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Uluı BaıımeYİ 

Çankın Caddeli, Ankanı --
Telgraf : Uluı - Ankanı 

TELEFON 

Tın<ell medeniyete 
a~ıhyor 

5 KURUŞ 

İmtiyaz uhibi 1144 
Basmuharrir 1371 
Yazı isleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 
İdare 10154 

tZl•Ji:;IF -;zt:'l-ii:;IF?i-Jl;,W Yakında, yazıları arkadaıımız 
Naşit Uluğ tarafından hazırla
nan güzel bir ilave neşredeceğiz. 

Kamutay bugün 14 te toplamyor 
Reisicümhur Atatürk'ün Kamutayı açış söylevi 
Başvekilimiz Celôl Bayar tarafından okunacak 
BUGÜNKÜ TOPLANTIDA 

Meclis Reisi ve Riyaset Divanı 
secimleri yapllacaktır 

Kamutay, beşinci devre dördüncü 
içtima senesinin açılış toplantısını bu 
gün saat on dörtte yapacaktır. 

Ruzname şudur: 
ı - Rcisicümhurun nutku, 
2 - Meclis reisi intihabı, 
3 - Riyaset divanı intihabı (reis ve

killeri ,idare amirleri ve katipler) 
Kamutay bugünkü toplantısiyle kış 

devresi çalışmasına girmiş bulunacak
tır. 

Reisicümhur Atatürk'ün nutukları, 
Başvekil Celal Bayar tarafından oku
nacaktır. 

' 

Bugünkü toplantıda evvela seçim 
daireleri itibariyle yoklama yapıldık
tan sonra açış söylevi verilecektir. Bi
lahare Meclis reisi seçilecek, sonra 
Riyaset divanını teşkil eden reis ve
killeri, idare amirleri ve katipler inti
habı icra edilecektir. Kamutay'm ye
ni sene çalışmasına başlaması ve Re
isicümhurun nutku dolayısiyle bugün 
koı ö iplulDdtlk v c Clh.ılcy h.lh:ı lu1.:o~~

rı, diğer yıllar gibi kalabalık olacak
tı::. İdare heyetinden dün, yalnız bu 
toplantıya mahsus olmak üzere dave
tiyeler verilmiştir. 

Yurdun her tarafında oldu~ gi~i l•tanbul'da da cümhuriyetin 15 inci yılclönümü büyük tezahür
lerle kutlanml§tır. Yukardaki ruım'!.,_e kutl~rna törenine iıtirak eden muhteıem kalabalığı görü

)'Or•unuz.. Dıger re•ımlerimiz. 8 inci •aylamıuladır. 

Çinliler yıpratma / 
harbine devam edecekler 

B veküimiz B. Celal Bayar dü'! Parti Kamutay Grupu 
aı toplantuına gelırken 

İçtima salonunda toplantı hazırlık
( Sonu 3 üncü sayfada) Japon haberlerine göre 

-----ı 
Yeni 
istasyonlarımız 

F. R. ATAY 

Evelki gece stüdyodıt:ki piya: 

no konserinden çıkan db.ır Ae:: 

d • ti. " Be!l sene ır 
ave ı: - 'S' ki' ·· 

ra' dayım, bu kadar ze': 1 ver~ 
1 bir gece geçirmedım, r~ y 

ze d · " dıyor-idaresini tebrik e erım ' 

duS.olo _ piyanist Madam Magda 

Tagliafero'nun intibaı da, o gece 
konser verirken, sanat. ~a?'atm.m 
pek iyi gecelerinden hırını geçır-
mit olmaktı. 

Bir de Ankara radyosuna dı • 
tardan gelen mektupları '?ku~· 
nuz. Bu mektupların adedı, g~n
de vasati 100 ü aııy~r. ~ava da 

' b'r tu"rk· "-Yırmı beş ae· oturan ı · 
l ktan sonra ana vatanın 

ne ayrı ı k d' 1 . • .. ya•ları akıtara ' ın e-
aesını, goz 'S' • S · 
d . Atatürk'e dua ettım. ıze 
ım. B' le • ıze mem -de yalvarıyorum· . . 1 

ketten bol haber gönder!?1~ .,, 
Finlandiya' dan bir türk: d Şu;
diye kadar mesutlar arasın ~ a
lihsizdik. Artık biz de bahtıyar 

r------------~--·--------------.... 
Parti Kamutay 
grupu toplantısı 

Riyaset divanı ve grup 

reis vekilliklerile idare 

heyeti seçimi yapıldı 
Ankara, 31 a.a. - Cümhuriyet 

H lk Partisi kamutay grupunun 
a mi heyeti bugün - 31. 10. 938 

umu k·ı· . t l6 da sayrn Başve ı ımız 

;; ::mutay Grupu reisi Celal 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Dahiliye V eki/imiz ve Parti Ge
nel Sekreteri B. Şükrü Kaya Par
ti Kamutay Grupu toplantı•ına 

gelirken 

olduk!,, diyor. l • b l'un 7 
Ankara'nın ve s~an u arı ' 

k 'l ti k eski radyo ııtasyonl 
ı ova ı · tlannı 

d .. d •t'baren neşrıya 
un en ı ı ' ·ne Ya • 

tatil ettiler: Onların yerı B l 
b .. ··k ve a -

kın - Şark'ın en uyu o difüzyon 
kanların baılıca rady y _ 

b . · alı!lıyor. e 
postalarından ırı ç 'S' d l 

. d . umuz uzun a -
nı ra yo ıstasyon d ündüz 
gada 120, kısa dalga a, ~ ak K d mebuslarımız. Parti Kamutay Grupu toplantııına 

a ın 1. 1 k ge ır er en ve gece ayrı metrelerde ça ~= ü
üzere, 20 şer kilovatlıktır. d g 

kadar gelen mektuplar an, • 

Doktor Aras'ın Anenkara'nın sesi, vuzuh ve ~ku~elt· Marecal fevzı 
Ş. l Amerı a a- ~ 

le Cenup ve ıma H' d' t kk .. ·· t kk•• ·· 
'dan Sudan, Cava, ın .. 11 ~n, Çakmak'ın teşe uru eşe uru 

rın ' A , ın her kotesın-
Suma~ra ve ıya n ldu .. nu öğre- Ankara, 31 a.a. - ?en el Kurmay Ankara, 31 a.a. - Hariciye Vekili 
den dınlenmekte ~ın ~esine bu başkanı Mareşal. Fe~zı. ~akmak, ?1u: Dr. Tevfik Rüştü Aras, cümhuriyetin 
niyoruz. A_nkadra afıamızı sa· kaddes cümhurıyet~mızın onbeşıncı onbeşinci yıldönümü bayramı müna-
• k. temın e en n 

1 

.. .. ·· dolayısıyle her taraftan . . . .kl ım anı b 'k ederiz. Bu sıra· yıldonumu. kk .. 1 . . "bla~- sebetıyle kendılerıne gelen tebrı e-
• . tle te rı ld y tcbrıklere teşe ur erının ı 1 mımıye • harp ne demekse, a ıgı d 1 . smı memur etmiş- re teşekkürlerinin bildirilmesine A-

d t Yaresız h 
1 
<>ına Ana o u aJan . . . 

a ay Ih devri hemen e· ~ d. nadolu aJansını memur etmişlerdır, 
radyosuz suJ üncü sayfada) ler ır. 

