı. Bun
dan başka ben hayatta muztarip olursam. sefil düşer
sem beni kim teselli edecek? Beni dinle Hanri, hiç 
b ir kadının erkeğin ölümüne sebep olabilecek kadar 

- Çeviren lllllllllllt11!1lltl~lllllllllll!l ' llllllllllll ili=' Komiser, adreslerle alakalı bir liste kaleme alarak: 

':ili Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll - Biz arıyaacğız. Vaziyetten seni haberdar ede· 

Cahit Befenç 
riz, dedi. 

- Çok uzun sürer mi komiser efendi? 
- Size şimdilik kati bir şey söyliyemem. Eğer 

değeri yoktur. 
Adriyen böylece onu teselli etmiye çahşıyordu. 
Fakat Hanri bu korkunç tehdidi pek ciddiye al

mıyordu. Çünkü kendisinin yüzü, tebessümü, pek 
yabana atılır şey değildi. Hele midesi pek havaleli 
idi. Bunların hangisinden insan kurtulabilir? Adri -
yen, imkanı yok onun şakağına bir kurş~n sıkıp da 
burun üstü yere düşeceğine inanmazdı. Hacıyatmaz 
gibi bir adamdı. Yerde kalırmıydı ol. 

Eğer "kendimi öldürürdwn." diye başka bir koca 
söylese, mesela zayıf, solgun benizli, gözleri ateşli 
bir erkek söyleseydi, Adriyen eh, belki endişe · eder -
di. Neden bilmem zayıf olanlarda biraz bütün bu ka
biliyetler mevcuttur. Zayıflar sizi heyecanla sever. 
Korkutur, heyecana düşürür. Her .zaman kendisini 
ya sizi veya rakibini öldüıebilecek bir intıba bırakır. 
Gözünüzün önünde göz kırpmadan korkunç cürümler 
işliyebilir. Zayıf olan adam bunları düşünmese, yap -
masa dahi siz düşünürsünüz ve azacık olsun zevk du-

yarsınız. 

Halbuki Hanri bu zevki bile duyurmıyordu. Ar-
kadaşları, hatta karısının yanında bile, ona: 

"- Şişmanlıyorsun ahbap, spor yap , Yidiğini 
hazmediyorsun. Fakat bu gidişten hayır görmiyecek
sin." diye kaç kereler tekrar eder dururlardı. 

Hakikaten bu şişmanlamanın hayırını değil, zara
rını gördü. Fakat arkadaşları işitmedi, o başka. 

E 
pey zamandır Adriyen'de bir başkalık, bir gü

zellik görünmiye başlamıştı. Halbuki önce hiç 
te böyle değildi. Bu kumral saçlı sevimli çehresi, ma
nikürlü parmakları, mavi gözleriyle biraz da süsle
nince herkes, onda istediğini okuyabilirdi. Hanri o • 
nu şimdi daha çok seviyor, içinde sessiz sadasız bir 
aşk ateşi alevlenmiye başladığını seziyordu. 

Hanri kıskançlık duymıya başlamıştı. Fakat kadın 
ondan nefret eder gibi görünüyordu. Çok soğuk dav
ranıyordu. Adeti Hanri'nin evde bulunmasını bile 

istemiyordu. 
Adriyen günden güne güzelleştikçe, neşelendikçe 

kocası da onu o niabette sevmiye batlamıştı. Adriyen 
onun nazarında melek gibi bir kadındı. Ona çok iti
madı vardı. Fakat genç kadın da gitgide eve geç dön
miye başlamıştı. Yalnız, Hanri'ye ne çok yemek ye 
diği, ne karnının bUyük, burnunun kırmızı olduğu, 
ne de kesik kesik soluduğu için eöz söylemez, aitem 

etmez olmuştu. 
Bilakis Hanri bu sefer onun yaptığı yemeklere 

karışmıya: "Et çiy kalmış, soğan çok pişmiJ, büber 
acı gelmiş,, demiye başladı. Adriyen bütün bu sözle
ri gayet soğukkanlılıkla hatta neşe ile dinliyordu. 

Evelce yalnız kadın geç gelirken, bu sefer Hanri 
de gecikir oldu. Akşam üstü daireden çıkınca bir tur
şucuya uğrıyor, iştihasını arttırmak için bir taraftan 
turşu suyu içiyor, bir taraftan da arkadaşlariyle soh
bete dalıyordu. Eve gitsin de ne yapsın? Nasıl olsa 

Adriyen çok geç geliyordu. 
Bir akşam Adriyen büsbütün gelmedi. Hanri eve 

dönünce masnın üstünde, karısına aldığı birçok hedi
yelerin yanında bir zarf buldu. Üzerinde "Hanri için" 

ibaresi yazılıydı. 
Hanri'de birdenbire şafak attı, anlamıştı 1 zarfın 

içinde ne olduğu malfundu. Elleri ayakları zangır 
zangır titremi ye başladı. Okudu: : ~ y. 

"Zavallz dostum, seni çok uzecegım. Fakat 
eminim ki çabuk müteselli olacaksın. Artı~ 
ınaskara olamıyacağım. Seni uzun zamandanbe~ı 
sevmiyorum, Hanri. Başka türlü yaşamayı du_-

• •• y . dı-

şündüm, onun için ayrıldım. Benı gorecegım . • 
ye arama. Her şeye rağmen ben senin ~amımı 
dostunum. Adrıyen 

••Hamit - Masanm üstünde istediğin gibi güzel 

'>ir öküz kızartması bulacaksın. Yemek dolabmın 
içinde taze salata da var.,, . .. 

Mektubun bu hamış kısmını okurken Hanrı goz 
yaşlarını tutamadı. Şimdi gözünün önünde neler can
lanıyordu: Kadın şefkatine, yuva neşesine, doyum o
lur mu? Muhabbet imkanı yok erkekler arasında bu 
kadar derin olaınaz. Sonra, bir kadınla günlük yaşa
mada ihtiyaçları ve işleri paylaşmak ne kadar i~i idi. 
Şimdi her iş kendisine bakıyordu. Bütün saadetı Ad-

riyen alıp götürmüştü. 

8 
u şişman obur adam, birçokların_a ego~~t, ah
mak bir koca gibi görünür ama hıç de oyle d:

ğildi. Karısını hakiki bir aşkla, samimi olarak se;ı
yordu. Hatta ona: "Eğer sen beni aldatırsan, kendı -
mi öldürürüm.'' bile demişti. . 

K kar"ı ne kadar samimi olduğunu ıabat et-
arısına :r • d · 

mek için: "Artık her şey bitmiştir, ölmeliyun.,, ıye 
bile düşündü 1 . .. Yalnız idip karısını görmek, izıne duşmek, onu 

g . k k ld g- unu ög- renmck hatı-
baştan çıkaran hangı er c 0 u 

1 
. d Aramak neye yarar? Hazırlanmış 

rına gc mıyor u. 
sofranın önüne geçmiş, gözlerinden yaşlar şıpır şıpır 

dökülüyordu. . 
Eğer bir tabanca olsa hemen kendini öldürecektı. 

Fakat tabancası yoktu ... Kendi kendine: '_'Ya~ın sa
bah bir tabanca alayım .. ,, diye hesapladı. Şımdı ken -

di sini nasıl öldürecekti. Asıl mesele oydu. 
tık işi veda mektubu yazmak oldu. 

Sevgilim, diye başladı. . . .. .. .. 
Fakat bu söz artık eskimişti. Sevgı/ım sozun.u 

· d. başka bir kag- ıt aldı. Adriyen'e fırtınalı bır 
çız ı, .. . k k . 
mektup yazmıya karar verdi. Ve oyle bır me tup ı 
ölünciye kadar vicdan azabından kurtulmasın, 

Şu kelimeleri sıraladı: Sevgili Adriyen'im, Adri· 
yen, sefili 

Sen bu satırları o1cur1cen, ben gözlerimi ebediyen 
hayata kapamış olacağım/ 

Hanri bu ba§langıcı bayağı buldu. Hatta biraz da 
baamakalıp bir şey olduğunu düşündü. Halbuki daha 
1>a9larken canlı girişmelıiydi: 

Bunu niçin yaptın l 
Şimdi tamamdı. Bu söz onu rezil ctmiye kafi idi. 

Çok güzel bir sözdü. B u sözden sonra bir virgül koy

du, ve karısının adını yazdı: 
Bunu niçin yaptın, Adriyen :Z 
Mektup yazmıya alışık olmadığından o büyük ve· 

da mektubunu yazmak için uzun müddet uğraştı. Ar
kadaşlarından ve muhitinden istediği bazı güzel cüm
leleri de mektuba ilave etmeği unutmadı. Çok nevmit 
olduğunu kimseye göstermek istemiyordu. Son saat
lerin, kendi üzerinde bıraktığı tesiri polis komiseri -
ne anlatacak olan bir mektup yazdı ve bu mektupla da 

bir hayli uğraştı. 
Hanri Löfortiye sabah erkenden bürosuna gider-

ken çarşıdaki bir silahçı dükkanının önünde durdu. 
İçeriye girmiye cesaret edemiyordu. Bu melfın gece
yi ne acılar, ne hayaletler içinde geçirmiş, hiç uyku 
uyuyamamıştı 1 Yüzü karmakarışık çok bozuktu. Bu 
çehre ile silahçıdan bir tabanca alınamazdı. Çünkü 
kendisinde bir fevkaladelik bulacaklar ve tabanca 
satmıyacaklardı. Silahçı dükkanının önünde daha ka
rar vermezden evel camekanın içindeki silahlara baktı. 
Orada yanyana sıralanmış her türlü tabancalar vardı. 
Sedef kabzeli mini mini tabancalar o kadar sanatka -
rane yapılmış şeylerdi ki •.. Başka tabancalar vardı ki 
namluları uzun ve delikleri simsiyahtı. Bazıları da 
polis filmlerindeki gibi ince namlulu idi. Bazıları, 
eşyaların arkasına saklanmış, yalnız ağızları görünü
yor, insanın üstüne kurşun fırlatıverecek gibi ... 

Adriyen: İnsan kendisini bir kadn için öldürme -
melidir, çünkü değmez, kendini öldürürsen bir daha 
beni affedecek bir fırsat bulamazsın. Ben hayatta 
muztarip olursam, sefil düşersem beni kim teselli e
decek? demişti. Zaten kendisini öldürse.pundan ne 
istifade edecekti? Halbuki ölmezse onu bir gün ele 

geçirebilir, onu yumuşatabilir. 
Haydi teşebbüs etti, ya tabanca ateş almazsa, ya 

muvaffak olamazsa! O zaman hali nice olacak. Al sa
na koskoca bir yara. Belki bir tarafı sakat kalacak. 
Artık 

0 
sakatlıkla evlenmenin imkanı kalır mı? Sonra 

bir kadın için 1 Bu bilmediği pis silahlarla oynamak o
na gelmezdi. Elime silahımı aldım, bir noktama çe
virdim ve ateş ettim. İşte büsbütün öldüm gitti ... Son
ra Adriyen de ebediyen benim için mahvoldu demek-

tir. , 
Böyle şeyi akıllı uslu düşünmek lazımdır. Fakat 

meselenin mühim bir kısmı bitmiştir. Çünkü vedana
me yazılmıştır. Şimdi ne kalyor, süratle hayattan ölü
me geçmek değil mi? Dur bakalım bu her .zaman ya -

pılabilir, daha zaman çok. 
lşte Hanri bütün bunları silahçı dükkanının vitri-

ni önünde düşündü ve derhal vazgeçip bürosunun yo
lunu tuttu. Bir birahanenin önünden geçiyordu. İçeri
de oturup bol bol yiyip içen adamları görünce ne sa
bah kahvaltısını, ne de öğle yemeğini yemediği aklı
na geldi. Nasıl yesin, çok kederliydi. Adriyen de ken
disine: Senin boğazından başka düşündüğün yok ki .. 
demişti. Ah 1 şimdi bir kere görseydi 1 

Hanri düşünüyordu: Böyle solmuş, sararmış, za-
yıflamış, bir kelime ile çöp gibi bir halde o vefasız 
Adriyen'e bir gün tesadüf etse de: . . . 

.. _ İşte sekiz gündür beni ne hale getırdın t Senı 
ne kadar sevdiğimi şimdi anlıyor musun? Eğer tekrar 

ba.ıw gelmiyecek olursan aç_lrkı.ı öleceiim ye «ee-

tahkikatı kolaylaştıracak bazı ip uçları elde edersen 
çekinme, doğru bana gel. Fakat öyle .zannediyorum 
ki, bu bir cinayet işi değildir, emin olabilirsiniz. 

Hanri düşündü: ''Zaten ben de inanmıyorum ya 1,, 

diın senin vicdanına gömülecektir 1,, dese ... 
Bunun üzerine kendisini öldürmek için, otomatik 

tabanca sevdasından vazgeçti. Çünkü daha iyisini bul
muştu. 

H anri artık tadı kalmıyan evine girmezden önce 
akşam üzeri yollarda dolaşıyordu. Yürüyor, 

burnu doğrusuna hep yürüyordu. Nereye gidiyordu? 
onu da bilmiyordu. Istırabı o kadar çoktu ki, sanki 
ona tahammül edebilmek için kısa adımlarla mütema
diyen yürüyordu. Yollarda aşıklara tesadüf ettikçe, 
içi cız diye kanıyordu. Masalara çift çift oturmuş 
insanlar kendisini istihkar ediyorlar gibi geliyordu. 
Ormanlar ve göl kenarlarındaki aşıklar mehtaba karşı, 
ebediyen biribirlerine bağlı kalacaklarını sözleriyle, 
buseleriyle teyit ederek biribirlerini aldatıyorlardı. 
Ne yalan, ne yalan ! 

Hanri bunları işittikçe içinde derin bir acı duyu -

yordu. 
Eve çok geç döndü. Doğru aynaya gitti yüzüne 

baktı. Fakat çehresini zannettiği gibi berbat bir halde 
bulmadı. Yavaş yavaş benzi düzeliyordu. Şimd~ Adri
yen kendisini bir görseydi! başka istediği yoktu. Fa
kat Adriyen'i nerede bulacaktı? Kim bilir hangi dal -
lara kondu? Yoksa Paris'ten gitti mi? Bunu şimdi 
kimden öğrenebilir? Polis komiserinden ı 

Hami ertesi sabah komisere gitti. Hüviyetini ve 
adresini söyledi. Sonra : 

- Komiser efendi, dedi, karım evclki gün akşam 
çıktı, eve bir daha dönmedi. 

- Bize iki gün sonra mı haber veriyorsun, daha 
evel neredeydin? 

- Komiser efendi bu mesele beni biraz afallattı 
da size müracaat etmek aklıma gelmemiş ... 

- Karın ilk defa mı böyle kayboluyor? 
- Evet ilk defa olarak. 
- Ondan ne zaman ayrılmıştın? 
- O gün kahvaltıdan sonra. Ben daireye gider· 

ken evde kalmıştı. Akşam saat sekizde geldim evde 
yoktu. 

- Saat sekizde mi? Karın her zaman böyle sekiz-
lere kadar dışarda mı kalırdı? 

- Hatta daha geç vakitlere kadar eve dönmezdi. 
- Dışarıda işi mı var, neyle meşgul oluyor? 
- Yok, komiser efendi, karım çalışmaz, İçeride 

ev hizmetinden başka bir şey yapmaz. 
- Sabahtan bir münakaşa filan ettiniz miydi? 
- Yo ! Bilakis .... Yani son günlerde çok uysaldı. 

Fakat daima uysal değildir. Her evde olduğu gibi ara 
sıra biraz atışırdık. Anladınız ya komiser efendi. 

Komiser, hususi işlerle resmi işleri biribirinden 
ayırmak istiyormuş gibi elini kaldırdı. Komser belki 
de bekardı. Gururlu bir tavırla devam etti : 

- Kadın §İmdi ortada yok. O halde nerede? Dört 
ihtimal var: Ya öldürüldü, ya kendiaini öldürdü, ya
hut da evdeki işten kaçtı. Dördüncü bir ihtimal kalı -
yor, o da delilik t 

Vakayı daha evciden haber verecektiniz. Her ka -
dının çantasında zarf bulunur. Bu zarflar onun adre -
sini bulmak için bize yardım ederler. Zannetmem ki 
karın bundan müstesna olsun. 

- Onun çantasında da bir sürü zarflar vardır. 
- Karın en çok nerelere gider? Dans yerlerine 

gider mi ? 
- Yok, imkanı yok gitmez 1 yahut belki gidiyor da 

ben bilmiyorum. 
- Bilmiyor muaunuz? İnsan karısının nerelere 

devam ettiğini bilmez mi? Bilseniz aramamızı kolay-

lekfhrırdınız. 
Şiındi Haınri: "Komiser, Adriyen'in blr batka er-

kekle gittiğini .zannediyor. Halbuki bco bilmiyorum 

K
ibar alemleriyle temas halindeki polislerin. 
müfettişlerin bir iki gün içinde etrafı gözıkn 

geçirmeleri her şeyi aydınlatmıştı. Hanri üç gün son
ra komisere gittiği vakit her şeyi öğrenmiş, kendisi· 
nin ne kadar kadersiz, ne kadar betbaht olduğuna 
inanmıştı: 

Adriyen, Bulonya ormanı civarında, Klodet K.ol-
ber sokağında. şık bir evde, Demodokos adında bir 
gençle beraber oturuyormuş. Bu genç bütün zamanını 
kız, kadın peşinde, hipodromlarda, ve kozmopolit po
ker alemlerinde geçiriyormuş. Zaten Adriyen'in bu 
kadar çabuk ele geçmesi de, bu çapkın gencin bu tür
lü oyun alemlerinde çok tanınnuş, ve her yerde polis 
tarafından takip edilmesi sayesinde olmuştur. 