(Sonu · 

Şimal cephesinde elli Çin 
fırkası muhasara edildi 

Çung King, ~1 -. Ş~kiai ajansı bildi~iyor: Hankov'un Çinliler 
U:ra~ından ~hlıyesı, .• nız~.~~ me~~ daı~eainde cereyan etmittir. 
Çınlıler çekılmeden once butun muhım bınalarla köprüler ve yol
ları tahrip ederek ıehri japonlar için faydasız bir hale sokmuftur. 

Şehrin boşaltılması neticesinde, S ı-------------
ay süren ve japonlara 500.000 kişilik 
zayiata malolan Yangtse muharebesi 
de sona ermiş bulunmaktadır. Han
kov'daki bütün erkek halk ve nakil 
vasıtaları da çinliler tarafından gö -
türülmüştür. 

Sulla müzakereleri 
yapıldığı yalan 

Çin kaynakları, Honk - Kong'da 
gizli sulh müzakereleri cereyan etti
ği hakkındaki haberleri tekzip etmek
tedirler. Filhakika, bütün Çin zimam
darları şimdi Çung King'de bulun
maktadır. Çin genel kurmayı, şu veya 
bu şehrin düşmesine ehemiyet atfet
memektedir. Onun için esas, japonla
rı yıpratmaktadır. 

l ı 

Çin mııkavemete deııam 
edecek 

Sentral Deyli Niyuz, bundan on beş 
(Sonu 3 üncü sayfada) 

Yeni tefrikamız 

BALIK - TUTAN - KEDİ SOKAGI 
Yazan: Yolan Földeş .. 
Çe,ircn: Nasuhi Baydar 

Bu gÜ'n dördüncü 
aayf ada okuyunuz 

Tımarhane 
Timarhanedc yaşanmış 
hariku1ade bir röportaj 

4 nncü sayfamızda 

Stoyadinovic - Köseivanof 
mülikah dün yaplldı 

Tam bir görüı 
birliği var 

Belgrad, 31 a.a. -
BB. Stoyadinoviç ve Köseivanof 

arasında öğleden sonra Niş kaplıca
larında yapılan mülakattan sonra a
şağıdaki tebliğ neşredilmiştir: 

"31 teşrinievel 1938 tarihinde, yu
goslav Başvekili ve Hariciye Nazırı 
Dr. Milan Stoyadinoviç'le bulgar Baş
vekili ve Hariciye Nazırı B. Köseiva
nof Niş'te mülaki olmuşlardır. 

Bu senenin 31 temmuzunda Sela
nik'te aktedilen anlaşmadan sonra ilk 
mülakat olan bu dostane görüşme iki 
komşu ve kardeş memleketin mesul 
hük~~et rei~leri arasında bir görüş 
teatısıne vesıle olmuştur. 

(Sonu 8. irıcı a-aylada) 

Türk - elen ticaret 
görüşmeleri başladı 
Atlna, 31 a.a. - Yeni türk - yu -

nan ticaret anlaşmasının müzakeresine 
memur türk ve yunan delege heyetleri 
bugün ilk celselerini Atina'da Harici -
ye Bakanlığında yapmıflardır Gazete
lere nazaran, bu ilk celse noktai nazar 
teatisine hasredilmiş ve celseye hari
ciye genel direktörlerinden B. Delmu
zos ile Tiırkiyenin Atina orta elçisi B. 
Ruşen Eşref de iştirak etmişlerdir. 

Müzakerelere yarın devom edile • 
çekti.{. 

Ankara vali.i ve belediye reisi 
B. Nevzat Tandoğan belediye 
meclisi toplantı•ına riya.et 

ederken 

Belediye me<llsl 
bugün toplantıya 

baılıyor 
Ankara'nm yeni belediye meclisi. 

bugün kanuni toplantısını yapacaktır. 
Evela reis vekilleri ve katipler se

çilecek, bilahare encümenler intihabı: 

icra edilecektir. Seçimden sonra ruz -
namede bulunan kati hesap ve müna -
kale teklifi alakalı encümenlere havale 
edilecektir. Yarınki ruznamedeki ev -
rak, yeni meclisin, yeni encümenleri
nin ilk tetkik ettiği maddeler olacak -
tır. 

Başşehrimiz güden güne büyümek
te ve nüfusu artmaktadır. Bu vaziyet 
karşısında belediyemizin muvaffaki -
yetle başarmakta olduğu şehir hizmet
leri de bu nüfus artışı ve inkişafı ile 
muvazi olarak genişlemekte, yeni va -
zifeler terettüp etmektedir. Bundan e
velki belediye meclisi, icra makamının 
çalışmasına muzaharet etmiş ve ona 
her suretle yardımcı olmuştur. Yeni -
den kıymetli elemanların seçilmiş bu
lunduğu yeni meclise, muvaffak bir 
mesai temeruıi ederiz. 
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Ankara'da Müzik 
Müziksiz hayat pehriz yemeğinden farksızdır. Rithmeve ahenk tabi

atin asli unsurlarından ikisidir. İnsan duyduğu bu güzel sesleri tekrar 
etmesini, taklit etmesini sevmiye alıştıktan sonra bunlara gittikçe de
rinleşen ve mürekkepleşen tahassüslerini ifade ettirmiye muvaffak ol
muştur. 

Önasya'nın en büyük kültür merkezi olan.Ankara'da müzik zevki, 
inkılabın ilk günlerindenberi a~ışrlmış bir ihtiyaçtır. 

Bu sefer yeni :.adyo tesisatımız~n yapılması, bizlere müzik gıdasını 
vern:ıek ~olu_nda, oyle anlaşılıyo: kı belli başlı bir merhale teşkil ede
cektır. Nıtekım Almanya ~efaretınde bir konser vermiş olan Gebel tri
yosunu radyolarımızda da dinlemek kabil olmuştur. Bundan iki asır 
ö?ceki a~etlerle ve o zamanki usul dairesinde çalınmış olan parçalar, 
bızlere hıç olmazsa şunu göstermiştir ki, Almanya gibi kültür memle
ketlerinde,_ m~.d~~~ müzik vardır diye eski müzik unutulmuş değildir. 
Orada eskı muzıgın yalnız parçaları ve aletleri değil çalınması ve din-
lenmesi zevki de mükemmel muhafaza edilmiştir. · 

, Stüd~o'nun bize verdiği bir enfes fırsat da Bayan Magda Tagliefe
ro nun pıyano konserini dinlememiz olmuştur. Büyük fransız artistini 
bilhassa büyük auditorium'da yani doğrudan doğruya dinliyebilen an
kar~ld~r ( ~ ko.rdiplomatik de bunlara dahildir) müstesna bir akşam 
geçır~ıklerıne kani olarak evlerine dönmüşlerdir. 

. Eger Ankara radyosu böyle bu cinsten konserlerini senede 15 yir
mı kere tekrar eder ve bunun için dahildeki ve hariçteki dinleyicilerini 
keyfiyetten haberdar tutarsa, Ankara radyosunun programları mem
lekette ve hariçte merakla ve sabırsızlıkla beklenecektir. 

Gerçekten bazen zarf mazruf kadar mühim oluyor. Anka
ra radyosunun yeni stüdyo·sunda dinlenen konserler, başka bir zevkle 
dinleniyor. - Burhan BELGE • 

Şehirlerimiz için 

Merkezde kurulacak teknik 
büronun vazifeleri 

Şehircilik işinde teknik ve planlı esaslar dahilinde çalı,mak 
lüzumuna İfaret eden Büyük Şef senelik nutuklarında, belediye
leri tureli surette aydınlatmak ve kılavuzlamak işiyle uğra,acak 
merkezde hi,r teknik büro kurulmasını tavsiye buyurmuşlardı. 
Belediyelerin beşer senelik ~alışma tirileceğini tayin edecek, belediyele

programı hazırlığına sevkedilmesi rin hazırlıyacaklarr çalışma program
harita, imar planı, su, ışık, kanalizas- tarının teknik daire marifeityle ta -
yo~, kül~tür ve spor işleriyle şehir- bakkuk ettirileceğini tayin edecek, 
lerın saglık ve güzelliğini ilgilendi- belediyelerin hazırlıyacakları çalışma 
ren belli başlı işlerin pHinlaştırılma- programlarını teknik daire mütehas
aı ve IJu pıa·ıuc:u w uı1::1 Kt:1;ue kuruıa- ı:u;:,lcu uızn da iştirakiyle tetkik ve ka· 
.... tr +•:n.ik hüronun tetkik ve kontro- ti şekilde karara raptedecektir. 
luna t~bı tu~ulmasx beleaıyeıere me • »"efe0iye1er, ı:rau!lma. prv15 ............ ~ ... -
ken, hına, yıyecek, içecek gibi hayat 1 konsey kararına müsteniden verilecek 
ucuzluğuna müessir işlerde yeni va- direktife göre hazırlamıya ve prog
zifeler verilmesi Kamutay•m tasvip ramlı işler için her yıl bütçelerine lü
ettiği hükümet programında yer al. zumu kadar tahsisat koym1ya mecbur 
m.ıştı. olacaklardır. 

İç Bakanlık Büyük Onder'in tavsi· 
ye buy~rduklarr ve hükümet progra
mında ışaret edilen esaslar dahilin • 
de bir kanun projesi hazırlamış ve 
proje amkalı bakanlıkların mütalea. 
ları alınmak suretiyle Başbakanlığa 
veridmiştir. Proje, teknik büronun İç 
Bakanlık mahalli idar"ler genel di -
rektörltiğüne bağlanması şeklinde ha· 
zırlanmış iken bilahare teknik büro
nun Bayındırlık Bakanlığında kurul
ması daha uygun' görülmüş ve proje 
ona göre değiştirilmiştir. Projenin 
hazırlanması mucip sebepler layiha -
aında şöyle izah edilmektedir: 

Belediye bütçelerine konulacak 
tahsisat miktarı belediye varidat bUt
çelerinin yUzde onundan aşağı olamı-
yacaktır. • 

Bu paralar muayyen aylarda ve iki 
taksitte ve devlet bütçesinden ayrıla

cak yardım hisseleri de birer defada 
belediyeler bankasına yatırılacaktır. 
Bütçeye bu maksat için konulacak 
tahsisat belediyeler tarafından başka 
maksatlara sarfolunanııyacaktır. Se
nesi içinde kullanılmıyan paralar ge
lecek senelere devrolunacak ve bu pa
ralar başarılan işlere mukabil Beledi
yeler bankası tarafından müteahhitle
re verilecektir. 

Mali tetkfk heyeti azalığı 
Açık bulunan doksan lira maaşlı 

Finans Bakanlığı mali teddk heyeti 
azalığına ikinci sınıf maliye müfet -
tişlerinden B. Hakkı Kamil Beşe ter
fian tayin edilmiştir. 

ULUS 

Ankara Halkevlnde 
yeni ~ahımalar 

Lisan kursları açıhyor 
Ha!kevi lisan kursları yarından iti

baren açılacak ve tedrisata başlana -
caktır. Geçen sene arzu edilen ran -
dımanı veren lisan kurslarına bu se
ne halk ve mektepliler tarafından da
ha çok müracaat eden olmuş ve şimdi
ye kadar ingilizce derslerine 91, al -
mancaya 125, fransızcaya 129 kişi ki 
ceman 345 talebe kaydedilmiştir. 

Bu rakamlar geçen sene müracaat 
edenlerle mukayese edilecek olursa 
bu sene % 39 kadar fazla talip var
dır. . 

937-938 devresi birinci devre kurs
larına devam edenlere ikinci devre 
ve yeniler için de birinci devre namı 
altında iki sınıf açılmıştır. 

Ankara Halkevindeki fotoğraf 
müsabakası 

Ankara Halkevi, Ankara'da mevcut 
fotoğraf amatörleri arasında bir mü
sabaka açmağa karar vermiştir. Mü -
sabakaya sırf amatörler dahq olacak 
birinci, ikinci, üçüncü gelenlere mü
kafatlar verilecektir, aynı zamanda 
mükafata iştirak edenlerin eserlerin
den güzel olanlardan mürekkep bir 
sergi vücuda getirilece~tir. 

Halkevinin bu müsabakayı hazırla
maktan maksadı gittikçe büyük bir 
ehemiyet alan ve güzel sanatlar ara
sıan girmeğe ba~lxyan amatör fotoğ
rafçılığın inkişafına hizmet etmektir. 
Bu müsabakanın şartları ayrıca gaze
telerle" ilan olunacaktır. 