Şimdi Hanri'nin yapacağı şey bir kere Adriyen'e 
ra.stgelmekti. Aradan bir hafta daha geçti. Bu müddet 
zarfında da Hanri yalnız çay içiyor, peksimet yiyor -
du. Onu da yemek istemiyordu ama, yemese dairede 
iş göremiyecekti. Kendini çok kuvetsiz bulunca bir 
bardak şarap içmekle iktifa ediyordu, geceleri, gelişi 
güzel geziyor, kederinden gidebileceği kadar gid~
yordu. Yorulmayınca dönmüyordu. Eve geç saatlerde 
bitap bir halde dönüyor, kendisini rastgele bir kana-

peye atıyordu. 
§imdi tek bir maksadı vardı: Paris'in yarısını ya-

ya olarak geçmek, Klodet Kolbcr caddesini ve civarı
nı dolaşmak ... Hatta kadın siluetler.ini seçmek için u
zakları bile gözetliyordu. Bazı kadınların, elbiseleri
ni, şapkalarını Adriyen'e benzeterek heyecan duydu

ğu da oluyordu. 
Bir akşam gene geziniyordu. Vandom meydanın

da bir köşeyi dolaşıvereceği zaman tesadüfen Adri
yen'le burun buruna geldi. 

Kadın korkar gibi bir tavır al<lı. Hanrioc 
- Korkma hiç, dedi, eğer isteseydim._ Sonra söz. 

terine şöyle devam etti: 
- Ben senin o Demodokoıs ile nerede oturduğunu 

biliyorum. Acaba sana tesadüf edebilir miyim diye 

hep o caddede do1aıııyorum.. 
- Dolaşsan ne çıkar ? 
- Adriyen, eve gel. 
- Niçin? Öğle ve akşam vakitleri seni 6ckliye· 

cek değilim. Hem pazara git, hem yemek pişir, hafta
da iki kerecik sinema yüzü gör. Ara.ıra hafta tatilini 
geçirmek için şuraya buraya otokarla git gel: Eve 
dönersem gene böyle olacak değil mi? Ben böyle ya -
şıyamam. Zaten böyle yaşamak için yaratılmamışun. 
Al~ayım dedim, alışamadım. Beni aramasan iyi eder
sin. Beni bulman kimbilir nelere mal olmuştur 1 

- Y ooo ! Yalnz polis komiserine haber verdim, iş
te o kadar. Çünkü ben yalnız başıma seni nereden bu· 
lacaktım 1 Komisere söyler söylemez, senin o Demo
dokos mu nedir, onunla birlikte olduğunu, 'o adamın 
da yakında Fransa'dan sürgün edileceğini söyledi. 
Zaten o mimliymiş, takip ediliyormuş. 

Adriyen istihkarla gülerek: 
- O mu? dedi, o Atina'nın en zengin bir ba.ngeri -

nin oğludur. 
- Sana kendisi mi söyledi? 

- O, oyun masasına oturdu mu, milyon kazanıp, 
milyon kaybediyor, kainat umurunda bile değil. Sen 
otuz frank verirsin, o bir yemekten beş yüz, altı yüz 

frankla kalkar. 
- O senin Demodokos'un hapisane kaçkınının 

birisi. 
- Sanki bana öğreteceksin. 

- Sen öyle Demodokos bankası diye bir banka bi-
liyor musun, kaç kere içine girdin, çıktın? 

- Budalaya bak 1 öyle bir şahsiyet adını pek orta
lığa yaymaz. Ya idaresine karışmadan sermaye verir. 
Yahut da idare meclislerine reislik yapar. 

Hanri, karısının servetle gözü kamaştığını fark 
ederek ne söylese boş olduğunu anlamıştı. Onu başka 
yollardan rikkate, merhamete gctirmiye çalştı. Sonra 
dikkat etti ki, kendisine epey zamandır bakıyor. E
vet yüzüne, o kederden harap olmuş, sararmış, sol
muş yüzüne Adriyen dikkatli dikkatli bakıyordu. 

- Biliyor musun Hanri, dedi, on beş gündenberi 
görmiyelidir güzelleşmişsin. Aman, o zamanlar ney
di o sendeki boğaz. Önüne ne getirsem tabağı bile ya
lardın. Hatta şişmanlığın da azalmış. On beş gündür 
iyileştin vesselam. Haydi ver elini, ahbap ahbap ay-

rılalım. 
Hanri bu sözlerden o kadar memnun olmuştu ki o

na düşünmeden etini uzattı. Adriyen bir taksi durdu
rarak içine atladı, zavallı Hanri'ye şen bir tebessüm 
yollıyarak uzaklaştı. Hanri, yaya kaldırımın üstünde 
beş dakika hareketsiz bir salde çakıldı lcaldı. 

Arkadaşları, meslektaşları Hanri'ye : 
- Hanri bugünlerde iyileştin canım. Epey za

mandır rengin açıldı, karnın inmiye başladı . Spor mu 
yapıyorsun? Ne gib yemekler yiyorsun? Ne olursa ol
sun hayret edilecek derecede muvaffak olmuşsun. 
Ahbap gençleşiyorsun artık 1 diyorlardı. 

ff an~i, u~u~ zaman ljyen kaidelerine riayet et
mış gıbı ıstırap çekerek kendini topladığ :na 

artık kanaat getirmişti. Perhiz uzun y " ·· .. b • ur uyuş, ar• 
(Sonu 9 uncu sayfada) 
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Üçüncü devre seçirlıleri dolöyısiylef Ycmet~•:;.ı~!~•;::ı~~~!rvecz· 

. . . . . . 

: cümle B. Spaak, Bel~ika sarayının 
• 

Türkiye' de l3elediyeler 
: erkanı, Brüksel belediye reisi, Belçi-
E ka l.ıüyük elçisi, İtalya maslahatgüza
E rr, BB. Daladiye ve Bonne, Mare9al 
• Petain, bazı fransız nazırlan hazır bu

lunmuşlardır. 
Elize sarayında Belçika kıralı Le

opold ıerefine verilen öğle ziyafetini 
müteakip, BB. Spaak, Daladiye ve 
Bone, enternasyonal vaziyet üzerin
de umumi bir görüşmede bulunmu§
lardır. 

(Başr 1. inci sayfada) 

CVMHURlYETTE BELEDll'E IDAREI .. ERl : 

930 yılında netredilen belediye kanunu ile bütün tehir ve kasa
balarımızla sakinlerinin mahalli mahiyette mü.tterek ve me
deni ihtiyaçlarını tanzim ve teaviye ile mükellef hukuki 1&h • 
siyeti haiz bir müessese halinde mütalea ettiği belediye ida • 
relerinin te§kilat, vazife, aelahiyet, hak ve imtiyazlan mua
aır telakki ve icaplara uygun ,ekilde teıri edilmiıtir. 

930 KANUNUNUN ANA HVKV~IIJERI : 

Nüfusu ne kadar olursa olsun kaza ve vilayet merkezleriyle, nü
fuau iki binden fazla olan yerlerde belediye teıkilatı mecbu • 
ridir. 

Her türk nüfus kütüğüne yerli olarak yazıldığı beldenin hemteri
aidir. Belde hem§ehrilerinin, belediye itlerinde reye, intiha
ba, belediye idaresine ittirake ve belde idaresinin devamlı 

yardımlarından istifadeye haklan vardır. 
Kanwı, belediyelere sıhi, içtimai, iktisadi, bedii, kültürel, baym

dırlık aahalarında çok mühim ve ıümullü vazifeler vennittir. 
Mecburi ve ihtiyari kısımlara ayrılan bu itler kanunun 15 in
ci maddesinde, 76 bendde tadat ve tasrih edilmittir. 

Belediye idareleri, belde aakinlerinin müıterek ve medeni ihti • 
yaçlarmı tesviye edecek her türlü teıebbüslere giripnek, 
beldenin ve belde halkının si hat, seli.met ve refahını temin 
ve belde intizamını halelden vikaye makaadiyle kanunların 
bahtettiği aelabiyete müsteniden emirler vermek, yaaaklar 
koymak ve infaz ettirmek hilafında hareketleri görülenleri 
cezalandırmak, hususi kanunlarma göre belediye vergi ve re
aimlerini tarh ve tahsil etmek, tahsi hükmi sıfatiyle menkul, 
gayri menkul mallara tasarrufa, bey "=e ti raya, isticara, ikraz 
ve istikraza, teberrülerin kabulüne ve emsali ukut ve teahhü
datı medeniyeyi ifaya ehil olmak hak ve aelahiyetlerini haiz
dirler. Belediye idaresinin mevdu olduğu makaın ve heyetler, 
belediye meclisi ile, belediye encümeni, belediye reiı ve mua· 
vinleri ve ıube müdür ve heyetleridir. 

BELEDiYE MECLiSLERi : 
Belediye mediai, intihap devresi dört sene olmak üzere intthap 

hakkını haiz hemıehrHer tarafmdan doğTudan doğruya MÇi• 
lir. Meclis azaaının adedi en az 12 dir. 

Belediye intihaplarında rey sahibi olmak iç.in türk olmak, altı a.y
denberi beldede ikamet etmek, 18 yaıını bitirmit olmak, 
ağır hapis cezasma mahkiim, hidamah ammeden memnu, 
yÜz kızartıcı auçlarla mahkiim olmamak lazımdır. 

Bu vasıfları haiz olanlardan 25 yqını bitirmiı bulunanlar, türk -
çe okur yazar olanlar belediye meclisi azalıiıııa intihap edi
lirler. 

intihap encümeni, mahallelerden seçilenler arasından tefrik ol~ 
nan en çok 10 ve en az 5 kiıiden tqekkül eder. Belediye reiai, 
encümene riyuet eder. 

Belediye meclisi, ıubat, nisan, teırinisani, ayları İptidalarmda ol
mak üzere senede üç defa adiyen toplanll". Mühim Ye mÜ•tıa
cel bir İf çıkarsa belediye reisinin yazılı daveti veya az&dan 
üçte birinin e.bab~ucibeli talep ve teklifi üzerine veyahut 
valinin reaen daveti ile meclisleı-, fevkalade olarak toplanll"
lar. 

Bütçe, kati heaap, iı programları, tahsisatı munzamma, faıalduı 

fasıla münakale, ikrazlar, iıtikraz.lar, tarifeler, imar proc • 
ramları, ıvaz mukabilinde vukubulacak teberrülerin kabulü, 
belediye zabıtası talimatnamelerinin tetkik ve taadiki beledi
ye meclialerinin belli batlı vazifeleri cümlesindendir. 

Kararlarının bir kısmı mahallinin en büyük mülkiye memurunun 
tasvibiyle meriyet keabeder. 

BEl,,EDIYE REiSLERi : 
Belediye reisleri meclisten veya intihap olunmak hakkmı haiz 

heın§Chriler içinden veya hariçte~ 4 sene için gizli reyle iz& 
adedi mürettebinin ekseriyeti ile meclis tarafından intihap 
olunur. Reis intihabı, vilayet merkezi olmıyan yerlerde vili
nin tasdiki ve vilayet merkezi belediyelerinde Dahiliye Veki
linin inhası ve Reisicümhurun tasdikiyle katileşir. 

Ankara belediye reisi, Dahiliye Vekaletinin intihap ve inhası, 
Reisicümhurun tasdikiyle, icra vekilleri heyetince 1rörülecek 
lüzum üzerine tesbit edilecek bazı mahallerde belediye reis
leri vilayet merkezi olan yerlerde Dahiliye Vekaletince, vili· 
yet merkezi olmıyan yerlerde valiler tarafmdan na&b olunur. 

Ankara'da ve bu gibi yerlerde reislik Dahiliye Vekaletinin inha
sı, Reisicümhurun tasdikiyle vali veya kaymakamlar uhdesi
ne de tevdi olunabilir. 

Belediye reisi, belediye mecliaine, her içtima devresinin bidaye
tinde, meclis mukarreratının tatbikatına, belediyenin hali ma
lisine, teahhüdatı mevcudenin sureti if asma dair senelik rapor 
vermekle mükelleftir. 

Meclis, rapordaki izahatı, mürettep adedinin ekseriyeti ile kafi 
görmezse keyfiyeti zabıtname ile birlikte valiye veya Dahili
ye Vekale~ine bildirir. Bu iıaı: Üzerine vilayet veya vekilet 
hakemdir. Ademi kifayet kararı vali veya vekil tarafmdan 
tasdik c-dildiği takdirde belediye reisi infiaal eder. 

İstanbul belc..Iiyc reisliğini, lıtanbul valisi ifa eder. Belediye 
meclisleriyle vilayet umumi meclislerine, kanunlarla verilen 
hak ve vazifeler Istanbul belediye meclisi azalariyle, beledi
ye hududu haricin-deki kazalardan müntahap vilayet umumi 
azalarından mürekkep lstanbul umumi meclisine verilmiı • 
tir. 

.. 
Uçüncü İntihap Devresi 

Netice ve ifadeleri 

. . . . . . . . . 

dir. 
Seyhan'm Bahçe kazasırida intihap hakkını haiz kadm, erkek bü

tün vatandaılar aeçime iıtir&k etıniı ve niabet yÜzde 100 Ü 

bulmuıtur. 
Anlc:ara'da (42851) müntehipten 40 bini İntihaba iıtirik etmif, 

niabet %93 e çikmııtır. lstanbul'da mevcut (327.000) münte
hibin, (270.000) ni rey hakkını kullanmıf nisbet %80 ni geç· 
mi,ıir. 

İzmir merkezinde (53439) seçiciden (48.000) ni intihaba iıtirak 
ettiiine göre nisbet %90 nı mütecavizdir. 

Rakamlarm manalı ifadeleri araaında intihaba İftiriı.k eden ka -
dmların bazı yerlerde erkeklerden fazla ol111u ve bu medeni 
hak üzerinde yüksek alaka ve hassasiyet göatermit bulunma
~ı lfeyfiyeti bilhassa kayıt ve dikkate layik görülmiiftür . 

Kaatamonu'da, Adana'da, tark vilayetler\mizin bir çok kaza 
merkezlerinde kadın müntehiplerin sayısı, erkeklere nazaran 
fazladır. 

Bu devre intihabında alınan neticeler arasında .rene Naalı suret
te üzerinde durulmıya layik noktalardan biri de intihabın, 

memleketin her tarafında bir haftada ve aynı zamanda bü -
yük bir sükun ve intizam dahilinde yapılıp bitmiı olmasıdır. 