Kitapsaray ve ·ıemsil salonlan 
a(ılıyor 

Ankara Halkevinin ı,ımumi tamiri 
bitmiş olduğundan yarından itibaren 
kitapsaray her yıl olduğu gibi öğle -
den evel ve sonra halkımıza açılmış
tır. Aynı zamanda tamiri ikmal edil
miş olan büyük tiyatro salonu da fa
aliyete hazır bir haldedir. Önümüz
deki hafta içinde temsil komitesi yaz
dan hazırlamış olduğu temsillerine 
başbyacaktır.· Bu temsiller arasında 
ilk önce sahneye konacak olanlar A
ka Gündüz'ün halk için yazdığı 
"o bir devirdi" eseriyle genç muhar • 
rirlerden Şevket'in yazdığı "Şeriatçı" 
"""_"'_~~t,..; OOJ!:lıf"1P.T OVn.:ln~r:;ı\.4.•""• 

Hava yağmurlu geçti 
Dün şehrimizde hava kapalı, öğle -

den sonra hafif yağmurlu geçmiştir. 
Rüzgar cenubu şarkiden saniyede en 
çok iki dakika kadar hızla esmiştir. 
Dün en yüksek ısı 23 derece olarak 
kaydedilmiştir. Yurdun Kocaeli, Ege, 
orta ve cenup Anadolusu mmtakala
rrnda hava kapah ve yer yer yağışlı, 
Trakya'da kapalı, diğer yerlerde bu • 
lutlu gçemiştir. Son yirmi dört saat 
içinde yurdun muhtelif mmtakaların -
daki mevzii yağışlarrn karemetreye 
bıraktığı su mikdan İzmir'de 6, An -
talya'da 1 kilogramdır. Rüzgarlar bü -
tün nuntakalarda cenup istikametinde 
saniye<le en çok 7 metre kadar hızla 

esmiştir. Yurdda en düşük ısı sıfırın 
altında olmak üzere Kars'ta 3 derece -
dir. En yüsek ısı da sıfırın üstünde 
olmak üzere Balıkesir~de 20, İzmir'de 
23, Diyarbakır.da 24, Sinop'ta 26, An
talya'da 27 derecedir. . 

T erhls edllen erler 
zafer an Ilı na 

ıelenk koydular 
Sarrkışla'daki yaya alayımızda 

muvazzaf askerlik hizmetlerini bitirip 
ihtiyata geçirilerek terhis olunan as -
kerlerimiz dün saat 15,30 da Ulus 
meydanındaki Zafer anıtına törenle 
çelenk koymuşlardır. Alaydan terhis 
olunanlar başta bando mızıka ve bir 
yaya bölüğü olmak üzere sivil olarak, 
fakat askeri disiplinle meydana gel • 
mişler ve anıtı dört tarafından kuşat -
mışlardır. Üzerinde ••sankışla yaya a
layı terhis eratı'' yazılı olan çelenk a -
mta konulmuş ve İstiklal marşı çalın· 
mış ve erlerimiz ~uzıkaya uyarak 
marşı okumuşlardır. 

Ordunun sinesinde birçok şeyler 
öğrenen ve Atatürk rejiminin büyük -
lüğünü hakkiyle kavramış bulunan 
gençlik bu suretle şükranlarını ödemiş 
oldu. Ankara halkı tören esnasında ve 
gidiş, gelişte yağız çehreli türk erleri
ni sevgi ile karşıladı ve çok çok alkış
ladı. 

İzciler Kırıkkale · ve 
Kayserl'ye gittiler 
Cümhuriyetin on beşinci yıldönü -

mündeki büyük geçit resmine iştirak 

eden iki binden fazla izci dün sabah 
saat 9 ve 10,30 da kalkan iki hususi 
trenle Kırıkkale ve Kayseri'ye hare -
ket etmişletdir. İzciler istasyonda u -
ğurlanmışlardır. 

Gümrük müf eff iılerinden 
terfi edenler 

Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı 
gümrük müfettişleri arasında terfiler 
yapmıştır. Bunları yazıyoruz: 

Müfettişlerden BB. Abdullah Bar
toğlu gümrük başmüfettişliğine terfi 
ettirilmiş, müfettişlerden Enis Kan
su, Naci Tetik, Zeki Şemitoğlu, Hu -
lusi Zidal, Suphi Ekal, Kuım Koral 
da birer derece terfi etmişlerdir. 

Tramvay şirketinin 
geliri haczedılecek 
İstanbul, 31 (Telefonla) - Tram

vay şirketi elektrik idaresine borcu • 
olan 296 bin lirayı ödiyememiş ve ida
re icraya verilmişti. Tramvay şirketi 
bugün icraya mal beyanında bulun • 
muş, depolarının, arsalarının, tram -
vay arabalarının ve depolanndaki 
malzemesinin ve varidatının bir liste
sini vermiştir. Tramvay şirketinin va
ridatına haciz konulacaktır. 

İstanbul'da bohk 

bolluğu var 
İstanbul, 31 (Telefonla) - 1stan • 

bulda bir haftadan beri balık bolluğu 
vardır. Tutulan balıklar kısmen liman 
daki yunan ve italyan balıkçı gemile -
rine verilmiş 200 bine yakın palamut 
da denize dökülmüştilr. Yalnız cuma 
gecesi, 300 bine yakın palamut tutul
muştur. Balıkçılar bu yüzden cumar -
tes} ve pazar günü çahşmamıslardır. 

İstanbul şehir meclisi 
toplanıyor 

İstanbul, 31 (Telefonla) - İstan
bul şehir meclisi yarın ilk toplantısı • 
nı yapıyor. 
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Geliş - gidişin tanzimi 
Her kaza için motosikletler 4.000 

otomobiller 7.500 lirahk 
mali mesuliyet sigortası yapacaklar 

Yolları bozanlar cezalara ıarplırllacak 
Hükümetin yol kazalarını önlemek ve yollarda seyrüsefer int~ 

zammı temin etmek maksadiy]e zecri hükümleri ihtiva eden bi 
proje hazırladığını, motörlü nakil vasıtalarına mali mesuliyetlel 
tevcih ederek sigorta olmak mecburiyetini koyduğunu yazmıştı 

Motosiklet, otomobil, otobüs, kam _ 
yon gibi motörlü nakil vasıtalarının 
sahipleri ve kiracıları, bu vasıtaların 

kullanılmasından doğacak zararları 
karşılamak için yapmıya mecbur ol _ 
dukları mali mesuliyet sigortasını şu 
şartlarla yerine getireceklerdir : 

a - Bu gibi nakil vasxtalarma ait 
seyrüsefer ruhsatnamelerinin devir ve 
ferağı halinde sigorta mukavelename
sinden doğacak tekmil hak vecıbeler, 

yeni mutasarrıf veya müstecirine inti
kal edecektir, 

b - Sigortacı, yeni sahip veya ki
racı devir ve ferağ muamelesini öğ
rendiği andan itibaren 14 gün içinde 
sigorta muamelesini feshedebilecektir. 

c ·- Devlet ve belediyelere ait nakil 
vasıtaları mecburi sigortaya tabi de • 
ğildirler. Devletin ve l:dediyelerin na
kil vasıtaları, bu kanuna veya bu ka _ 
nuna müsteniden yapılan nizamname 
ve talimatnamelere aykırı hareketle _ 
rinden dolayı bu kanun hükümlerine 
tabi olacakları gibi, devletin ve bele_ 
diyelerin hususi teşebbüsler~yle if.a 
ettikleri umumi hizmetlere aıt nakıl 
vasıtaları gibi mecburi sigortaya tabi 
olacaklardır. 