• Milli iradeyi doğrudan doğruya temsil eden bir dereceli intihap
ların bilhassa nüfusun keair ve aahası geniı olan yerlerde 
tevlit etmesi tabii olan müı\cüllere hemen hiç bir tarafta te • 
aadüf edilmenüıtir • 

Bu neticeler bir araya getirilip mütalea edilirse, ifade ve manası 
~~~= . 

1 - Halkımız, Atatürk Rejimine, cümhuriyet kanımlarına, Cüm
huriyet Halk Partisine candan bağlıdır. 

2 - Milli ve mahalli davalar üzerinde çok huaa ve ala:kalıdll". 
3 T""" Hakimiyet ve iradesini, ıuurlu ve duygulu tekilde büyük bir 

vekar ve intizam dahilinde kullanm11tır. 
4 - Yabancı memleketlerde, çok uzun bir devre geçinnif olma

ama rağmen bilhassa bir dereceli intihaplarda bunun naziri 
bir misale. teaacfJ.if ebnek ve onunla kartılatbrıp mukayeae • 
ler yapmak imkanı bulunamaz. 

Her aaha·da olduğu gibi belde iılerinde de reel ve müsbet esasla
ra cJayanan Atatürk inkilabının feyizlerinden ilham alan, o -
nun yÜksek idare ve iradesine taın bir inan ile inanan halkı • 
mızm en mühim bir davada yarattığı bu neticeyi fiikranla 
kartılamak ve bütün vatandaşları hürmetle aelAmlamak va • 
zifemizdir . 

••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

Belediye Meclisi azôhğı 
• • 

seşımı 

Abidenin açılış töreni 
Kıral birinci Albert'in heykeli biri 

Belçika biri fransız iki bayrakla ör
tülmüt bulunuyordu. Abidenin etra
fında bayraklar sıralanmıştı. Tribün
de birçok yüksek zevat, ezcümle BB. 
Daladiye, Chautemps, Mandel, Sar
raut, Campinchi, Marchendauau, 
Bonnet, mareşal Pctain, general Gam
elin, birçok mebus ve ayan izaıı ve 
kordiplomatik bulunuyordu. Kıra] 
Lcopold, yanında valdei kıraliçe ve 
aile efradı olduğu halde halkın al
kıtları arasında meydana gelmiş ve 
ibidenin önünde Reisicümhur B. Löb
rön tarafından karşılanmıttır. Kıratın 
muvasalitını müteakip, ibide açdmıt 
ve bayraklar yavaı yavaı ibidenin ü
zerinden sıyrılırken mızıka, Braban
son ve Marseyyez marşlarını çalmış
tır. Reisicümhur B. Löbrö'n ile kırat 
III Leopold nutuklarını söylemiş ve 
nutuklardan sonra askeri kıtalar ve 
sabık muharipler abidenin önilnde 
bir geçit resmi yapmışlardır. 

8. Löbrön'ün nutku 
B. Löbrön, Belçika kıralı birinci 

Alber'in hatırasını tiziz için dikilen 
abidenin açılması münasebetiyle söy· 
lediği nutukta ezcümle demiştir ki; 

"-Fransa, Majeste Birinci Alber'
in hatırasına sarsılmaz bir surette sa
dıktır ve bu heykeli dikmekle bu dost 
hükUnıdara parlak bir tazimde bulun
mak istemiştir. 

Kıral l.Jeopold'ün nutku 
Küşat resminde nutuk söyliyen 

Belçika kıralı ~üncü Lcopold de 
ezcümle demi~tir ki: 

"- Hükümet meril<ezinin göbeğin
de bu abideyi dikmekle, Fransa, Bel
çikalıların ta kablerinin hissettikleri 
bir jest yapmıştır. Memleketimin ve 
ailemin hiBSiyatma terceman olarak, 
franaız milletine derin minnettarlık 
hislerimizi sunarım. 

Hatırlardadır ki ayrıca Parti Genyönkurulca kanvn ve Part,_i=,,,...-.Kıral . Alber ... sul}Lve muıhadenettn 
miWZWL"Ulli11fttVll 1Rleıl"ftj-Va'Dall n:y1n1 xcnayımuL--.alUiDMftlill- b11k~ sUrmesıne tarl.ftaf<lt. OllTM 
ıini temin için, fU esaslar dahilinde bir talimatname hazırlana

Erak tetkilata tebliğ edilmiştir. . 
: Madde ı - Yurt içinde bütün vila
:yet umumi meclisleri ve belediye 
:meclisleri kanuni müddetlerini ikmal 
Eetmiş olduklarından bu sene her vi -
:ıayette umumi meclisler seçimi ve 
Eher şehir ve .kasa:bada ve belediyesi 
Eolan nahiyelerde belediye meclisi se • 
Eçimi yapılacaktır. 
: Madde 2 - Belediye kanunu, be -
:ıediye intihabına eylUl iptidasında 
:ba1lanmaauıı ve kanunun gösterdiği 
Emeraaiıne göre en nihayet teşrinieve -
:ıin yirmisinde intihabın bitirilmesini 
:amirdir. İntihabın hazırlığa ait kısım
Etarı aşağıdaki müddetlerde ikmal e -
:dilmelidir: 
: 1 ila 8 eylfıle kadar: defterlerin 
:tanzimi bitmelidir. (8 eyHH hariç), . 
: 8 ila 14 eylüle kadar: Defterler as-
:kıda kalacaktır. 
: 14 ili 17 eylU)e kadar: İntihap en
E cumenleri itirazı tetkik, karara rabıt 
:ve alakadarana tebliğ etmelidir. 
E 17 ila 20 eyliıle kadar: Encümen 
Ekararlarına karıJı mahkemeye itiraz 
:için mUddet verilmiştir. 
E 20 ill 26 eylllle kadar: Mahkemele
Erin itirazı intaç için altı gün kanuni 
:müddettir. 
: Bu müddetlere azami dört günlük 
Ebir tatil payı bırakılır&& hazırlığa ait 
:bUtün ıİıuameUit azami eylul nihaye -
Etine kadar intaç edilmiş olacaktır. Bu
:na göre biltün tehir ve kasabalarda 
Eteşrinievelin birinden itibaren reyler 
:sandığa atılmalı ve nihayet teşrinie • 
:velin onuncu günü intihap ikmal edi
:1erek sandıklar açılıp reyler tasnif e
Edilip belediye azaları ilan edilmiş bu
:ıwunatıdır. 

bıraknuıyacak bir itina ile hazırlan • 
ması lazımdır. 

b) Kanun.da muayyen olan müd -
detle asılı duracak olan defterlerde 
intihap hakkı olduğu halde zuhul ne· 
ticeei iami gcçirilmemit olan vatan -
daşlarrn alakalarını celp ve vaki ola· 
cak itirazlarını dikkatle ve istical ile 
tetıkik edip karara bağlamak halkımı· 
zın intihap hakkına bir hürmet oldu
ğu kadar onun siyasi hak ve vazifesi
ni kullanması ve yapması için her 
türlü kolaylığı göstennek ve bu su • 
retle seçimlerde geniş halk kütleleri -
nin rey ve kanaatlerinin tezahilrllne 
fırsat vermek partimizin halkçılrk e
saslarındandır. 

c) Bu intihaba kadın ve erkek bü
tün vatandaıtarın ve bilhusa intihap 
hakkına ancak Cümhuriyetin yüksek 
ve ~aslı bir umdeai ve ideali olarak 
nail olmuş olan kadınlarımızın tam 
manasiyle ittirakini temin etmek, si
yasi ve içtimai ve kültür hayatımız
daki mevkileri her gün bir kat daha 
yükselen kadınlarımızın siyast olgun
luklarına, bu mevkilere liyakatlerine 
içte ve dıfta bir delil olmak itibariy
le te§kilatımızın mühim bir vazifesi 
olmalıdır. 

Madde 4 - Parti Genbatkurunca 
namzet gösterilmiyen intibaplarda 
intihabın ve yoklamanın nasıl yapı -
lacağına dair Parti nizamnamesinin 
125 inci maddesine uyularak Genyön
kurulca tanzim ve Genba'lkurulca tas
dik buyrulan yoklama talimatnamesi· 
nin bu talimatname ile bağlı olarak 
bir nUsha daha gönderllmlttir. ikinci 
maddesine göre belediye mecllsi l · 
zalığı seçiminde yoklama yapılması 
zaruridir. Bu sebeple: 

a) Belediye seçimi yapılacak her 
tehir ve kasabada belediye namzet -
lerlni tesbit için önce talimatname· 
ıine tam uygun olarak o yerin Parti 
teşkilatı tarafından yoklama yapıla
caktır. 

lunan vatandaşlarımıza namzet liste
lerinde yer vermelidir. Belediye ba
lığı vazifesi; şehrin, bütün ıebirlile
rin ve hatta memlekette . miaaferet 
ıuretiyle oturan yabancıların aallık
ları, yapyıtları, medeni ve içtimai 
hayatları daha umumi bir ifade ile 
cemiyet halinde yqıyan insanların 
her türlü medeni ihtiyaçları üzerinde 
mUessir olacak kararları almak vazife 
ve ıelfilıiyetini icap ettiren bir iştir. 
Bu ıebeple de yoklama neticesinde 
belediye balığı için ayrılacak nam· 
ıetlerin vatana, millete ve Partimize 
bağlyığı kadar amme hizmetlerin~ ve 
tehir i§lerine karşı allikası, tems~l. e: 
deceği muhitin ve halkın ıevg111nı 
kazanmış olması bir tek kelime ile 
vazife görecekleri meclis ve encü
menlerde mUntehiplerinin reylerini 
ve hakiki menfaatlerini temsil ede -
cek evsafı haiz olması göz önünde bu
lundurulmalıdır. 

c) Belediye kanununa göre intihap 
hazırlıklarına eylulü.n birinden itiba· 
ren başlanacağına ve bu haJ:ırhklar en 
erıken eylCil nihayetinde biteceiinc ve 
kanun belediye meclisine lza alacak • 
lardan bir takım vasıf ve şartlar iste
diğıine göre yoklama için acele etıni
yerek eyl\ılün son yarısını beklemek 
lazımdır. Bu suretle sonradan teebit 
edilmiş olan listeyi bozmak mecburi
yetine de düşUimemiş olur. 

Gervyön.kurulca lüzum g<Srülecek 
bazı vilayet merkezlerindeki yokla -
malan reisliği altında idare etmek U· 
zere bir partili arkadaş .göndermeyi 
düfünmekteyiz. tıyönkurulların da 
kendilerine bağlı ilçelerden tuzum 
hasıl olursa bazılarına bu vazife ile vi
layetten bir partili göndermeleri mu
vafık olur. Bu sebeple her ilyön.kuru
lun belediye balığı için eylUl ayı i -
çinde yapacağı yoklamayı hangi gUn· 
de yapacafını tesbit ederek daha evet 
Genel Sekreterliğe ve ilçeyönkurulla
rın da ilyönkurul bqkanlanna bildir
meleri li.z~dır. 

Memleketimizde (62) si vilayet (367) si kaza (92) ai nahiye 
(23) ü köy bclediyeıi olmak üzere (544) yet"de belediye tet
kilatı mevcuttur. Bu yerlerde oturan nüfusun miktarı 
4.200.000 kiti olup bunlardan 1.386,000 ni intihap hakkmı 

haizdir. 

: Madde 3 - Yeni belediye kanunu 
:Cümhuriyetin başardığı eserler ara -
:sında memlelcetimizd.e belediyeciliği 
:yeni baftan tanzim eden bir kanun ol
: duğu kadar ıeçimin tek dereceli olma
:sı ve kadına intihap hakkı verilmesi 
:itibariyle de halkımızın siyasi olgun
:ıu&unu tenmiye edecek bir kanundur. 
:Nüfusumuzun üçte birini te§okil eden 
Eşehir ve kasabalarımız halkının intl -
Ehap yaşına gelmiş bUtUn vatandaşları 
:bu intihapta doğrudan doğruya san -
Edrk başına gelecekler ve hUviyetlerini 
:i.sbat ettikten sonra reylerini iıtimal 

. :edeceklerdir. Bu sebeple : 

b) Yoklamaların her türlil harict 
tesirlerden azade olarak yapılması ve 
Parti teşkil!tında faal vazife almıf, 
iş saatlerinden kıstıkları vakitlerini 
Parti itlerine vakf etmif teıkillt arka
daşlarunızıb arzu ve iradelerine tam 
makes olacak bir tekilde yapılması 
Parti Başkanlarının en çok dikkat ve 
itina göıterecekleri bir husus olma· 
hdır. Kendileri esasen Partili olduk
ları halde Partide faal vazife alama
mıı olan ve fakat ehliyet ve liyakat· 
lerinden istifade edilmcei memul bu· 

Madde S - Yoklama netieeainde 
tayyUn edecek ve parti namzedi ola • 
rak ilin edilecek arkadaşlarımızın in· 
tihabı kazanınalan garttır. Bütün par
tililerin ve partiye taraftar olanların 
reylerini kimilen namzetlerimize ver
meleri milli birliğimiızin bir defa da • 
ha tebarüz etmesine fırsat verecek ve 
milletimiiin kudretini ifade edecek 
manalı bir delil olacaktır. Teşkilatı • 
mrzın bu neticeyi behemahal temin 
etmelerini bekler.iz. Çok yerlerde aeç.icilerin % 80 ni - 90 Dl mtihaba i.Jtirik etmitl•-

: a) Belediye intihabı yapılacak te· 
:hir ve kasabada hem umumt nilfusun 
:dikıkatle tesblti hem de intihap hak -
:kını haiz olanlar için hazırlanacak 

•defterlerin bir tek vatandaıı hariçte 

Avrupa'run bir geçit noktasında bıı> 
nan Belçika'run vazifesi de sulh 
uzlaştırmadır. Bu vazifesini görJ 
mele için Belçika milleti, tam ~ 
lllini muhafaza etmelidir. )er 

lııiklôl poliıikmının miinnJ.i? 
Fakat istiklal politikası, bir·~~tı 

me ve bir infirat politikası dernek df:
ğildir. Böyl bir politika, ıne ya.kın tfllp 

r e muinin ,anlı hatıramı, ne de bir ı tkl 
te ccaaretle ileti.ham edilen imtihan loıa e 
tarın yadını inkir eder. Belçika, aDp,n1 
cak, bütiln halkmın en derin arzusı:'ln 
nu teşkil eden sulh idealine hi~t:.~~ 
emelindedir. Sulha vasıl olabilmek 
çin ve onu semereli bir hale ko en 
hususunda çare ise, ancak milletler ı 
rasında karşılıklı itimadla elde edilr le 
cek olan ekonomik hakikatrnın taha7atı 
risi yolunda yürilmektir. Bunun iç~,1 
gayri müsbct ve kısır bir ideolojir\cılt 
hizmet etmiye değil fakat dünyanı\ııd 
kalkınmasına ve onun ahenkli bir s'-' 
rette inkip.fına en.gel olan çetref~ba 
meselelere pratik hal auretleri bul~,· 
ya gaıyret et:meliyi%. ~t(b 

Kıral Alber'in bir Mizü u. 
Kırat Alber, daha iyi bir zamanı!!~ 

geleceğine inanarak f(>yle diyordu: 
"İstikbalin mazideki gayretlerin bit~ın 
semeresi halinde tecelli edebilmesi \Ft~g 
dünyanın mukadderatını takip eyli • t~ 
yebilmesi için, insanların sulh içinde trı 
çalışmaları ve milletler arasında doet- 'tni 
hıJc ve muhadenet hislerinin hükürıı ar 
sürdüğilnü hissetmeleri lizmdır, Böy• lı · 
le bir sulh mefkut iken, terakki i.mki· · 
nı yoktur. Milletler için saadet de ııa 
mümkün değildir" bu sözler .Belçika• ııu 
nın ve aynı zamanda Fransa'nın idea • 
tini göstermektedir." 

Abidenin açılıt töreninden sonra 
kıral, maiyeti ile halkın alkışlan a· tın 
rasında Etuval meydanına giderek 'il 
meçhul askerin mezarına iki çelenk 
koymuıtur. }'o 

Kırat, bundan aon.ra Belçika büyük tıli 
elçiliğine giderek orada Belçika ko
lonisini kabul etmif ve akşam saat ha 
18.25 de Brüksel'e hareket eylemiştir. tıı 

Kıral maiyetiyle birlikte saat 9,11 ~ 
de Pariı'ten hareket etmiştir. "e 

Miinası büyük bu ziyaret fo 
Gazeteler bugün ilk aayialarını .kı· le 

ral Birinci Alber'in heykelinin açıl- ba 
ması münaaebetiyle Paria'te kıral şö· 
valyenin hitırasına tazimen yapıla

cak merasime tahısiı etmektedirler. 
Kırat 3 üncü Leopold'la valde kırali
çe Elizabet, Kont de Flandr, prense~s::...-.,-....... 
-·• = • ....---.-ncyltcıın a· 
çılma merasiminde hazır bulunacak· 
Jardır. Pöti Parizycn gazetesi bu mü
nasebetle şöyle yazmaktadır: 

"Enditeli &ünlerin ferdasında ve 
herkesin dostlarına güvenmek ihtiya· 
cını duyduğu bir aırada Belçika bu
ıUn Fransa'yı ziyaret ediyor, hiç ol· 
mazsa his ıahasmda minaıı büyü~ o· 
lan bu ziyaret bütün fransu milleti 
taraf mdan heyecanla kar9ılanacaktır. 

Fransı:ıs • Belçika dostluğu 
Paria Belediye mecliai reiıi Le

prost Delonc, Jurnal gazetesinde fÖY· 
le yazıyor: 

"Pariı, Fı-anaa'nm Belçika'ya ve 
bilhassa kıratına neler lborçlu oldu
ğunu unutmuyor. Ve hiç bir zaman u
nutmıyacaktır. Aramızda ara sıra ba· 
zı görüt ayrılıkları çıksa bile ananevi 
dostluğumuz ve mütekabil anlaşma
mız sayesinde bunların izale edilmesi 
ve iki milletin tam bir itilaf dairesin-
de yapması iktiza eder.,, 

:US Jur gazeteaf.nde Belbi diyor ki: 
"Sağlam ve sadık olan Fransa'yı 

Belçika'ya bağhyan dostluk ve §Ük
ran'ın hiç bir :zaman haleldar olamıya
cağının Belçika milletinin hükümdar· 
larının bilmesi lizımdır.H 

Ob şöyle diyor: 
"Kıral Alber'in heykelinin C:Snünde 

fransızlar dünyayı kurtarmıı olan 
eski fedakarlığı ve son fedakarlığı ha
tırlıyacaklar ve çarpışarak fedakar· 
hkta bulunanlarla çarpı9madan feda
klrlık yapanları birbirinden aymnı
yarak her lklıine kar91 da aynı 9ükran 
hislerini tafıyacaklardır.,, 

İtalyan mahfilleri 
Hitler'in son nutkunu 

tasvip ediyorlar 
Roma, 12 a.a. - İnformazione dip

lomatika gazetesi, SaııbrUk nutku hak
kında şu satırlan yazryor : 

"Führer'ln nutku Roma'nın bütün 
l&l!hlyettar mahfillerinde tuvip edil
mittir. B. Hftler, Almanya'nın herkes
le vo bu arada fraıw:z ve ingiliz mil -
Jetleriyle barış istediğini tekrar kay
deylemittir. Fakat, Fransa ve İngil
tere'de totaliter devletlere karıı harp 
edilmesini iıtiycn ku .. etli grup ve par
tiler mevcut olduğunu kaydetmeden 
geçemezdi. Zira bu grup ve partiler, 
bir harbin ilanı için Sildet meselesin
den istifade edilmemiş olmasından 
doğan memnuniyetsizliklerini gizle
memektedirler." 
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(HA VA SEFERLERİ) 

Vasiyetname Ankara • latanbul araamda 

Pazardan maada heraün: 
~ernıen Monfor genç katibin ken-
''?e göııterdiği koltuğa yerleşti. 
tip: 

dt 7'" Madam, dedi, bay noter i9ini bi· 
ll1P !İnıdi gelecek. 
i\ Jcnnen başını aalladı. Gözleri bu 

ı.. ltlerne odasmm alelade güzelliğini 
l"~ttı ve ona kendi aksini yollıyan 

Üzerinde durdu: Yirmi beş ya-
llrn ınuhtC§em güzelJiği, iri berrak 
ılerinin parıltıaı, ağzının tazeliği, 

tülleri altında daha cazip görü • 
ı ~altın rengi saçlarmın ihti1amı. 
t et. Yirmi bc9 yaşında duldu! 
Jerınen gözlerini yarı kapadı. Ha 

· •tının bir safhası, şurada bu noter o
••nda tamamlanıyordu. Bu kıaa ve 

,._ •ltlı hikayeyi bir film gibi hafıza -
'-.Qlda ıüratle canlandırdı: Uzun bir 

ı.lıktan ıonra annesinin ölümü ve 
~aının bir İf kazasına kurban git· 

~it •ıyıe yirmi ya1ında, beliniz bir iı· 
lı. halle, hayatta yapa yalnız kalmış-

~ Ver birden bire anka kuşu başına 
~;l'IOıllftu: B. OgUat Monfor, babası· 
~la~ patronu, kendisini yazihanesine 

~ 
gırtmıştı: Ona babasının ölümün -
t~ bütün müessesece duyulmuş olan 
trın teessürü ifade etti ve müdiriyetin 

._ııa. küçük bir yardımda bulunmıya 
arar verdigini bildirdi. 

lt:Sonra birdenbire yerinden kalkmış-

ıı - Fakat daha iyisi .. Madmazel, ba-
a elinizi vermek Iütfunda bulunu • 

ııuı. 

la Ve genç kızın hayreti karşısında i
\'e etmişti : 
- Evet, biliyorum ... Siz yirmi ya -

'~dasınız, bense kırk beş ... Fakat dü
'·ll~ilnüz: İkimiz de yalnız ve kimse
liıiz... Mütekabil vaziyetimizi bili
}'~rsunuz. .. İsrar etmiyorum... Düiil
llunuz ... 

Jermen, odasında yalnız kalınca, 
lıa:yatın kendisine yalnız müşkülat v>! 
nıaı ırumiyetler sak ladığını düşün • 
llıUttü. Çifte matemi bütün neşesini 
;e Urnidini alıp götürmüştü. B. Mon-
Or'u sevemezdi; fakat onun büyük 
~f\reti sayesinde h~ç olmazsa istik -
uııl endişesinden kurtulacaktı. 
d Teklifi kabul etti. Bet sene mUd -
ttJe, gençlik ve nege dolu hw:urlyle 
kocasını mesut etti. O da, duyduğu 
bUyiik minnetle" her şeyini sevgili, 
btrr9ını vakfe-diyordu. 

.'Y .. lnız kıskans 'hır adamdı. -Marazi 
hır rna.likiyet hiHinden kendini kur
~ranuyo.rdu. 

\re işte B. Monfor birdenbire öl -
llıüştü; ancak kar ısını son bir defa 
ltııtaklıyacak ve istikbal hususunda 
~endiaini temin edecek kadar vakıt 
ulabilmi§ti. Miras bekliyen amcaza

de bekli ye duraun 1 İşte şimdi, genç 
k~dın, vasiyetnameyi dinlemek için -
dır ki noter dairesinde bulunuyordu. 
Aynı katip içeriye, ancak otuz yaş

~rında görünen bir adamı daha getir
?ı. Bu genç Jerı •. en'i selimladı ve bir 
1•kenıleye oturdu. İkisi de, göz ucuy
la biribirini süzdüler. Bakışları raat
~ğı zaman, kızarak başlarıru çe
\'iri yorlardı. Genç adam, karşısında • 
lci güzel dulun cazibesi altındaydı, 
ienç kadın da, bu yakışıklı adam kar
§ısında lakayıt kalmadığma 9aşıyor -
du. 

Noter bizzat kapıyı açtı: 
- Lütfen buyurur musunuz? 
Yazıhanesi arkasında ayakta dura -

raıc, onları biribirine takdim etti: 
- B. Jan Monfor ... Dul bayan 0-

gust Monfor. 
Biri ölünün amcazadesi, biri de ka

rısıydı. Müteveffa evlenmemiş olsay
dı bütün miras amcazadeye kalacaktı. 
Şinıdi bu miraa dul karıı;ınındı. Onun 
için her ikisi de çağrılmışlardı. 
~oter, elindeki zarfı yukarı kaldır

dı, mühürleri kırdı, başlangıç tarafını 
geçtikten sonra heyecanlı kısma gel
di: 

B. Ogust Monfor amcazadesine bü
:Yiik kıymeti olmıyan bir mikdar arazı 
lerkedıyor ve ayrıca şahsi eşyasından 
bir kaç hatıra bırakıyordu, karısı Jer· 
ınen'e ise, bu klıçük istisnalar hariç, 
biitUn serveti kalıyordu. 

Fakat evlenmemesi şartiyle. Aksi 
halde, servet, kendiliğinden, amc~za
desi Jan Monfor'a intikal edecekti. 

Jermen titredi. Demek ki kocaımın 
kıskançlığı ölümünden sonra da ~e
\'atn ediyordu. Onun tamahkar malı -
kiyct hissi karısını ölünciye kadar 
kendisine bağlı bırakmak istemişti. 
kapının önünde Jan ve Jermen t.e • 

reddüt ettiler. Rakip varisler sıfatıy· 
le biribirlerin arka mı çevirecekler • 
di? Jermen kendisinden daha bUyük 
J>ay aldığı i~in öziir mil dileyecekti? 
\'oksa erkek. bu latif genç kadına, ta
lihinden dolayı hem de fena bir 
hia beslemediğini mi söyliyecekti? 

J an genç kadına döndü ve elini u • 
zattı: 

- Sizi tebrik ederim, dedi, artık 
Çok zenginsiniz. 

- Evet ama, ne ağır bir tartla. 
- Eh, insan her feye birden malik 

olamaz. Hem dikkat edin: Size neza -
ret edectğim. Eger yeniden evlenir
seniz servetini& benim olacaktır. 

]ermen: 
- Evde size ait bazı eşyalar bulun

duğunu unutmayınız. Bunları tealim 
almak istediğiniz zaman ... 

- Ha, ıahi. Mirastan hissem .... 
Gene gUlüıerek gün ve saat tayin 

ettiler. 
O gün Jan kıyafetine itina etti ve 

Jermen apartımana çeki düzen verdi. 
Uzun zaman gevezelik ettiler, tam 

kapıdaa çıkarken Jan hatırladı: 
- Hay aksi feytan, unuttumdu. 
- Teslim alacağınız eşyalar değil 

mi ı Zararı yok bir ba~ka :.der almıya 
gelirsiniz. 

Jan sık sık geldi fakat hal: eşyaları 
almış değildi. 

Her sefer, tam kapı<la veda ederken 
hatırlardı: 

- Bakın gördünüz mU, gene unut
tum! ... 

- Gelecek sefer, Jan ... 

Yeıllköy'den hareket : 11.30 
8.30 Ank:ıra'dan hareket : 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perşembe: 
Cuma 
Cıunarteai 

; Eee ve Çankaya eczaneleri 
: Sebat ve Yenişehir " 
: latanbul ecıaneml 
: Merkea 
: Ankara ,, 
: Yeni ve Cebeci eczaneleri 
: Halk ve Sakarya 

ACELE iMDAT 
Bir yaralanma, bir ka:r:a, fevkallde bir 

haatahk vukuunda acele imdat istemek için 
belediyeler hastanesine (2257) numara ile 
telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yangın ihbarı: (1521). - Telefon müra

caat, şehır : (1023-1024) . - $ehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Hava
gazı arıza memurluiu: (1846). - Me
sajeri Şehir anbarı: (3705). - Takai 
telt>lon nwmaraları: Ziıı ~ırlicarni civa
rı: (2645-1050-1196) •• Samanpazan ci
varı: (2806-3259). - Yeni,ehir, Havuı
başı Bizim takai: (2323). - Havuzbaıı. 
Gıiven taksi: (3848). - Birlik taksi: • 
(2333). • Çankırı caddesi, Ulus taksi: 
(1291). ·İstanbul takıisi: (3997) 

ve Fakat her zaman unutacaktır. Son 
defa eve geldiği zaman genç kadının 
ayakları dibinde yere oturdu: 

- Jermen, sizi ilk defa gördüğüm 
zaman sanki içimde bir sarsıntı ol -
du .. Kalbim dana hızlı çarpmıya baş

ladı ... Noter dairesindeki görüşme -
mizden sonra size bundan bahsetmek 
istedim, fakat bir türlü cesaret ede -
medim. Ve sizden ayrılmak lazım gel
diği zaman ... 

Otobüslerin ilk 
son seferleri 

Sabah 
1tk 

sefer 
Ulus M. dan K. dere'ye 6.45 
K. dcre'den Ulus M. na 7.15 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.2S 
Çankaya'dan Ulus M. na ' 7.10 
Ulus M. dan Dikmen'e 6.30 
Dikmen'den Uluı M. na 7.00 

Ak~am , 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 
23.00 
23.20 
20.00 
20.30 

Jermen'in ellerini avuçlarında tu -
tuyor. O da ellerini çekmiyordu. 

- Benden ayrılmak mı l Fakat ma
dam ki hemen her gün beni görüyor • 
sun uz ... 

- Mersi, ]ermen, çok iyisiniz ... 
Anlıyor musunuz ki, artık sizsiz ya • 
şıyamam ... Onun için bana ümit ver
mez misiniz? 

Genç kadın cevap vermedi, fa.kat o
na doğru eğildi ve ilk buseyle dudak
ları birleşti. 

Jan: 
- Karun, sevgili karım, diye mırıl

danıyordu. 

Fakat birdenbire J ermen kendini 
erke.,:- kolÜlrından kurtardı ve yil
zü •olgun: 

- Ya vasiyetname 1 Diye haykırdı. 
Evlenirsem bütün servetim elimden 
gidiyor! ... 

Jan: 
- Doğru, dedi, bunu dUtUnmcml9 -

tim. .. Fa.kat bu hirihirimizi sevdikten 
sonra bunun ne ehemiyeti var!.. 

- Evet, !Üpheıiz, fakat ne de ol
aa! ... 

Jan onu kolları arasına alarak sor
du: 

- Durun, dedi, siz evlenirseniz ser

Ulus M. dan Keçiören'e 6.00 
Keçiören'den Ulus M. na 6.30 
Uluı M. dan Etlik'e 6.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 
Cebeci'den Ulus M. na 7.00 
Cebeci'den Aı. fabl.ra 7.00 
As. fabl. dan Cebeci'ye -.-
Yeni&ehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 
S. pazarından Akköprü'ye 6.15 
Aklı:öprü'den S. pazarı'ııa 7.30 

21.00 
21.30 
21.00 
21.30 
23.00 
23.00 
-.-

17.00 
23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

§ U. Meydam'yle İstasyon arasında her 
beo dalı:ilı:ada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

& U. Meydanı'yle Yem,ehir. Bakanlık
lar, Cebeci. Samanpa:r:arı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her bet daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her ıs, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akpmları Uluı Meydanı'ndan 1aat 23 
deki ıon seferlerle bunların Uluı mey
danı'na dönüıleri ainemaların daiılıt 
saatlerine tibidirler. 

Poata Saatleri 
TeahhUtlU saat (18) e kadardır. 
Posta saat (19) a kadar İltanbul ciheti
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpap'ya : Her sabah 8.20. Her' 

alcpm 19.15 Ye 19.50 
de (Pazutni, Per
ıembe, Cumarteai 
Toroı anrat.) 

Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sıvaa, Amaaya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergiin 9.55 
Zonguldak hattı : 15.00 

vetinizi kaybediyorsunuz, fakat ki • G Ü n el el i k : • 
min lehine? 

J ermen, onun kollarına sokularak: 
- Sizin, diye mırıldaadı. 

Fransızcadan: Nayrr 

Hicri - 1357 
Şaban: 18 

S. D. 
Güneı: 6 07 

Rumi· 1354 
Eyll)l: SO 

S. D. 
Akpm: 17 33 

---------------------------------, 
T. c. ZiRAAT BANKASI 

Kuruluş tarihi: 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 

Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Pırı biriktirenlere 28.800 llrı ikr1111lye Yerecek 
Ziraat Bankaaındlı Kumbaralı •e lhbanııa Tasarruf besaplarındı 

en u 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çeldlecek kur'a ile apğı· 
daki pllna glSre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 • 2.000 .. 
4 

40 
100 

.. .. .. 
250 
100 

50 

• 
• .. 

1.000 
4.000 
s.ooo 

.. 
• .. 

120 • 40 • 4.800 .. 
160 .. 20 • 3.200 .. 

DIKKA T : Hesaplanndaki paralar bir ıene içinde 50 li
radan tlfafr cliifmiyenlere ikramiye çıktıjı takdirde '?o20 
fazla.iyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a. 1 Eylül. 1 Birincikinun, 1 Mart Ye 
ı Huiran tarihlerinde çekilecektir. 

\. 

KA·ÇA K 
(Ba~ı 7. inci sayfamızda) 

dak bardak çay; bir doktor uğra~a bunların temin 
ettiği kuveti imklnı yok Hanri'de temin edeınudi. 

Şimdi artrk bunun arkaamı bof lamamahydı. Adri
yen de onun kendini topladığını, benzi yerine geldi
ğini söylemişti. Demodokos ise yakında cezaya çarpı
lacak, belSsını bulacak. Adriyen gene kendisine kala
caktı. Hem de bu sefer kendisini karısı sevecekti. 

Hanri gene gece yilrüyilşlerine, kuru peksimetle 
çayına, devam etmiye başladı. Hatta çaydan tekeri de 
kaldırdı. Onun yerine yuvarlak bir limon dilimi kul • 
lanmıya ba§ladı. Bir boka kulübüne yazıldı. Hem sa -
yıflamak i.tiyordu, hem de belki o çelimsiz, cılız De· 
modokos'la karşılaşabileceğini hesap ediyordu. Bir 
taraftan da yüzme havuzlarına sık sık devam ediyor• 
du. 

Orada çıplak güzel kızları gördükçe avunuyor, 
Adriyen'in o acı hatıralarını yavaş yavaş unutuyordu. 

Hanri bir sabah bürosuna giderken, önünde yürü -
yen bir kız gördü. Dikkat etti, yüzme havuzunda sık 
sık tesadüf ettiği güzel bir kızdı. Uf atmıya yolda 
f ıraat bulmuştu. Artık auyun ' içinde, yahut güntt 
banyosu yaptıkları tahtaların üstünde hemen her gün· 
biribirlerini görüyorlardı. Bir gün "havuz" hakkında 

sonra da işleri üzerinde konuıtular. Kız steno-daktilo 
idi. O da kültür fiziği seviyor, günde iki Uç saati,ni 
ona hasrediyordu. Otobüse beraber bindiler. Orada 
hangi yemekleri, hangi sporları tercih ettiklerini, 