Sigortaların mikdarı : 
Motörlü nakil vasıtalarının nevile

rine göre temin edilecek mali mesuli
yet sigorları aşağıda yazılı miktarda 
olacaktır : 

Her kaza için motosiklet en az dört 
bin lira,; her kaza için otomobil en az 
7500 lira, her kaza için otobüs ve kam_ 
yontar, lOdan 20 kişiye veya iki ton _ 
dan 4 tona kadar 12500 lira; her kaza 
için otobüs ve kamyonlar "yirmi khıl -
den veya dört tondan fazla,, l 5000 li· 
ra. 

Sigortalar cari olduğu sırada vuku. 
a gelen bir kaza neticesinde sigorta e
aııen mtıttar azaun ... ~.ı ı.. .. 1-. ~ıw-

det için yeni bir ilave ile mali mesu -
Iiyet sigortası için kabul olunan mik_ 
tara yükseltilecektir. Mali mesuliyet 
sigortaları nakil vasıtalarının içinde 
ve dışında kazaya uğrıyan şahısların 
zararlariyle dışarda vukua gelecek 
maddi hasarlara §amil olarak yapıla
caktır. 

Motörlü nakil vasıtalariyle seyahat 
eden ecnebilerin Türkiye toprakları -
na girdikleri zaman yapılacak muame_ 
leye ve mali mesuliyetlere ait hüküm_ 
ler yapılacak nizamname ile tesbit ve 
tayin olunacaktır. 

Si~rta mukaveleleri, Tlirkiye'de 
bu nevi sigortaları yapmak üzere si _ 
gorta şirketlerinin teftiş ve kontrolü. 
ne dair kanun hükümlerine göre ruh· 
satname almış müesseseler tarafından 
yapılacaktır. Bu gibi nakil vasıtaları_ 
nın yaptıkları kazalarla, bunlardan sa_ 
ir suretlerle zarara uğrıyanlar, duçar 
oldukları zarar ve ziyan için nakil va_ 
sıtalarımn sahip ve kiracıları aleyhi. 
ne müracaat edebilecekleri gibi mec
buri sigortalarla temin edilen mali 
mesuliyet bakımından ve sigorta mu_ 
kavelesinde yazılı miktar üzerinde si
gortacı aleyhine de doğrudan doğruya 
talep ve takiplerde bulunabilecekler_ 
dir. 

Zarara uğrıyanlar çok ve nakil v 
sıtası sahip veya kiracısının ödemiy 
mecbur olduğu miktar mali tazmina 
sigortası miktarını aşarsa zarara uğ 
rıyanların sigortacıya karşı haiz ol 
dukları haklar, bu meblağ miktarın 
ininciye kadar nisbet dahilinde tenzi 
edilecektir. Fakat sigortacı, diğer ha 
sahiplerinin bulunduğundan haberi ol 
maksızın zarara uğrıyanlar-dan birin 
iyi niyetle ödediği tazminat miktarı 

bu kazazedeye isabet edecek miktar 
dan fazla olursa, sigortacıya diğer za 
rara uğrryanlara karşı, ödenen bı.r fa 
la tazminat miktarınca mali mesuliy 
teveccüh etmiyecektir. 

Gerek nakil vasxtasınm mutasarrıf 
ve müsteciri aleyhinde ve gerek si· 
gortacı aleyhindeki dava, kazanın 
vukuu gününden itibaren iki sene son_ 
ra müruru zamana uğrıyacaktır. 

Mali mesuliyet sigortaları mutasar. 
rıf veya müstecirlerin idar~inden 

mesul olduğu nakil vasıtalarının işle
tilmesinden dolayı husule gelen bütün 
zararlara famil olacaktır. Sigorta mu _ 
kavelenamesinden veya bu mukavele -
ye ait kanun hlikümlerinden doğup 
taksimatın tenzili veya refi neticesini 
husule getiren istisnai haller, zarara 
uğrıyana teşmil edilemiyecektir. Buna 
mukabil sigortacı, sigorta mukavele _ 
namesine veya bu mukavelenameye 
ait kanun hükümlerine göre red veya 
tenzile mezun olduğu nisbetıte sigorta. 
sı aleyhinde dava açmak hakkını haiz 
olacaktır. 

Mecburi sigortaya tabi tutuş nakil 
vasıtaları başkasının tasarrufuna gir
se seyrUaefer vesikasının resmen dev -
ri muamelesi neticeleninceye kadar 
eski mal sahibi ile yeni mal &ahibi de 
halen mesul olacaktır. Ancak bu mew 
suliyet sigorta mukavelenamesinde y~ 
zılı meblağlar için mutebc:r olacak~ır:.
ttasarı tayın edilen yenı mal aahıbi 
sigorta edilen paranın alınmasına ka -
dar eski mal sahibi aleyhine müracaat 
hakkına malik olacaktır. Sigortacı si_ 
gortanm terki hakkındaki bütün mua_ 
melelerden plakanın alındığı belediye 
dairesine haber venniye mecbur ola -
caktır. Tatil veya terk muamelesinin 
hükmü bu baptaki ihbarın alınmasın • 
dan 14 gün sonra başlıyacaktır. 
Mutasarrıf veya milstecirlerinin ve

ya mesul kimselerinin kast, ihmal ve
ya tedbirsizlikleri neticesinde vefat 
veya bir uzvun tatili veya ağır zararı 
mucip bir vaziyet olursa ,hakim bütiln 
malları göz önüne alarak zarara uğrı. 
yana veya vefat halinde veresesine si· 
gorta ve maddi hasar tazminatından 
başka bir tazminata da hüküm edebi -
lecektir. Tatili uzuv hallerinde zarar 
görenlerin meslekleri itibariyle çalış_ 
ma kabiliyetsizliğinin derecesine gö
re verilecek tazminata esas olmak Ü· 

zere Dahiliye, lktısat, Sıbat ve İçti
mai Muavenet Vekaletince müftere
ken hazırlanacak bir barem, bu kanu
nun tatbiki suretini gösterecek ni
zamnameye dercolunacaktır. 

Y oll.ann muhafazası : 

Çok mütenevvi ve mühim olan ve 
her biri ayrı bir tekniğe tabi bulunan 
ıehircilik itlerinin tam bir düzenlik 
içinde yürüyebilmesi ve belediye i . 
darelerinin faaliyet ve hareketlerin _ 

den verimli neticeler elde edilebilme
si için her şeyden evel bu işlerin plan 
laştırılması teşkilat ve vasıtaları çok 
mahdut olan belediyelere müessir yar 
dımlarda bulunulması ·ve bu idarele
rin devamlı surette aydınla~lıp kıla
vuzlanması lazımdır. Belediyelerimiz 
bütün teknik işleri için ayrı ayn mü
tehassıslar kullanmak ve bu mütehas: 
sısları bulmak imkanlarından tama_ 
men mahrumdurlar. Belediye idarele
rinin muhtelif hizmet sahalarındaki 
hareketlerini memleketin umumi fa
aliyetine ve fen tekniğine uydurmak, 
mesaide ahenk ve vahdet husule ge
tirmek bu idareleri şehircilik işlerin
de başaram:yacakları kısımların ta
hakkukuna ait tedbirleri alma\< im -
kanlarının elde edilmesi ve bu işle· 
rin başarılabilmesi için bu proje ha· 
zırlanmrştır . ., 
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Umumun faydalanmasına mahsua 
yol ve köprüler ve bunlarla alfilcalı her 
nevi imaller ve tesislerin her tUrlü 
tahripten korunmasını temiın edecek 
yolda, nafıa, vilayet ve belediyelerce 
alınacak tedbirler dahiliye, ve nafıa 
vekS.letlerince müştereken, tanzim e • 
dilecek bir nizamname ile tesbit edi • 
lecektir. 

Projenin ihtiva ettiği esaslara göre 
~ehircilik işlerinde belediyeleri türe
li surette aydınlatmak ve kılavuzla -
mak, bu işlerden konseyce tensip edi
leceklerin tahakkukunu temin edecek 
her türlü teşebbüslere girişmek, ted· 
birler almak've tatbikatmı murakabe 
etmek maksadiyle Bayındırlık Bakan: 
lxğı teşkilatına bir teknik 'Jüro ilave 
olunacaktır. 

Ayrıca aliikalı bakanlıklar delege
leri ve teknik daire reislerinden mü -
rekkep bir konsey kurulacak ve ayda 
'bir toplanacaktır. 

Konsey, bütün şehircilik işleri Ü -
zerinde mütalea beyan edecek, bu iş
lerin tertip sırasını ve hangilerinin 
teknik daire marifetiyle tahakkuk et-

Asfalt zammı ' . Bir kiracı dostum dert yandn 
"- lki senedir, yan sokaklardan 

birisinde bir apartımanda ayda so 
lira kira ile oturuyordum. Bu se
n: kontrat bitip yenilemek icap e
dznce ev sahibi karşıma dikildi: 

:- Bu sene kirayı elli beşe çıkara
cagız; su da size ait olacak! 

. Bu~un sebebi ne olabilirdi? Şe· 
hlrd_e ınşaat ilerliyor, her gün yeni 
yem evler yapılıyordu. Sonra bir 
takım kooperatifler bir takım aile
leri kiracılıktan kurtarmışlardı; 
bir ta/um yeni kooperatifi.erin de 
yeni malıalle ldı.rması kararlaşmıştı. 
. Bu vaziyet karşısında kirayı art· 
tırmak değil, indirmek icap etmez 
miydi? 

Ev sahibime sordum: 

- Bu zam neden icap etti? 

O, başını pençereden dJşarıya 

çe\•irdi: . 
_ Eskiden önünüzdeki yol parke 

idi, dedi, bu sene ; -;falt oldu/ 
Demek ki hükümetin yaptığı as

falt yol için, ev sahibime haraç ve

. recektim/1, - T. l. 

Deve ayağı ve aruz 1 

''7 Gün" mecmuasının 15 inci yıl
dönümü için güzel sayısmda köy 
kalkınmasına dair yazı yazan bir 
arkadaş diyor ki: 

uşark filozofu, hayatın gidiıini 
bir deve gidiıiyle kervana benzetir 
ve ıu t~vıiyeyi yapardı: 

- Kervan yürür, ona ayak uy
durunuz!" 

Bu türlü tavıiyede bulunmuş bir 
şark filozofu var mıdır, yok mudur, 
hatırlamıyorum. 

Fakat arap nazmının ölçüsünü 
gösteren aruz vezni, hiç şüphe yok 
ki, devenin attığı adımlara göre he
saplan°;Uftır. 

Bu da bir rekor mu ? 

Dünkü gazetede bir ba§lık: . 

"Rüten kabinesinde anlaımazlık
lar va istifalar,, 

Bir tanıdığımız bu başlığı oku

yunca dedi ki : 
- Ne çabuk yahu? daha dün 

hükümet oldular, kabine seçtiler; 
bugiin anlaıı.nazlık ve iıtifal 

Acaba bu da bir rekor mu ? 

Mütehassıs yetiştirilecek 

Gazetelerde bazı haberler gÖ· 

rürüz: Falan yerde çay yetiştiri

lecek; filan yerde pamuk yetişti
rilecek, gibi. Dünkü Ulus'ta gör
düğüm bir başlık, bunların hep
sinden iyi idi: ''Mütahassıs yetişti

rilecek!,, 
En bol ve feyizli verimi yetişti

receğimiz miıtehassıslardan ala-

cak değil miyiz? 

I smihasların telô.l/uzu 1 

!am~ıasla.rın ;mıası lıakkmda 

epeyce yazı yazıldı, müna.katalar 
oldu· ve mesele bir neticeye bağ
landı: Nasıl okuyorsak öyle yaza
cağız! 

Böyle bir neticeye vanlmıt ol
masına rağmen, hala baıka tür· 
lü yazanlar yok değildir; fakat 
biz, bu fıkramızda onlardan de· 
ğil, bu sefer de ismihaaların oku
nuşundan bahsedeceğiz: 

Geçen gün radyoda ajana ha
berlerini veren zat, Hindistan'ın 
biz bildik bileli Bengale diye te· 
laffuz ettiğimiz şehir adını Ben
gol, keza Çekoslovakya'nın bu ka
dar zamandır. - hele ııon buhran 
günlerinde - yüzlerce defa tek
rarladığımız merkezi prag'ı Pra
ha diye telaffuz ediyordu. 

lsmihaalar, bizim şinıdiye ka
dar okumak ve işitmek itiyadında 
olduğumuz ıekilleriyle okunmıya

caık olursa halk bunları nasıl an
lar? 

Avrupa'nrn muayyen kısımla
rındaki telaffuzlardan bize ne? 
Onlara riayet ~eceğiz diye, yarm 
lzmir'i Smırna, Iskenderun'u A· 
lekzandretta mı okuyacağız? 