hoşlandıkları şeyleri biribirlerine anlattılar. Hatta 
Jorjet, az kaldı otobils durağında irl.meyi unutuyordu • 
Acele acele inerken: 

- Yarın görüşürüz 1 dedi. 

Hanri de:: 

- Beklerim! diye cevap verdi. 

Artık her gün saat on dörtte buluıuyorlardı. Ban· 
yodan sonra yanyana güneşte istirahat ediyorlar, yü
zenlerin sesleri, çığlıkları arasında konuşuyorlardı. 

Hanri, Jorjet'in annesinin evinde oturduğuna inan· 
dırıyord~. Konuıurkcn, kız b~tiln kabahatlerin Adri· 
yen'de olduğunu söyliyerek içten içten bopnmaıını 
teşvik edıyordu. 

Jorjet, zeki, pratik görünüyor, hep onunla mefgul 
oluyordu. Hanri için güzel bir açrk renk elbiselik ku· 
maş beğendi. Açık yaka bir gömlek aldırdı. Güzel 
renkli bir kıravaıt seçti. Artık Hanri zarif olmuştu. 

Fakat Hanri böyle süslenmekten hO§lanmıyordu. 

Kız bunun farkına vardı. Eğer o serbest olsaydı, mut
laka Jorjet onunla hayat arkadaşlığı yapmayı kabul 
edecekti. 

Bir &Ün Hanri otobüsle bürosuna gidiyordu. Ga -
zetenin iki sayfası arasından sanki bir a§k fışkırdı 
qndr. Çünkü gazetede şu satırlar vardı : 

KOZMOPOLİT BİR DOLANDIRICI 
YAKALANDI 

Polis tarafndan uzun zamandır t§kip edilen, ken
disinin .Atina'nın bilyilk bir bangerinin oğlu olduğu· 
nu iddia eden, Klodet Kolber caddesinde oturan De· 
modokos adrnda bir adam .... 

Hanri birdenbire haykırdı: 
- Ta kendisi ı 

Bereket versin Adriyen'in ismi geçmiyordu. Bel· 
ki de bu iazetede yoktur. Fakat her halde meseleye 
karıtmı§ olacaktır. 

Hanri bürosundan çıkınca Adriyen'i gördü. Ka
dın kendisini bekliyordu. Üzerinde gayet şık bir el
bise, ba§ında gUzel bir şapka vardı. Oldukça şişman 
görünüyordu. Öyle ya, her halde bir oturuşta Demo
dokos'uun yemeklerinde be§ ,altı yüz frangını yiye 
yiye yağlanmıştı. Hiç cporcu kılığı yoktu. 

- Hanri ben geldim, dedi, sana merhaba demiye 
ve olup biteni haber vermiye geldim .•. 

- Haberim var. Ga:ı:etelerde okudum. Mükemmel 
oldu 1 Şimdiye kadar bizi tanıyanlar senin onunla bir
lilde olduuğnu bilmiyorlardı. Ben hep saklamıştım. 

Fakat şimdi rezalet tamamen yayılmıştır. Benim için 
yapacak tek bir iş kalıyor: Senden ayrılmak. 

- Hanril 
Hanri onu işitmedi değil. Fakat artık ne yapaın? 

Ötede Jorjet bekliyordu. 
- Canım Hanri, gel bir kere eve gidelim, orada 

daha iyi konuşuruz. 
- Yol mademki evden gönüllü çıkıtın gittin. De

mek bugün .... 
· - Hiç olmazsa gel şurada bir yerde oturalım. Ba
na bir kokteyl ısmarla. Bir çeyrek kadar kom..ışalım. 

Benden ayrdamıyacaksın, 
- Kusura bakma ama, iki yemek arasmda bir fCY 

içmiyorum. 
Adriyen timdi, onun yüzündeki çizgilere, silueti

ne, boyuna bosuna bakıyordu. İmkanı yok eski kocası 
değildi. Hanri'nin pek ho§una giden bir eda ile : 

- Ne kadar da değişmişsin ya ı ..... deai. 

Vergi borçları hakkında 
Ankara Defterdarlıfmdan 

Iımi Ad resi Işi 
Vergi miktarı 

Seneıi Lira Kr. 
Tarh İhbarname No. sı Verginin 
No. sı Cilt varak nevi 

Mehmet Oğ. 
Hacı Ahmet 
Fuat Et-koman 
Muatafa Oğ. 
Osman 

Tabakhane Terzi 935 1 78 48 14 4 
Köprü.bqı 
Ulucanlar Aıçı 936 4 61 149 ' 2 • 

AJAettin Oğ. 
Ahmet 
Konyalı Tevifk 
Süleyman Oğ. 
Oaman 

" u 

Hatuniye mahal • 
lcei Yenişehir 

caddesi Berber 
Dua tepe 

Atpazarı anbarında Zahireci 
Misakı Milli ma- Terzi 
hali esi 

,, ,, .. 

936 
937 

.. 
936 

937 
tbrahim Oğ. imam Yueuf ma

hallesi Arıca So. 
Misakı Millt ma-

Elektrik ve makina 
Hasan 
HUseyin Of. 
Saffet 
Muatafa Oğ. 
Fatih 
Hasan Sudi 
Şükrü Cemil 
ve Hakkı 

hallesi çakıcılar 110. 

Koyun pazarı 

Kahya çıkrıkçılarda 
Çubuk barajında 

Tahir Oğ. Mithat Yeğenbey HilU 

tamirciai 
Terzi 

Bakkal 

Kunduracı 

Kahveci 

Terzi 

.. 
935 

936 

937 
935 

935 

19 32 
00 75 

17 24 
1 78 

28 80 

6 90 
3 44 

41 40 

93 70 
9 60 

5 40 

6 
72 

462 
124 

124 

5 
12 

121 

28 
33 

17 

27 
1 

S4 
58 

58 

59 
49 

59 

63 
1 

47 

63 
72 

85 
94 

95 

36 
100 

67 

30 
91 

ıs 

• 
Sayım 

Kazanç 

• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 

• 
Yukarda isim ve ikametgahları yazılı mükellefler namına tarholunan vergilere ait ihbarnameler hali hazır 

ikametgahlarının meçhul olması dolayıaiyle hukuk uıulU muhakemeleri kanunu hükümlerine göre tebliğ yeri-
ne kaim olmak üzere ilan olunur. (4275) 7575 

Ankara Borsası 
12/1. teırin/1938 fiyatları 

ÇEKLER 

Ar.ıhı Karıanıt 

Londra 
Nevyork 
Pariı 

Milano 
Cenevre 
Amıterdam 
Berlin 
Brükael 
Atina 
Sof ya 
Praı 
Madrit 
Vartova 
Budapeıte 
Bllkreı 

Belırat 
Yokohama 
Stokholm 
Moıkova 

6.03 
126.9325 

3.37 
6.68 

28.8075 
68.11950 
50.8425 
21.46 

1.10 
1.545 
4.365 
6.03 

23.8250 
25.125 
0.9050 
2.8450 

35.2025 
31.o7 
23.90 

6.03 
126.9325 

3.37 
6.68 

28.8075 
611.11950 
50.8425 
21M5 

1.10 
1.545 
4.365 
6.03 

23.1250 
25.125 

0.9050 
2.1450 

35.2025 
Sl.07 
23.90 

ESHAM VE TAHVİLAT 
1933 ikramiyeli 

Erıani 

.. .. 
l!l.10 151.15 

(Peıin) 
19.10 151.10 

(Vadeli) 
Sıvaı-Erzurum hattı 

ta. ili 20.15 20.10 
.. " .. ıv 20.10 20.10 

Cümhariyet M~rkea 
Bankay 108.- 108.-

Mcihk~irieler 
Koyulhiaar Swh Hukuk Hakim -

lifinden : 

Eanaftan Kuyuluhiaarlı Ahmet Ka
ya tarafından Sıvasta nafıa kondok -
t8ril Sait yanında Niku namı diğeri 

Coşkun Baykal hakkınd<ı aç•lan 48 li
ra 25 kurut alacak divaıı muhakeme
sindeki yapılan tebli~at üzerine mah
kemeye gelmemit ve vekili kanuni 
dahi bulundurmamıt oldufundan hak
kında gıyap kararı. verilerek 10-5-938 

gUnUne ait yazılan gıy~p kararı ar· 
kasındaki' me~ruhatta bunun Divrigi 
kısımlarında yerinin belli olmadığı 
bildirllmlt olmaıma mebni hakkında 
yeniden tebliğat yapılmasına ve bu 
tebliğatın uaulil hukukiyenin 141 in
ci maddeai mucibince ilinen icraama 
karar verllmlt ve bu husustaki mu -
hakemenin 8-11-938 salı gününe talik 
kıhnmıı bulunduğundan mezkQr ilin
de mahkemede bizzat hazır bulunma
dığı ve vekfli kanuni bulundurmadı
ğı takdirde hakkındaki muhakemenin 
gıyaben bakılacağı ilan olunur. 

7494 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. - -5 OÇ AHBAP ÇAVUŞLAR = 
: ECLENIYOR : - -- . -.,,,,, .................................• ,. 

Hah merakhlanna • 
Ankara Balık pazarında eıya 

aatıı aalonuna her cins İran, Kaf
kas ve Anadolu halıları tC§hir 
edilmekte ve ucuz fiatla satılmak· 
tadır. Halı meraklılarının bir de-
fa salonu görmeleri kafidir. 

Telefon : 3624 

Arpa, saman ve saire ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden: 

ı - Harta kıtaaı hayvanatı için 
60000 kilo arpa, 25000 kilo kuru ot, 
15000 kilo saman, 200 kilo yem tuzu 
pazarlıkla ve defaten alınacaktır. 

2 - Pazarlık Cebeci'de Harta Gn. 
DI'k. binasında Sa. Al. komisyonunda 
22.10.1938 cumartesi günü saat 10. da 
yapılacaktır. 

3 - Arpanın muhammen tutarı Uç 
bin lira, muvakkat teminatı iki yiiz 
yirmi beı lira, kuru otun muhammen 
tutarı sekiz yüz yetmiş beş lira, mu • 
vakkat teminatı 65 lira 63 kuruş, sa. 
manın muhammen tutarı üç yüz lira 
muvakkat teminatı 22 lira 50 kuruı'. 
yem tuzunun muhammen tutarı 14 Ji. 
ra, muvakkat teminatı 105 kuruş oluo 
banka mektubu veya vezne makbuz~ 
kabul olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve aaattc 
teminatlariyle birlikte komisyona 
gelmeleri. (4222) 7456 



RESMi iLANLAR 
. . ;;. 

Bayınd1rlak Bakanlağı , 

Yapı iJleri ilônı 

Nafıa V eületinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka

ra Emniyet umum müdürlüğü arşiv 

dairesinde yapılacak evrak asansöril 
tesisatıdır. 

Ketif bedeli: 1219 liradır. 
2 - Eksiltme 24.10.938 pazartesi 

günü saat 11 de Nafıa vekaleti yapı 
i'leri eksiltme komisyonu odasında 
pazarlık usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak üç kuruş be<lı:l mu
kabilinde yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 91 lira 45 kuruşluk muvak· 
kat teminat vermeleri ve bu tesisatı 
yapabileceklerine dair ehliyet vesi· 
kası ibraz etmeleri lazımdır .. Bu ve
ıika eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evel bir istida ile na 
fıa vekaletine müracaat edilerek alı
nacaktır. Bu müddet zarfında vesika 
talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 
giremiyeceklerdir. ( 4302) 7404 

Tahta kır küreği ahnacak 
Nafia Vekaletinden : 
25. teırinievel. 938 salı günü saat 15 

de Ankarada nafıa vekaleti malzeme 
müdürlüğü odasında toplanan malze
me eksiltme komisyonunda ceman 
1820 lira muhammen bedelli Haydar
paıada vinç altında teslim şartiyle 
kuru gürgen ağacından yapılmıt 700 
adet tahta kar küreğinin açık eksilt
mesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 136.50 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankarada nafıa vekaleti malzeme mü
dürlüğünden parasız olarak alınabi -
lir. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
prtnamesinde yazılı vesikalarla bir
likte aynı gün saat 15 de mezkfir ko -
misyonda hazır bulunmaları lazım -
dır. (4207) 7484 

Finans Bakanlığı 

Palto yaptırllacak 
Maliye Vekaletinden :ı 
1 - Vekalet müstahdemini için ku

maf ve sair bilumum malzemesi müte· 
ahhide ait olmak üzere 93 adet erkek 
paltosunun diktirilmesi açık eksilt 
meye konulmuftur. 

2 - Muhammen bedeli bin seki~ 
yüz altmıt lira ve muvakkat teminatı 
yilz otuz dokuz lira elli kuruştur. 

3 - Şartnamesi vekalet levazım mü
dürlüğünde görülebilir. 

4 - Eksiltme 14.10.938 cuma günü 
aaat 15 de levazım müdürlüğünde mü· 
tefekkil eksiltme komisyonunda yapı· 

lacaktır. 
lateklilerin 2490 sayılı kanunun 2 

nci ve 3 üncü maddelerindeki belgeler 
ve muvakkat teminat makbuz veya 
banka kefalet mektubile birlikte bel
li gün ve saatte komisyona müracaat-
ları. (4016) 7087 

Ekonomi BokanlaQı 

Mütercim alınacak 
lktiaat Vekaletinden : 
Türkofis merkezi için müsabaka ile 

iyi fransızca ve almanca bilen bir mü
tercim alınacaktır. Ayrıca bir lisan bi
lenler tercih edilecektir. İmtihanla 
tespit olunacak iktidarına göre 200 ili 
300 liraya kadar aylık ücret verilecek
tir. 

MalQmat almak için taliplerin An
kara ve İstanbul Türkofis daireleriı1e 
müracaatları. (4296} 7586 

Odun ve kömür ahnacak 
Ankara Ceza Evi Direktörlüğün

den: 
Ankara cezaevinin 1938 mali yıh 

ihtiyacı için (55) bin kilo yerli sömi
kok taı kömürü, (15) bin kilo meşe 

kömürü ile (10) bin kilo kmlmıt me
te odunu yirmi gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

latekliler yüzde 7,5 muvakkat te
minat akçesi olan (186) liralık banka 
mektubu veya o miktar paranın An
kara defterdarlığı veznesine yatırıl

dığına dair makbuzlariyle oirlikte 
yevmi ihale olan 20 birinci te,rin 938 
tarihine müsadif pertembe günü saat 
15 de Ankara Cümhuriyet müddei u
mumiliğinde mütetekkil komisyona, 
,artnameyi görmek ve fazla izahat al
mak istiyenlerin Cebeci'de ceza evi 
direktörlüğüne miiraraatları ilin olu-
nur. (4028) 7167 

Orta müJICldidesi ahnacak 
P. P. T. Levazım MD.lüğiinden : 
1) - İdare ihtiyacı için 6 tane iki 

katlı ve adi tekerrürlü orta müşeddi
desi kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muştur. 

2) - Muhammen bedel 9000 muvak
kat teminat 675 lira olup P. T. T. U. 
MD.lük binasındaki satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3) - istekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu ve ka
nuni vesaikle beraber teklif mektubu
nu muhtevi kapalı zarflarını o gün 
saat 14 de kadar mezkur komisyon1 
vereceklerdir. 

Şartnameler Ankarada P. T. T. le
vazım müdürlüğünden ve İstanbulda 
P. 1'. T. levazım ayniyat şubesinden 
parasız verilir. ( 4230) 7 560 

Tel örgü yaphrılacak 
P. f. T. Mudurliığünden : 
Etimeığut'taki radyo diffüzyon ci

vanndaki memnu saha pazarlıkla ve 
kafeı telle çevrilttirilecektir. 

Keıif bedeli 749 lira 55 kuruı mu
vakkat teminat 66 liradır. 

Pazarlık 17-10-938 pazarteıi gÜnÜ 
saat on bqte müdürlük komiıyonun -
da yapdacakbr. 

Taliplerin o gün teminatlannı ya
tmnıı olarak müracaatlan. (4298) 

7587 

--
Askeri Fabrikalar 

4 ton nikel alınacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdürlü -

ğü Merkez Satın Alma Komiıyoiıun • 
dan : 

Tahmin edilen bedeli (8800) lira o
lan 4 ton nikel askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 24-11-1938 perşembe günü 
saat 1 S de kapalı zarf usuliyle ihale e
dilecektir. Şartname parasız olarak ko
misyonda verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (660) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 de 
kadar_komiayona vanneleri va- 1-adi. • 
terinin de 2490 numaralı kanunun 2. 
ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkQr 
gün ve saatta komisyona müracatla -
n. (4160) 7385 

77 62 Kilo yatakhk pamuk 
ah nacak 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Kırıkkale Satın Alma Komia -
yonundan: 

Tahmin edilen bedeli (2483) lira 
(84) kuruş olan 7762 kilo yataklık pa
muk Askeri fabrikalar Kırıkkale grup 
müdürlüğündeki satın alma komisyo
nunca 17.10.1938 pazartesi günü saat 
15 de açık eksiltme ile ihale edilecek -
tir. Şartnamesi Ankara'da askeri fab
rikalar umum müdürlüğünde merkez 
satın alma ve Kırıkkale'de grup mü
dürlüğündeki satın alma komisyon
Jarınca parasız olarak verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(186) lira (29) kuruş ve 2490 sayılı ka
nunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaik
le Krıkkale'de grup müdürlüğündeki 
satın alma komisyonuna müracaatları 

(4274) 7574 

Hava Kurumu 
- --- -. ~ 

Münakasa temdidi 
Türk Hava Kurumu Bolu Şube -

ainden : 
9991 lira 57 ketif bedeli olan ve U

lus gazetesinin 22, 23, 25 eylül 938 ta
rihli nüshalarındaki fartlar dahilin
de eksiltmeye konan ıube binası in
şaatına talip çıkmadığından inşaatın 
26 eylül 1938 tarihinden itibaren bir 
ay içinde pazarlıkla ihale edileceği 
ilan olunur. 7592 

Tayyare bezi vesaire 

ah nacak 
Türkkutu Genel Direktörlüğün • 

den: 
Şartnamesi mucibince 3000 metre 

tayyare bezi, 10000 metre dolama be
zi, 4000 metre yapıttırma teridi ve 
6500 metre kenarı tırtıllı ıerit alına
caktır. 

Şartnamesi her gün Ankara'da 
Türkkutu Levazım bürosunda ve ts
tanbul'da T. H. K. şubesinde görüle
bilir. 

isteklilerin tekliflerini nihayet 26-
10-938 gününe kadar Ankara'da Türk
kuşu Genel Direktörlüğüne vermeleri 
iWı olunur. 7591 

Ankara Levazım Amirliği 

Garaj yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
Keşif bedeli 29165 lira 23 kuruştan 

ibaret Balıkesir Çayırhisar mevkiin
de yapılacak olan garajın inpatı ik
maline talip çıkmadığından ihalesi a
çık olarak 17.10.1938 pazartesi saat 15 
de yapılmak üzere pazarlığa bırakıl· 
mıştır. 

İlk teminatı 2187 lira 40 kuruştur. 
Bu işe ait şerait, plan ve keşif Anka
ra, İstanbul, İzmir levazım amirlikle
ri ve Balıkesir satın alma komisyo
nunda görülebilir, Taliplerin ehliyet 
vesikasiyle kanunun ikinci ve üçün
cü maddelerinde yazılı belgeler ve te· 
minat makbuzlariyle muayyen saatte 
komisyona müracaatları ilan olunur. 

(4077) 7181 

Arpa ve kuru ol ahnacak · 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Karaköse'deki birliklerin hay

van ihtiyacı için 840 ton arpa ev 660 
ton balya halinde kuru ot kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Arpanın tahmin bedeli 42,000 
liradır. llk teminatı 3150 lira. Otun 
bedeli muharnmcnesi 19800 lira temi· 
natı 1485 liradır. 

3 - Eksiltmesi 21-10-938 cuma gü
nü saat 15 dedir. 

4 - Teklif mektupları saat 14 de 
kadar komisyona verilmiş olacaktır. 

5 - Arpanın iki lira ve otun bedel
siz olarak şartnameleri komisyonu -
muzda görülebilir. İstekliler tayin e
dilen günde ilk teminatlariyle komis-
yona gelmeleri. (4122) 7256 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn Al

ma Komisyonundan : 

Harp akademisi hayvanatı için 300 
ton yulafın kapalı zarfla eksiltmesi 
25.10.938 sah günü saat 15.30 da Top
hanede İstanbul Lv. amirliği satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 16500 lira, ilk teminatı 1237 
lira 50 kuruştur. Şartname ve nümu
nesi komisyonda görülebilir. btekli
lerin kanuni vesikalariyle beraber 
~k\H--meırtvp1anlti Uiıiil• lillilittit4...
bir saat evel komisyona vermeleri. 

(4204) 7435 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan : 
1 - 130.000 kilo fabrika unu kapalı 

zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 20450 lira

dır. 

3 - İl'k teminat 1608 lira 75 kuruı· 
tur. 

4 - Kapalı zarfla eksiltmesi 24.10. 
938 pazartesi günü saat 16 da Erzin
can'da t~en karargahındaki As. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

r, - Şartnamesini görmek istiyen· 
ler her gün komisyondan parasız alıp 
görebilirler. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale gün ve saatinden bir saat evcli
nc kadar 2490 No. lu artırma eksiltme 
kanununun 32. inci maddesindeki esa
aata uygun olarak Erzincan tümen ka
rargahındaki As. Sa. Al. Ko. başkan
lığına vermif veya posta ile gönder
miş olacaklardır. Postada geci·kmesi 
kabul edilmez. 

7 - Kanunun emrettiği vesikalar i· 
hale günü ve saatinden istekliler ko-
misyon başkanlığına göndermiye 
mecburdurlar. (4234) 7459 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alına Komisyonundan : 
1 - 600.000 kilo fabrika unu kapalı 

zarf usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 87000 lira
dır. 

3 - İlk teminat 5600 liradır. 
4 - Kapalı zarfla eksiltmesi 24.10. 

938 pazartesi günü aaat 15 de Erzin
can'da tümen karargahındaki As. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

5 - Şartnamesini görmek istiyen
ler bir adedini 434 kuruş mukabilinde 
Ko. dan alıp görebilirler. 

6 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale gün ve saatinden bir saat cveli
ne kadar 2490 Uo. lu arttırma eksilt
me kanununun 32. inci maddesindeki 
esasata uygun olarak Erzincan tümen 
karargahındaki As. Sa. Al. Ko. Baf. na 
vermit veya posta ile göndermif ola
caklardır. Postada gecikmesi kabul e
ciilmez. 

7 - Kanunun emrettiği vesikaları 
ihale gün ve saatinde Ko. Ba. na gös
termiye mecburdurlar. (4235) 7460 

Et ahnacak 
Ankara LeTazllD Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan: 
1 - lılihiycdcki kıtiatm 939 huj • 

ran sonuna kadar ihtiyacı olan 120.000 
kilo sığır veya bu mikdar keçi eti ka
palı .ıaıf usuliylc eksiltmeye konul -
mu~tur. 

2 - Şartnamesi lstanbul, Ankara 
levazım amirlikleri satın alma ve 1a
lihiyede tugay satın alına komisyon· 
larındadır. Şartnameler komisyonda 
okunabilir. 

3 - Muhammen tutarı 21600 lira -
dır. 

4 - İlk teminatı 1620 liradır. 
5 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme

si 2 II. ci tef. 938 çarşamba günü saat 
15 de İslihiyede tugay satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

6 - İsteklilerin teklif mektupları
nı en son 2 il. ci teş. 938 çarşamba gü
n Ü saat 14 de kadar İslahiyede tugay 
aatın alma komisyonu batkanlığına 
vereceklerdir. Bu saatten sonra veri -
len mektuplar kabul edilmez. 

(4267) 7563 

Un alınacak 

Ankara Levazım Aınirliği Sabrı 
Alma Komisyonundan : 

1 - Karaköse'deki birliklerin ihti
yacı için 200 ton un kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 30000 lira 
ilk teminatı 2250 liradır. 

3 - Eksiltmesi 28.10.1938 cuma gü
nü saat 12 de Karaköse'de satmalmea 
komisyonunda yapılacak ve teklif 
mektupları saat 11 de komisyona ve
rilmiş olacaktır. 

4 - Şartname ve evsafı görmek is
tiyenler 150 kurut mukaıbilinde k-:ı
misyondan alabilirler. 
5- İsteklilerin mezkur gün ve saat

te Karaköse'deki komisyona müraca· 
atları. (4282) 7577 

0 
................................ 1 

amutay ................................................... 
Münhal 2 vazife 

Tüııkiye Büyük Millet Mecliai Ka
tibi Umumiliiinden : 

Büyük Millet Meclisi kanunlar ka
leminde 25 lira maaşlı bir ve zabıt ka
leminde 30 lira maaşlı iki vazife açık
tır. 

Bunlardan, kanunlar kalemine gir
mek için yüksek bir mektep mezunu 
ve zabıt kalemine girmek için de sto -
nograf olmak şarttır. 

bocç çıkarılan paralar hakkında tca> 
yizen tetkikat yapılmaaı için Dikili 
eski malmüdörü Ahmet yönünden ve
rilen dilekçe üzerine Divan muhase
bat temyiz heyetince ittihaz olu.:ıan 4. 
5.937 günlü ve 494 sayılı karar adı ge
çenin ikametgahının malfun olmama
sna binaen tebliğ edilemcmiı oldu
ğundan hukuk usulü muhakemc-leri 
kanununun 141 inci maddesi hükmü
ne tevfikan tebliğ makamına kaim ol
mak üzere keyfiyet iWı olunur. 

İşbu ilan 11.10.1938 tarthindcn itiba
ren daire dahilindeki leıvhaya aaılmıt-
tır. (4292) 7582 

Demiryolları 

Ray ahnacak 
D. D. Yollan Satm Alma Komis -

yonundan : 
Muhammen bedeli 576009,93 lira o

lan 100 kilometrelik takriben 8000 
ton ray 25.11.1938 cuma günü saat 
15.30 da kapalı zarf usuliyle Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 26790.40 

liralık muvakkat teminatla kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 2880 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta-
dı~ (4131) 7499 

Gazi - Kayış banliyö hattında 
değiJiklik 

Devlet Demiryollan 2. ci lıletme 
MüdU..lugünden : 

14 - 10 - 938 tarihinden itibaren 
Gazi - Ka.yaş arasında işliyen günlük 
banliyö trenlerinin bazılarında itine -
rerleri aşağıda yazılı olduğu gibi de
ğiştirildiği ilin olunur. 

716 No: lu Ankara - Kayaş treni 
Ankara'dan 5,34 de hareket ederek 
Kayaş'a 6,08 de muvasalat edecektir. 
717 No. lu Kayaş - Gazi treni Kayaş -
tan 6,16 da Ankara'dan 6,51 de hare -
ketle Gazi'ye 7,O1 de muvasalat ede
cektir. 720 No. lu Gazi - Ankara treni 
Kurtuluş'a kadar temdit edilmiş olup 
Kurtuluş'tan ,721 No. lu tren olarak 
dönecektir. 720 No. lu tren Gazi'den 
7,09 da Ankara'dan 7,27 de hareketle 
Kurtuluş'a 7 ,35 de munsalat edecek
tir. 

721 No. lu tren Kurtuluş'tan 7,37 
de hareketle 7 ,45 de Ankara'ya muva-
salat edecektir. ( 4299) 7 588 

14 de M.M.V. satın alma K • 
pılacaktır. ~ 

2 -llk teminat 24750 lira ~ 
name 26 lira 25 kuruş bede 
V. satın alma Ko. dan alınır. 11111111111 

3 - Jkher baş beygire 350 
yat tahmin edilmittir. lll'lıbllr ı 

4 - Pazarlığa girecekler 
teminat ve belgelerile paza 
ve saatinde M.M.V. satm a 
bulunmalarL (4110) 

Top kopun kallr1 al 
M. M. Vekaleti Satm 

mts}'Ollundan : 
1 - Kapalı zarf ebiltmcs. 

li çıkmıyan 2300: 2500 bat to 
mu katırları 20 tık tetrin 9 
günü saat 15 de Ankara'da 
satın alma K. da pazarlrkla Kiralık 

nacaktır. ~ 
2 - llk teminat 47500 Jirad &alla~ 

namesi 50 liraya M.M.V. sat 1tt • lhi 
Ko. dan alınır. nk, 

3 - Beher bat katıra 450 
tahmin edilmiştir. 

4 - Pazarlığa girecekler 
teminat ve 2490 sayılı kanunwı 
üçüncü maddelerinde yazılı be 
le birlikte pazarlık gün ve 
M.M.V. satın alma Ko. da ba 
ları. (4111} 

Dökme soba ıh-.-. 

yonundan : 
1 - Hepsi tahmin edilen 

(50475) lira elli bin dört yüz 
beş lira olan (3000) üç bin adet 
me soba kapalı zarf usuliyle mü 
saya konulmuştur. 

2 - İhalesi 21 - birincitC!rln ka 
cuma günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (3774) lira UÇ hktu 
yedi yüz yetmiş dört liradır. ?acak. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (2SS 
yüz elli beş kuruş mukabilinde 
V. satın alma komisyonundan alı 

5 - Eksiltmiye gireceklerin 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü 
delerinde gösterilen vesaikle te 
ve teklif mektuplarını ihale saat 
en az bir saat evel M. M. V. satı 
ma komisyonuna vermeleri. 

(4132) 7299 kiraı 

20 kalem mef ruıat ah ıac 
M. M. V eületi Satm Alma ıcnJ 

yonundan : -- , tiirl 

1 - Ankara garnizonundaki ~ 
ve müessesat ihtiyacı ~in 20 kj 16 
mefruşat açık eksiltme ile aatııı 
nacaktır. Hepsinin tahmini fiatı .ıı 
liradır. 

Memurin kanununun 4 üncü mad
desinde yazılı şartlarla birlikte yuka
rıdaki vasıfları haiz olanlar aruinda 
19.10.1938 tarihine tesadüf eden çar............ --~ 2 - Eksiltme 24.10.938 .,._,." Y!° 

=--t ... lıiıiilı----..----~ y .~ali 
yapılacaktır. 

Taliplerin mezkur saate kadar Bü
yük Millet Meclisi Umu.ml katipliği
ne vesikalariyle birlikte müracaat ey-
lemeleri ilin olunur. (4295) 7585 

ı ·· ····A~.k~·~ıi·k··i·;·i~·;i ...... I 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Askerliğe Çağrılış 

Ankara Askerlik Şubesinden : 
1 - Çağmlarak kıtaata sevk~dile

cek yeni eratın fuıbe merkezinde top
lanma günü 21.10.938 ve bedel verm~ 

günü de 20.10.1938 olarak tespit edil-

Sahhk teneke ve variller 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Otobüs binasında bulunan 300 
adet yağ tenekesiyle 200 adet saç varil 
on bet gün müddetle açık arttırmıya 
konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 130 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 9,75 liradır. 
4 - Görmek istiyenlerin her gün o-

tobüs idaresine ve isteklilerin de 21. 
10. 938 cuma günü saat on buçukta be
lediye encümenine müracaatları. 

(4156) 7312 

Kiralık 2 dükkôn 
mif ve celp cetvellerine de bu suretle Ankara Belediyeainden : 
yazılmış ve ilan da edilmişti. 1 - Sağlık bakanlığı otobüs durak 

Bu günler aşağıdaki tekilde değiş- mahallinde yaptırılan iki dükkanın 
tirilmiftir: 941 senesine kadar icara verilmesi on 

Herkesin tayin edilen günde ya şu- b'!!,i gün müddetle açık arttırmaya ko
beye gelerek aıkere gitmesi veyahut nulmuştur. 
bedeli vermesi lazımdır 2 - Muhammen bedelleri (1550), 
Şubeye gelme günü 18.10.938 salı, (1080) liralır. 
Bedel verme günü 17.10.938 pazarte- 3 _Muvakkat teminatları (116,25), 

ıi. (4294) 7584 (81,38) liradır. 

Divanı Muh asebat 

Mütekait Alir1ıa hakkında 
Divanı Muhaaebat Riyasetinden : 

4 - Şartnamesini görmek istiyenlc. 
rin hçr gün yazı itleri kalemine ve is
teklilerin de 1.11.938 sah günü saat on 
buçukta Belediye encümenine müra-
caatları. (4286) 7578 

Sömikok kömürü ahnacak 
41 inci fırka muhasipliğinin 926 ve Ankara Belediyeainden : 

341 yılları idare hesabı hakkındaki 66 Belediye ve fUbeleri için alınacak 
ve 302 sayılı ilamlar mucibince muha- 250 ton sömikok kömürü bir ay içinde 
sip sıfatiyle namına borç çıkarilan pa- pazarlıkla alınacağından taliplerin 
ralar hakkında temyizen tetkikat ya- her cuma ve sah günleri saat on bu
pılması için 41 inci fırka muhasebeci- çukta Belediye encümenine müraca-
liğinden mütekait Ali Rıza yönünden atları. (4287) 7579 
verilen dilekçe üzerine Divanı muha
sebat temyiz heyetince ittihaz olunan 
8.11.1935 günlü ve 217. 218 sayılı ka
rarlar adı geçenin ikametgahının ma
lClm olmamasina binaen tebliğ edile
memit olduğundan hukuk usulü mu