Bütün yol ve köprülerle, bunlarla a.. 
la.kalı her türlü imalat ve tesisatı tah. 
rip edenler hakkında ceza ta.kipleri 
yapılmak.a beraber yaptıkları tahripler 
bedellerinin tazminat olarak alınma • 
sına mahkemelerce karar verilecektir. 

Yaya yürüyüşleriyle her hangi bir 
nakil vasıtasının seyrüseferini zorlu • 
ğa uğratacak şekilde yolların bozulma.. 
sı, yol üz-erlerinde hendekler açılması, 
yol üzerine veya kenarına taş konma. 
sı, çah, odun ve saire gibi kaza olma
sına sebep olacak maddelerle güzer -
~ahın işgal edilmesi, seyrüseferi güç -
leştirecek şekilde her türlü reklam 
levhaları konulması, ·· -11 ıtrdaki seyrü. 
sefer işaretlerini-ı cıkarılması veya bo 
z:.ulması yasak olacaktır. Yollarda ge
r-ek yavahıra, gcrPk nakil vasıtalarına 
taş ve saire atmak yasak olup bu fiil 
vehareketler ceza ehliyetleri bulunmı
yanlar tarafından yapılmış ise tazmi
ne ait kanuni takipler veli veya vasi
leri hakkında yapılacaktır. 

Ceza ·hükilmleri : 
a - Kullanılmasına müsaade olun

mryan bir nakıl vasıtasmı sevk ve i . 
(Sonu 8 inci sayfada) 
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1 DIŞ POLİTİKA 1 

Fransa' da halk cephesinin sonu 

DÜNYA HABERLERİ 
Yeni 
istasyonlanmız jrüRKIYE BASINll 

' . 
(Başı 1. incı sayfada) 

G embe gününden beri eçen pcrş 

M .1 'd t !anmakta olan radikal 
Almanya'ya yakınlaıma meselesinde Marsilya yangımndan sonra men o demektir. Harpte silah ve 

sulhta söz, milletlerin kudretleri
ni tanıtmak için en müessir vası· 
talar olmakta berdevamdırlar. 

Büyük Şere sonsuz 
arsı ya a op • . 

. . · k ngreıı nıhayet- hürmet ve tôzim soıyalıst partisının ° . 
lendi. Bu kongre içti.maını~ enlehemınah-

1
. • . 936 ıeri.ıninı so ce 

yet ı netıcesı, "' "h Jk hesi'' 
zümreleri ne kazandıran 1 aak ~epf. ahı 

·ha· 0 ar ın 111 • 
kombinezonunun nı 1 

• 
1 

li t 
~ d ki radıka soıya ı , 

dır. Malum ur .. 1 · • "t 
k ·· ist zumre enrun ı -

ıoıyalist ve omun . . 
. halk cephesı kombınezonu· 

İngiltere tehlikeli bir 
politika güdüyor 

32 'tabutun başında 
bir çok k1mseler ağlıyor 

Marsilya, 31 a.n. - "Yeni galeri" 
mağazalarının enkazı arasından bir 
kadın cesedi daha -çıkarılmıştır. Bu 
suretle çıkarılan cesedlerin' adedi 
27 yi bulmuş oluyor. 

Türkçe gazetenin tesir muhiti 
~ek mahdut kalabilir; yabancı 
lısanl:ırda ı:ıeıriyatınız keza pek 
dar hır yayılma sahası içinde bo
calıyabilir; nihayet, bin türlü 
sansür, neıriyatmızdan asgari 
faydalar hile temin etmenize 
mani olabilir. Fakat telsiz dalga
sının götürdüğü ses, cihanın her 
~öşesi.nde, her kulağa erişecek
tır. Mılletleri biribirleri ile anla§
tırmak için, asrımızın baılıca va
sı~sı radyodur. 

Cümhuriyetin 15 inci yıldönümü 
dolayısiylc BüyÜk Şef Atatürk'ün 
orduya gönderdiği meaajdan Cüm
huriyet gazetesinde yaz..iığı ba§llWL • 
kalede bahseden B. Yunus Nadi di.. 
yor ki : 

bhadı olan . . d ki afferiyeti 
36 e unın e muz 

nun 19 s ç. l"d li -· altında ilk .. . sosyalıst ı er gı 
uz.enne, . "ktıd l . Fransız tefsirleri 
h.UC cephesi hükümeb ı d~ g:~-
. Bl 'un reisliği altın u • 

ti. Fum sa'da çok şümullü bir takını met ran 
Paris, 31 a.a. - Fransız gazeteleri Çemberlayn'in ıiyaıetine 

Biribirine karışan madeni potreller
le dökme ve demir sütunlar ameliya
tı güçleştirmektedir. Mağazanın işgal 
ettiği sahanın 48 saat zarfında temiz
leneceği ümit edilmektedir. Otoma
tik tulumbalarla bodrum katındaki 
suların boşaltılmasına çalışılmakta
dır. Bu kat hemen kamilen su altında 
kald ığı için cuma günündenberi bu
rada kimsenin yaşıyamıyacağı tahmin 
edilmektedir. 

içtimai reformlar yaptı. ~akat b~1re-
f ruıl Mlg- cenah ve burjuva partı e • 
o ar , dı 
. . korkuttu. Sermaye Fransa nın • 
nnı -'··n etmiye başladı. Mali kriz 
ıma aa.a 

geniş bir yer ayırmaktadırlar. 
Epok gazetesinde Danadyö, Almanya 

lıkların tesiri hakkında ihtirazi kayıtlar 
lehine yapılan fedakar
dermeyan etmekte ve 

karfısıncla 1937 seneıi yazın~a Blum 
istifa etti. Bundan sonra radikal sos • 
yalist direksiyonu altında halk cephesi 
hükümeti kuruldu. Bu da bir müddet 
iktıdarda kaldıktan sonra, çekildi ve 
bir aralık Blum tekrar hükümeti kur -
mıya çalışıp da muvaffak olmayınca 
nihayet Daladiye iktıdara geçti. Dala
diye'nin iktıdara geçiıi hakikatte halk 
cephesi kornbinezonunun infisahı de • 
mekti. Çünkü ba~vc.kil, kabinesini yal
nız radikal aoıyalist partisi menıupl~
rından teıkil etmişti. fakat zevabı~ 
muhafaza edildi. Sosyalistler ve hatta 
komünistler hükümete muhalefet et -
mekten çekindiler. Daladiye'yi sağ ce· 
nahın kolları arasına atmaktan kaçın • 
mak istedikleri anlaşılıyordu. Buna 
rağmen, Daladiye hükümeti, dahili ve 
harici politikanın tazyiki karş11ında 
sağa kaymaktan mcnedilemedi. Sos -
yalistler hükümct lehine rey verecek -
)eri yerde müıtenkif kalmıya baıl~dı • 
lar. Komünistler muhalif reyi verdıler. 
Buna rağmen halk cephesi kombinez?
nunu feshetmek meııuliyctini hi~ hır 
politikacı üzerine almak iater:ııedi· 