hakemeleri kanununun 141 inci mad
desi hükmüne tevfikan tebliğ maka
mına kaim olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. 

Yulaf ve ot ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 
Temizlik hayvanatı için alınacak 

67710 kilo yulafla 54168 kilo ot bir ay 
içinde pazarlıkla alınacağından istek
lilerin her cuma ve salı günleri saat on 
buçukta Belediye encümenine müra-
caatları. (4288) 7580 

İşbu ilin 11.10.938 tarihinden itiba
ren daire dahilindeki levhaya asılmış- 1 
tır. <4291> 7581 Miln Müdafaa Bakanhğı 
Eski Dikili malmüdürü ---------' 

Ahmet hakkında Beygir ahnacak 
M. M. Veki.leti Satm Alma Ko

misyonundan : Divanı Muhaeebat Riyaaetinden : 
Eruh Malmüdürlüğünün 1930 yılı ı

dare hesabı hakkındaki 162 sayılı ilam 
lllllçibiııcc muhaaiP. ııfatıyle namına 

1 - Kapalı zarf ebiltmesinde is -
tekli çıkmıyan 1000 ili 1500 baş bey
gır 20 llk teşrin 938 cuma günü saat 

komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İlk teminatı 300 lira oluıp 

name11i bedelsiz olarak komisyon 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
nunt teminat ve vesikalariyle bir 
te eksiltme gün ve aaatinde M.ltt 
satın alma komisyonunda bulu 
ları itan olunur. (4194) 7400 

Tayyare imdadı sıhld 

paketi alınacak 1 

M. M. Veki.leti Satm Alma ıcJ 
misyonundan 

1- 100 tane büyük, 150 tane kil 
tayyare imdadı sıhi paketi eksiltnı' 
sine 7.10.938 gününde istekli çıkın' 
dığından yeniden eksiltmeye kon&ıl 
muştur. 

2 -Tahmin edilen bedeli 3.150 I' 
olup ilk teminatı 236 lira 25 kuru9t 

3 - İhalesi 17.10.938 pazartesi 
nü saat 11 de vekalet satın alma kO 
misyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saa 
ilk teminat mektup veya makbuzla 
riyle ve kanunun emrettiği veaai1' 
komisyona gelmeleri lazımdır. 

(4250) 7561 

Bisiklet olanacak 
M. M. Veki.leti Satın Alma Ko 

miayonWldan : 
938 senesinde vekaletçe satın alına 

cak bisiklet eksiltmesine bisiklet •" 
tan firmaların iştirak edebilmeleri · 
çin mezkClr firmaların M. M. V. fe~ 
ve sanat umum müdürlüğüne müra 
caat ederek 10.11.938 tarihine kad•' 
tecrübelerini yaptırarak fenni prtla 
rını tespit ettirmeleri ve bu tarihte 
sonra vaki olacak müracaatların ka 
bul edilmiyeceği ilin olunur. 

(4251) 7562 

Muhtelif kitaplar ahna<ak 
M. M. v okaleti Sabn Alma Ko 

misyonundan : 
1 - Eksiltmeye konulan 7169 ade 

Nurmblatt ile 265 adet Fonnadi 
kitaplarına 5.10.1938 günü verilen fia 
pahalı görüldüğünden yeniden açı 
eksiltmeye konulmuştur. Muhamme 
bedeli 3284 lira ve ilk teminat miktar 
246 lira 30 kuruttur. 

2 - Eksiltmesi 18.10.1938 aalı gün 
saat 11 de Vekalet satın alma komi& 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Mezkur formaların listesi he 
gün komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli gün ve saatt 
ilk teminat mektup veya makbuzlar 
le komisyona müracaatları. (4279) 

7$76 



uı.:us 

iLANLAR 
komiıyonu rlyaaetinc vermi9 olmala-
rı. 

Postada vuku bulacak gecikmeler 
kabul edilmez. (7186·4174) 7351 
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it arıyor - Tahsili bulunan bir ba
yan resmi daireler, avukat yanında ve 
muayenehanelerde kapıcılık ve saire 
gibi bir İ§ aramaktadır. Ulua'ta M. ru· 
muzuna mektupla müracaat edilmesi. 

dede yazılı muvakkat teminat ve vi
layetten alacağı ehliyet vesikasiyle 
birlikte ikinci bir zarfın içine koya
rak ihale saatinden bir saat evveline 
kadar makbuz mukabilinde komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. Posta
daki gecikme nazara alınmaz. 

Boya işi yaptırılacak 

Satılık büyük bina, 

Garaj vesaire 
Beyoğlu V aıkıflar Müdürlüğünde..: 

k: Muhammen kıyni'eti Metre murabotiii 
iızerınucıı 

r RALIK BOYOK KAT - 1ki ai • •· 
Küçük ilan ıar.tları 

Muhasebe derıleri - Makine yazı. 
lan, türkçe - fransızca daktilo yazıla • 
n ve tercümeleri yapılır. Muhasebe 
dersleri verilir. Anafartalar Menekçe 
mağazasına Y. A. rumuziyle ve mek-

(4129) 7267 lnhiaarlar Kocaeli Bapnüdürlüğün • 
den: 38665 L 214,50 

104 e elverifli, ilci antre, bet oda, ild Dört satırlık Jriic;ilk illnlardan: 
l)t\ oda Bir defa için 30 Kuruı Hükümel konağı inıası Başmüdüriyct bakım ve itleıue e

vinde yaptırılacak boya işi umum 
müdürlüğtimUzce musaddık keşif na
me ve bu hususta tanzim kılınan şart
name ahkamına uygun şekilde ve 
1292,94 kurut keşif bedeli üzerinden 
5.10.1938 &ününden itibaren on bet 
&Un müddetle açık ek•lltmeye konul• 
muştur. 

24 
455,80 

-·., ınutbak, kiler, hizmetçi aı, 1ki defa için 50 Kuruı 
ll~tızlu güzel bir bahçe içinde. Yeoi· Uç defa için 70 Kuruı tupla müracaat. 7529 

T · --1-ak N Dört defa için 80 Kurut 
r una caddesi Düzenli - o. Devamlı küçük U.lnlardan her defa11 Bir alman bayan - Aile yanında 

çocuk bakmak gibi bir iş arıyor. V. S. 
Ankara Asker ~ Kurşuncu apartı· 

Aydın Nafıa Ek&iltme Komisyo
nundan: Cinsi 

telefon: 2676. 7412 için 10 kuruı almır. Meseli 10 defa 
neırodilecek bir illn için 140 kurut 

1 - Eksiltmeye konulan iş 49329 
lira 51 kuruş keşif bedelli Nazilli hü· 
kümet konağı inşaatıdır. 

Bü ük bina 
Bü~ binanın yanındaki küçilk 

l<İralık - Dahiliye Vekileti kar • alınacakur. Bir kolaylık olmak üzere 
nda tepede Kızılırmak sokak Nr. 4 her .. ur, kelime aralarındaki b~ıluk· man No. 4 7 559 hane 

• lar müıtesna, SO harf itibar edılmit-
,.r tarafa hakim manzaralı genit 4 o- tir. Bir küçük illn 120 harften ibaret Bir bayan - Türkçe, almanca, 

rusça bilen bir bayan iş arıyor. İtfaiye 
meydaru Opera Ap. No. 1 Bayan Gebi 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
ıunlardır: 

Garaj 
Bahçe 

ı her bir konforu havi daire. Tl: olmalıdır. 
46 7265 Dört .. tırdan fasla her .. tır ic;ln Q'• A - Kapalı zarf usulile eksiltme 

şartnamesi 

ı - Eksiltme ve ihale 20.10.938 gü
nünde İnhisarlar Kocaeli başmtidür
IUğUndc mUtcıckkil komisyonda ya
pılacaktır . 

ı - Beyoğlunda Sıraservilerde ki
tip Mustafa Çelebi mahallesinin Bey -
oğlu caddesiyle Hocazade ve Billorcı.: 
çı.kınazı sokaklannda 119, 119/1, 119/ 
2, 8/ 1 ve 86 No. tajlr ve her türlü ta • 
dilata ve ilaveye elverişli bulunan 15 
odalı kömürlük, mutbah, çamaşırlık, 
kalorifer, daireleriyle banyo daireleri· 
ni müştemilatı saireyi havi kargir ha· 
ne ile bu hanenin cümle kapısının sağ 
ve ıol cilıetlerinde maa müştemilit 
dörder odalı iki ev ile gene bu haneye 
ait bulunan garaj binası ve bahçesinin 
tarnaını satılmak üzere 6-ı0-938 den 
itibaren 20 gün müddetle kapalı zarf 
usuliyle müzayedeye konulmuştur. 

l<İralık daire - Bankalar caddesi, 
~rlar Bat MüdürlilğU yanı, dok 
r Salihi Ap.: 4 oda, mutbah, banyo 
Ctrik, havagazı, ıu. Tl: 1490 727 

. 
• 

8 

. kiralık - İkinci kat daire. Yeniıe 
• Demirteıpe, Akbay sokağı No. 9 

. oda, bir hol, banyo, havagazı. Ala 
ita, alafranga 2 hela. Önde, arkad 
· çok genit 2 balkon. Bakanlıklann 

flltm yanı baıı. Taksimat, nezaret 

a 

• 
• 

va mükemmel. 7283 

l<İralık müıtakil odalar ve daire
- Havuzbaşı civarında bahceli v 
el manzaralı odalar ve daireler 

~ok müsait kiralı Selanik cad. No. 1 

e 

6 
lu 7327 

kiralık Ev - Yenişehir'in muten 
erinde İsmet İnönü ve Kazım Özalp 

alt caddelerinin birleştiği noktada 
.__Oda, mutfak, banyolu, kaloriferden 
""«§ka her tUrlU konforlu ev hemen ki 
alıktır. 1162 nuı:naraya telefonla mU 

tacak. 741 

a 

. 
-
9 

kiralık - Çankaya caddesinde Yu 
ilan sefareti yanında No: 3 apartma 
llın S ve 6 odalı 2 dairesi ucuz kiralık 
br, 4 dönüm bağ ve bahçesi vardır 
Görmek ve tutmak için bu dairelere 
~Uracaat. 7420 

-
-. 
. 

Kiralık oda - Atatürk bulvarında 
her türlü konforlu mobilyalı bir oda 
~iralıktır. P. K. 1046 Yenişehir'e mü . 
tacaat. 7422 

-
kiralık - Bir veya ilci bay için her 

tUrlü konforu mevcut güzel bir oda ki 
talıktır. Müdafaayıhukuk caddesi No 
16 birinci kat M. Maria. 7447 

kiralık oda - V eklletlore yakın 
aile yanın.da bir oda ktralıkttr. Çımka . 

ne& 10 kurut alımr. 

Ki ralık - Atati.irk bulvarmda 
li ve kaloriferli, 11cak sulu, 2 o-möble 

da ki ralıktır. Tl: 2177 7571 

KirUık - Apğıayrancıda V ekilet
akın 4 oda, 1 aalon, banyo ve 
h. MufB!Dbalı, elektrik ve suyu 

. 
lere y 
mutba 

unan 34 numarah yeni ev. Fiatı- 35 
lefon: 290ı 7 572 

bul 
lira te 

Kir alık - Yenişehir Yüksel soka • 
bütün konforu mevcut beş oda -
kat. Yüksel sokak No. 7 ye veya 

ğında 

1ı bir 
3715 t elefona müracaat. 7 5 7 3 

Satıl ık : 

Satı bk - Ankara'nın her tarafında 

enmiş arsalar beton ah§ap ev 
man alıp satmak iııtiyenlere Tl: 

parseli 
aprtı 

3563 Ali Cengiz Bayram Cad. N o. 1 
6902 

Kel epir Araa - Maltepe'nin en ha • 
erinde "903" M2 arsa ucuz veri
Hayrl Alıcıoğlu Tel: 1538 

kim y 
lecek 

Sat 

7322 

dık Araa - Yenişehir Selinik 
373" M2 arsa uygun fiyatla ve -
. Hayrı Alıcıoğlu Tel: 1538 

cad." 
rilecek 

7323 

Sat ılık arsalar - İstasyon arkasın
ndarma okulu yanında ve Yeni • 
n her sokatında kUçük çapta ar
Hayri Alıcıoğlu Ti: 1538 

da, ja 
şehir'i 

salar. 
7324 

Sa 
run he 
klrpr, 

blık ev, apartıman - Ankara' -
r semtinde irad getirir, beton, 
ahp.p n n apartunan. Hayri 

flu Ti: 1538 7325 Ahcıo 

5ahl 
ka kap 

adresine mektupla müracaat. 7 568 

Ankara Valiliği 

Divar temelleri tahkimat 
• ve mıası 

Ankara Valiliğimlen : 
Bedeli keşfi 2984 lira 93 kuruştan i

baret bulunan Ankara Amerika asma 
fidanlığı müdüriyet binasının duvar 
temellerinin tahkimat ve ilave işi ıs. 
10.1938 salı günü saat ıs de Vilayet 
binasında Nafıa müdürlliğü odasında 

toplanan komisyonu mahsusunda iha
lesi yapılmak üzere pazarlığa konul
muştur. 

Muvakkat teminatı (223) lira (93) 
kuruştur. 

İsteklilerin teminat mektubu veba
husus ticaret odası vesikasiyle birlik
te sözü geçen gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. 

Bu işe ait keşif ve şartname her gün 
Orman çiftliğinde Amerika asma fi. 
danlığı müdüriyetinde görebilirler. 

(4300) 7589 

Bina tamir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden : 

B - Mukavele projcti 
C - Bayındırlık itleri genel şartna• 

mesi yapı işleri şeraiti umumiyesi 
D - Fenni şartname 
E - Keşif, metraj cetvelleri 
F - Resimler 
lstiyenler bu evrakı Aydın Nafıa 

müdürlüğünde görebilirler . 
3 - Eksiltme 21.10.938 tarihinden 

cuma günü saat ıs de Aydın Nafıa 
Müdürlüğünde toplanacak komisyon
da yapılacaktır, 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile ya 
pılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 3700 liralık muvakkat te · 
minat vermesi ve ihaleden en az 8 gün 
evvel vekalete mtiracaat ederek Nafıa 
Vekaletinden alınmış yapı müteahhit· 
liği vesikası göstermesi ve mtiteahhi
din bizzat diplomalı mühendis veya 
mimar olması veya bunlardan birisiy
le müştereken teklif yapması ve mu
kaveleyi birlikte imza etmesi lazım
dır. 

6 - Teklif mektupları yukarda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir sa
at evveline kadar nafıa dairesine ge
tirilerek eksiltme komisyon reisJiği
ne makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupla
rın nihayet üçüncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın mühür mumu ile iyice kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. 7274 

Kapah "Zarf ile eksiltme ilim 
Bursa C. H. P. il Batkanlığından: 

ı - Eksiltmeye konan iş: Bursa 
Cumhuriyet alanında yeniden inşa 

edilecek Halkevi binasının inşaatının 
bir kısmı. 

2 - Talipler bu işe ait şartnameyi 
adı geçen komisyonda ve Ankara'da 
inhisarlar başmüdürlüğünde ve Ada
pazarında inhisarlar müdürlüğünde 
tetkik edebilirler. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecekle
rin keşif bedelinin yüzde 7,5 ğu olan 
96,98 kuruşu ihale gününden evel 
nakden veya milli bankalarımızdan 
birinin teminat mektubu olarak Ko
caeli başmüdüriyeti veznesine veya 
herhangi bir inhisar idaresi?e. yatı· 
rarak makbuz ibraz etmelerı ıcap e-
der. (4206) 7406 

Şose tamir ettirilecek 
Çanakkale Encümeni Daimiain

den: 
1 - Eksiltmiye konulan it: Gelibo-

lu - Kep.n yolu •n 12 + 000 - 48 + 
040 kilometreleri arasında üç parçadan 
müteşekkil ve 7349 metre tulünde şo
se tamiratı es.:ısiyesidir. Keşif bedeli 
20069 lira 6 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

A _ Eksil trne şartnamC6i 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart-

namesi 
D _ Tesviyei türabiye şose ve kar-

gir inşaata dair fenni şartname 
E - Huıuai prtname 
F _ Ketif cetveli, metraj cetveli, 

2 - thalei katiyesi 27-10-938 per
şembe günü saat ıs de Beyoğlu Va
kıflar Direktörlüğü ihale komisyonu 
huzuriyle yapılacaktır. 

3 - lıteklilerin muhammen kıyme
ti üzerinden% 7,5 teminat makbuzla
rım veya banka mektuplarını 2490 nu· 
maralı kanunun tarifab dairesinde ha
zırlıyacaklan teklif mektuplariyle be -
raber ihale .saatinden bir saat evetine 
kadar ihale komisyonuna vermeleri li
zımdır. 

4 - Binayı görmek her zaman ka
bil olduğu gibi şartnameyi de görmek 
ve malUmat istiyenlerin Beyoğlu Va -
krflar Müdürlüğü akaret ve mahlulat 
şubesine müracaatlah. (4293) 7583 

Kapah zarf usulile 

eksiltme ilônı 

fiyat bordrosu Kayseri Be1ediyeaindeın : 
G _ Malzeme grafiği ı - Eksiltmeye konulacak otan iş 
!stiyenler bu şartnameleri ve evra- Kayseri'de yeniden yapılacak olan 

kı Çanakkale nafıa .nüdürlüğündc be- mezbaha inşaatıdır. Muhammen ketif 
delsiz olarak görebilirler. bedeli 10047ı lira 43 kuruştur. 

3 _ İhale 24. 10. 938 tarihine müsa- 2 - İş vahit fiyat üzerinden veri-
dif pazartesi günü saat ıs te vilayet Iecektir. 

ya caddesi No. 3 çe müracaat edilme 
~ 7~2 

ık - Ucuı otoınobll Fiyat mar· 
alı spor. Taliplerin 1855 numa -
lefonla müracaatları. 7 37 5 ·! raya te 

Bedeli keşfi 559 lira 50 kuruştan i
baret bulunan Ankara Amerika asma 
fidanlığı amele binaıının tamiri 18.10. 
1938 ulı gilnü ıaat ıs de Viliyet bina
sında Nafia müdürlüğü odasında top
lanan komiayonu mahsusunda ihaleai 
yapılmak üzere pazarlığa konulmuş
tur. Muvakkat teminatı 49 lira 50 ku
ruştur. Kati teminat ihale bedelinin 
yüzde 15 idir. İstekliler teminat mek
tubu ve bahuıus ticaret odası vesika
siyle birlikte sözü geçen gün ve saat
te komisyona gelmeleri. Bu işe ait ke
şif ve şartname hergün orman siftli
iinde Amerika asma fidanlığı müdü
riyetinde görebilirler. (4301) 7590 

2 - Muhammen ke9if bedeli 70,000 
liradır. 

makamında toplanacak daimt entü· 3 - Bu ige ait prtnameler •e ev-
mcnde yapılacaktır. tak ve saire a§ağıda yazılıdır: 

Kiralık daire - 5 oda, büyük bir 
lllon, her türlü konfor, rahat bir ev 
~cnişehir Akbay aoltak No. 14 74?3 

. 
Kiralik oda - Aile yanında bir ba

)'an için Yeniıehir Atatürk alanı Arım 
lpartımaru No. 9 veya Tl: 3480/35 de 
.\Ii Altuğa müracaat. 7493 

Kiralık - Yenişehir Deınirtepe a .. 
flit llzerinde otobüs durağında No. 24 
lpartımanda 4 oda, 1 aalon bUtUn kon
forlu daire. İçindekilere müracaat. 

. 7494 

Kiralık oda - 1 Bn. için, 2 Bn 
dan ibaret aile yanında Bakanlıklara 
SOk yakın gUzel manzaralı. İstatistik 
U. MUd. lUğUnde Ş. Kaya'ya mUraca • 
at. 7505 

Kiralık - Yeni§ehir'in en havadar 
llıevkiinde t.met 1n8nU caddeli ııon 
durak 92 numaralı hanenin üst katı ki-
ralıktır. 7 508 

Kiralık - Bir bay ve yahut bayan 
lçln mobilyalı bir oda kiralıktır. Yeni· 
tehir Karanfil sokak ı .5 A/1. 7 509 

Kiralık " - Kavaklıdere OUven 
trıahallesi N o. 29 iki oda, bir sandık o
daaı, bol, çamaşırlıklı mutfak müata -
kil daire. Telefon 3773 7 523 

Kiralık oda - itfaiye meydanında 
elektrik, ı;u, banyo dahil bir oda. 25 
Ura Belediyeler :e.nka11 Kemal. 7 527 

kiralık kat - Çankaya okul :yanın-
~ ufalt Uıerlnde 5 oda, 1 .alon, kon· 
forıu orta kat. 50 liradır. Tl: 1265 

7528 

Kiralık _ Sıhiye Vekaleti karşısın
da Çağatay sokağında Yukaruç apu
tırnanında birinci katta bir oda kira • 
lıktır. Kapıcı Ahmet ağaya muracaaı. 

7534 

Kiralık kat - 5 yenij oda, hol, ban
:Yo, hizmetçi odaıı, balkon, 2 al&fran&a 
tuvalet, bahçeli, fevkalid• manzara. 
\'enişehir: Selanik eaddesi No: 51 Tc· 
ltfon: 1347 • 2953. 7551 

Kiralık - 2 oda, ıeniş 1 hol, bUyUk 
bir taras Akba'da Adil'e mUracaat. 
1'1: 3377 7 552 

Kiralık daire - Hisarönü Necati -
bey mektebi civan Uğur apartımaıı 4 
oda, banyo, havagazı, elektrik mevcut-
tur. Kapıcıya müracaat. 7567 

Kiralık - 2 oda, sofa, mutbak, 
hela, kiler elektrik, havaıazı ınUııtakit 
daire. Kocatepe Kızılınnak cad. 23 
(İ11net taöııU Cad. nihayetinde) 7 569 

siyle k 
!ametp 
da y·· 

Satıbk Apartnan - Admet dolayı
elepir acele satılık apartman. 
ap mahallesi mektep civann

ükıek iratlı 3 daire bilyük bahçe· 
li. H. Dilman Tel: 2181 7425 

Sat 
mış b" 
biıe v 
reatan 

ılık - Ucuz fiyatla az kullanıl· 
ır frak, smokin, boncur, aiyah el· 
e silindir flpka satılıktır. Post 
t A. T. merkez poıtaneai. 7470 

Sa blık - Bahçeli evler kooperati • 
mllatakil kUçWc tip evlerine ait 
ıe gayet acele satılıktır. Saat 
O arasında Yenlıehir'de Özen 
Hl yanındaki Uçar sokak No. 

finde 
bir his 
ı8 - 2 
pattan 
17 • A ya mUracaa.t. 7 522 

Sa 
yıliyle 
gayeti 
bulvarı 

bide otomobil - Seyahat dola • 
acele satılık kapalı 35 Şevrole 
yi vaziyette. Yenişehir Atatürk 
Alemdar Ap. No. 60/8 Hlda· 

yet. 7550 

it ve renler ı 

na ihti 
nef. A 

Aranıyor - Eyi dikit bilen 2 bayı • 
yaç vardır. Poıtane caddesi Ha· 
p. No. 3 Kadın Terzisi Ziya'ya 

acaat edilmeal. 7376 mUr 

Ar 
ve note 
almaca 

anıyor - Orta tahsilini bitirmit 
r muamelatına qi.na 2 ıenç bay 
ktır. Ankara ikinci noterllRine 

ınürac aa~ 7531 

cak ge 
dereceıı 

et yu 

Aranıyor - Bilro iılerinıde çalıp • 
nç bir memur aramıyor. Tahıll 
ı ucret teklifi ve referan.11annı 

.,.; Ue (P. K. 10215) ya bUdlraıe • 
teri. 7533 

1········ ····vi·ia;~ti·~~:::::::::J ........................................ 
Hükümet konağı yaplullacak 

Malatya Defterdarlıiından ı 
20-10-938 perşembe gilnil aaat on 

bette Malatya Defterdarlığı Eksiltme 
komfıyonunda ihale yapılmak Uze'rc 
40587 lira 22 kuruş bedeli ketffli Bes
ni kazası hükümet konağı ikmali in
taatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

Bu ite ald keşif evrakı Nafıa Mü
dürlüğünde görülebilir. 

İateklilerin şimdiye kadar yapmış 

oldukları işlere aid vesaikleri ile bir· 
tikte ihale gününden evvel vilayete 
istida ile müracaatla ite girecekleri
ne dair alacakları ehliyet vesikası ve 
3044.04 liralık muvakkat teminat ile 
beraber teklif mektuplarını da komls· 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (4011) 7076 

Hükümet konıtı yıptınlacak 
MalatJa Defterclarlıfınclan ı 

1 - Kapalı urf uıullle ekııiltnıe
ye konan iş: Temel ve bodrum katı 
betonarme k11ımları kısmen yaprlmı~ 
olan Malatya merkea hUkUmet kona
ğının ikmali f npatr ve tesisatıdır. 

2 - Kalorifer teaiııatı 25 bin, 11h
hi tesisat 9 bin lira Uzednden götUrU 

Y
Oi' : olarak ve geri kalan elektrik teslıa• Aranı 

------"""" tile bUtUn bina inşaat keşiflerindtki 
Kir alık ev aranıyor - Dikmen, vahid fiatlar eııaıı üzerinden eksiltme

varında beş adet at alacak ahı- ye konulan itin heyeti umumiyesinln 
bir ev aranıyor. Öncebeci Uğur keşii bedeli 202625 lira 90 kuruştur. 

Etlik ci 
rı olan 

6. N. Bay Yaşar•a müracaat. 3 - Muvakkat teminat ı1381 lira 80 aokak 2 
7 530 kuruştur. . 

4 - 1bale 20.10..S>38 tarihine milla
diE perıembo pnU saat on dörtte Mı· 
Jatya Defterdarlığı eksiltme komlı
yonunda yapılacaktır. 

Aranıyor - Atatürk bulvarında 
e nuır mobilyalı veya mobilya
oda aranıyor. Va1rf Cakmur'a 

caddey 
sız bir 
mü raca at Th 2556 7595 

lş arı 
u 

yanlar: . .. 
Dipl 

çocu 
fizik de 

omah ınUtehallıs bir bayan -
k1ara n bUyWdere danl kUltUr 

releri vermektedir. P. K.. 1048 
bir'• milı-Kaat "lcnite 7421 

lı arıyor - Orta derecede tahsili 
her ip yapabilecek bir ıen~ az 
it anyor. Y. Ü. namu.ıiylc pot-

olan ve 
ücretle 
ta kutuı\I 142 ~ ıa:ıı'"',.... 7469 

5 - Bu ite aid evrak Malatya, la
tanbu1 ve Ankara Nafıa Müdürlükle
rinde görülebilir. 

e - lsteklilerin bir mukavele ıte 
en aşağı 60.000 liralık bir bina veya 
tesisat iıini teahhüt ve ikmal etmlf 
olduklarını g8aterlr v•ika lle blrHk
te ihale gününden laakal sekiz gün 
evvel viliyete istida ile müracaatla bu 
ite girehileciklerine dair ehliyet ve· 
ılkasf a11hıf olıttiıtıtı vd kanufllın g8• 
terdi~l ıek~ıdt hlzıftlflmış o/@ t@kUf 
mektu,elarını havi zarlı üçüncü mad-

3 - Bu işe aid tartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnameel 
B - Mukavele projemi 
C - Husuıi fennt malt prtname 
D - Keşif hul.isa cetveli 
E - Projeler. 
F - Bayındırlık itleri genel ve ya

pı işleri fenni tartnameleri. 
lstiyenler bu evrakı (350) kuruı 

mukabilinde C. H. P. Sekreterliğin· 
den alabilirler. 

4 - Eksiltme 20-9-938 tarihinden 
itibaren bir ay müddetli olup 20-10-
938 tarihine mUsadif perşembe gUnU 
ıaat (1,5) da Bursa C.H.P. binasında 
batkanlık odasında ihalesi yapılacak· 
tır. 

S - Eksiltme kapalı zarf usuliledlr. 
6 - Ekıiltmeye girebilmek için lı

teklilerin 4750 liralık muvakkat te -
minat vermesi, UçUncU maddede ya· 
zılı evrakı kabul ve imza etmesi ve 
aşağıdaki vesikaları haiz olup göster
mesi llzımdır. 

A - Ticaret odasında 1938 1ene • 
sine kayıtlı bulundu~una dair veıl
ka. 

B - Nafıa MUdUrlU~Unden ahnmıı 
bu ite girebileceRine dair ehliyet ve
alk11ı. 

C - Müteahhidin lt batında meaull· 
yeti fenniyeyl haiz bir yüksek nıO -
hcndiı veya mimar bulundurmuını 
teahhüt eder vesika. 

7 - Teklif mektupları 4 üncü mad
dede yazılı saatttH bit ıllt tvveUHe 
kadar C.H.P. Bafkafliıgına tnakbua 
mukabilinde veritecektir. Polti Ilı 
ı~nderilecek melitüplitın 4 unıu lltad 
dede yazılı lllte kadilf ıetttti' oltflaa 
ıı ve dış zarfın mühür mumu ile iyi
ce kapatılmış olması lizımdır. 

Postada vukua gelen gecikmeler 
nazarı dikkate alınmaz. (7094·41.50) 

730tS. 

Su tesisatl 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulfyle A - Eksiltme şartnamesi 
yapılacaktır. B - Eksiltme §artnameeine ek fart-

5 - JıktUtınlye alrebilmek i9in ia- nııM 
tekliletin 1505 lira 111 kuruşluk rııu- C - 'Mukavele projetıi 
vakkat teminat vermeleri ve günün- D - Bayındırlık i§leri genel prtname· 
den nihayet 8 gün eveline kadat vili- si 
yet makamına mürataatJt •!aca1ıları P! - Fennt fArtname 
ehliyeti fenniye v~ıılkatU\ı ıbtu et- F - Keştf ve silsilei fiyat cetvelle
meleri ve 938 yılına ait ticaret odası ri ve metraj cetvelleri 
vesikasını ibraz etmeleri lazımdır. G • Proje veaalr evrak 

6 _ Teklif mektuplarının yukarda 4 - Münakaııaya iştirak edebilmek 
yazılı gUn ve saatten ~ir saat evetine için yukarda yazılı proje, şartname, 
kadar makbu• ınukabihnde daimi en - keşifname ve sair evrakı belediyeden 
cümene verilmesi lbımdır. atmaları mecbur! olup bedeli bet li-

Potta ile gönderilen mektupların radır. 
nihayet saat 14 e kadar gelmiş olmala- 5 - Muvakkat teminat miktarı 
rı lazımdır. Postada olacak gecikme - 6273 lira 50 kuruştur. 
ler kabul edilmez. (7267/4244) 7%2 6 - Talipler şimdiye kadar elli 

Şose inşası 
Çanakkale Encüıaeni Daimiain

den: 
1 _ Eksiltmeye konulan iş: Geli -

bolu • Eceabat yolunun O + OOO - 4 

+ 232 kilometreleri arasında 4209 
metre tulünde şose inşaatı keşif bedeli 
12586 lira 68 kuruştur .. 

2 _ Bu işe ait şartnameler ve evrak 

şunlardır: 

A - Eksiltıne prtname.I 
B - Mukavele projeai 
C - Bayındırlık işleri ıenel ıart-

namesi ,, 
D - Tesviyei türabiye şose ve kar-

gir iftpita dair Hnni şa~tiiıfit 

bin liralık bir bina işi yapmıt olduk· 
!arına dair bayındırlık vekaletinden 
ehliyet vesikası ve ticaret odasından 
senei cari vesikası almış olmaları ve 
ibraz etmeleri inşaatın devam müd
detince bir mühendis veya mimar ve· 
yahut bir fen memuru kullanmaları 
mecburidir. 

7 - Teklif mektupları yukarda ya
zılı günde ve ihale saatinden llakal 
2 saat eve} belediye encümen riyase
tine makbuz mukabilinde verilmiş o
lacaktır. Postada &eçecek vakit ziya-
ından dolayı geç kalan mektuplar en· 
cümence nazarı itibare alınmaz. 

:it ı:;... Hüsusi ;iftname 
F _ Xttif tetveli, metflj 

fiyat h6rdrosu 

12-9-938 tarihinde ihale edilmek U
zere vazedilmit olan Kayıeri'de yapı
lacak olan fenni meabaha inşaatı 24-
l0-9a8 tarifiltıe rasthyan pazartesi gü
fıü lilat 14 de llapa1r zarf usullyle i

eetvell, halt edilmek Ufete ttkrar mUnakuı
ya vnedilmlftir. Tiliplerin yukarda 
ki şattllrı f\azarı itibere alarak bele
diyemize müracaatları ilan olunur. 

c;, - MalzilM graffİi 
İstiyenfer bu şartnameleri ve evrA

kı Çanakkale nafıa müdürlüğünde be
delsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 24. ıo. 038 tarihine müsa· 
dlf paıattetl gUnU ıaat 15 te villy<' 
rnalcanunda toplanacak daimi enet. 
mende yapılacaktır. 

7593 

~~za iter .-

Kua Daimi Eactlnumlftcl• ı 
ı - Borluk suyu şehir tesitıatı ka

palı sarf uıuliyl• 15 güıı aıüddttle 
eksiltmeye konınuttur. 

2 - İhalesi ı 7.10.1938 pazarte•i gU
nU saat 14 de Kara hükUmet konağı 
içindeki dalmt encümen odaıında le· 
ra olunacaktır. 

3 - Ke9lf n eksiltmesi fittname· 
ıl sureti komlıyonda ve Nafıa direkw 
dSrlUIUnde 1DrillebUlr. 

4 - Keşif bedeıt 22938 ıtra 31 ku· 
rwştur. 

5 - Muvalfkat teminlt 1'61 lirtUlır. 
6 ~ 1'ı1iptırln ttlilif thıktup1afınf 

rttlikllf mümtJ ite ıyle~ lfapttılmıı 811• 
rak saat 14 de kadar daimi eactimen 

4 - .5:kıiltıDI kaplı ır:arf uıuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eks11tmeye girebilmek için is
teklilerin 944 liralık muvakkat temi • 
nat vermeleri ve ihale gürtUn.den niha· 
yet 8 gün evetine kadar vfllyet maka 
rnına müracaatla alacaktan ehliyeti 
f ennlye vellkumı lbraı etmeleri ve 
OH yılını alt ticaret odur •esilruını 
lbru etmeleri lAnmcbr. Telclif nıek • 
tuplannın yukarda yasılı gUn Yt aut
ten bir 1Ut ewUne kadar malrbuı mu
kabtllnde daim! encUmene verilmesi 
l!ınrıdtr. P01ta ile g8nderllecek mek
tupların nihayet saat ı 4 de !tadat gel· 
rntı olt1ta1ırt lltımdfr. Pbıitada olan 
tMUrtıteltt ~ tıcUlmcı. (f!61 -

Zayi - 2246 No. lu kamyon pl!ka
sını zayi cttlın. Y enistni alacağundan 
eııklslnln hükmU olmadı~mı illn ede -
rim. Şerif Kayral 7.558 

Hasta bakıcı aranıyor 
Edremit Belediye Rlyaa~tlndeaı 

Beledlyemllln haatıneai için 35 llra 
Ucretti bir bayan hasta bakıcıya lü -
zum vardır. Taliplerin hastanelerde 
hizmet ettiklerine ait vesika ve bori· 
ıltrVisleti;Jt birlikte belediye riylie
drtt mllfaeaat ~tıfteleri ijAh Bhihur. 

4245) 7463 7080 
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