şöyle demektedir: 
"Almanya ile aktedilecek ademi t e

cavüz paktlarının kıymeti ne olabi -
lir? Bu paktları biz elimizde kalan 
son dostluklara ve ittifaklara nihayet 
verecek ve Almanya'yı başka sahalar
da harekatında serbest bırakacak olan 
tam bir ricat mukabilinde satın ala
cak değil miyiz? Silahları bı~akma 
meselesine gelince, Almanya ıle 1 -
talya bizi bu hususta geride bır:ıkmış 
olmalarından istifade ederek Fransa 
ile İngiltere'nin şimdiki madun va -
ziyette kalmalarına çahşı~uyacaklar 
mı? Çemberlayn'in gayretıne sekte 

bes tarafından yazılan makale İtalya 
ile Almanya'nın tasavvurları hakkın
da şöyle dikkate şayan bir haberi ih
tiva eylemektedir. 

Bu defa Marsilya kongresı, esasen 
. . ı·ı mevcut olan 

bır zamandan ben 1 en .. 
• t" t d'k cmüs oluyor. Artrk uç 

vanyeı aı ı k·ı 

1 ah .. renı"n ittihadını leş ı e-so cen zum 
d h ık cephesi kombinezonu mevcut 

en a hükü' •• 
d ğil• d. Acaba •imdi bu karar • e ır. .. bi • 
rnetin teıkilatı üzerine nasıl r tesır 
husule getirecektir? · 

D t diye'nin bir müddetten ben 
a a · etmek 

hükümeti yeni baıtan tanzım 
tasavvurunda olduğu tnalıiındur. ·"d~~ • 

dah" feshetmeJ'l u • ta parlamentoyu ı . dilmi ti 
.. d-ğu~ g-en hafta nvayet e § . 

§Un U -"' hİ franllZ 
Fakat parlamentonun. ~es ' na-
dahili politikaımm tanhin.de ~nelen 
d

• örülen bir hadise teıkil etb!f1 . 
ır g .. nkü meclis de ıımdiye 

ve esaaen buııu ·· .. k sallık 
hükümete karşı buyu uy • . 

kadar . tihababn tecdıdıne 
gösterdiğinden ı? . 

.. .. ]ıneınıtb 
lüzum go~ • . · . h .. kürnetİ teıkil 

Dalad'iye ıçın yenı u 

ed k ·· •ık vardır: 
er en u~ ". ~---L·· hükümeti teı -

1 - Mıllı lePlCI nUZ 

kil etmek. aı· ti 
2 - Sola doğru dönerek soıy ıs e-

mak istememekle beraber hazırla-
vur .kl 
dığmı söyledikleri pHinın .. arzet_tı e~ 
ri tehlikeleri burada tebaruz ettırme 
istedik . ., 

"Totaliter deı•lctler 
iıwnnıamrılı !'' 

Ordr gazetesinde Vivyer, totaliter 
devletlerin hüsnüniyetine ve sulh ar
zusuna itimat etmenin bir "hata,. ola
cağını kaydettikten sonra şöyle di -
yor: 

"Böyle bir şartla yapılan fedakar -
lıklar diktatörlükler tarafından yapı
lacak öyle taleplere yol açar ki neti
cede ister istemez bunlara itiraz et
mek mecburiyeti hasıl olur.,. 

B. Çemberleyn'e yardım 
etmek lazım 

Republik gazetesinde Bricon yazı-
yor: 

''Londra - Faris mihveri sulh lehin
de yapılacak bir taarruzda çabuk dav
ranmazsa Roma - Berlin mihveri bu 
sulhun şartlarını tayin etmekte ge • 
cikmez. Bu sebeple Çemberlayn'in 
teşebbüsünü memnuniyetle karşıla -
malıyız. Fakat bu memnuniyetimizi 
yalnız uzaktan alkışlamakla değil, 
İngiliz başvekilinin faaliyetine işti -
rak etmekle ızhar etmeliyiz . ., 

Aksiyon Fransez gazetesine Deh -

Çinliler yıpratma 
harbine · 

Sillihlar azllltılabilecek mi? 
Bu makalede şöyle denilmektedir: 
"Bu habere göre Roma'da büyük 

garp devletleri arasında halihazırda
ki kuvetler esasına müstenit bir si
llihları azaltma teklifi imkanı araştı
rılmaktadır. 

Bu, aceba sadece bir tecrübe balo
nundan mı ibarettir? Bundan tama -
miyle emin değilim. Fakat Fransa ile 
lngiltere'nin bu teklifi kabul etmele
ri askeri bakımdan statükonun muha
fazasını yani Avrupa'da alman hege
monyasının kati surette yerleşmesini 
ve bu memleketin bütün hedeflerine 
varmasını temin etmekten başka bir 
netice vermez.,. 

Cesetler muvakkaten şehir kütüpa
nesine nakledilmiştir. Perdelerle ör
tülmüş olan geniş salon pek acıklı 

bir manzara arzetmektedir. Salonda 
32 tabut yan yana durmaktadır. Ta -
nınmaz bir hale gelmiş olan cesetle
rin hüviyeti bunların muayenesiyle 
değil yanlarında bulunmuş olan ve ta
butlarına konan ufak tefek eşyanın 
ianesiyle tesbit edilmektedir. 

}'eni cesetler çıkarıldı 
Marsilya, 31 a .a . - Saat 14 de Yeni 

galeriler mağazasının enkazı altından 
y~i cesetler çıkarılmıştır. Şimdiye 
kadar şehrin kitaphanesine nakledi
len tabutların adedi 31 i pulmuştur. 
Bundan başka enkaz altından tama
mile parçalanmış bazı cesetler de çı
kanlmıştır. 

Yedinci defa olarak 
Frankistler Ebre'de 
taarruza geçtiler 

Barselon, 31 a.a. - Hükü.met tara- Taymis gazetesine göre İngiltere 
fmdan ne,redilen bir tebliğe göre hükümeti, 10.000 italyan gönüllüsü
frankistler bugün Eıbre köprüsünün nün geri çekilmesinin bir mukadde
başında yedinci defa olarak mukabil me telakki edilebileceği mütaleasın-
taarruza geçmişlerdir. dadır. 

F rankistler Sierra P andols Alba Taymis gazet esi bundan sonra k a-
Terra ve bilhassa Sierra Caballs'daki 1 rışmazlık komitesi tarafından muha
cümhuriyetçilerin mevzilerine taar- riplik hukukunun yeni gönüllülc
ruz etmektedirler. Tebliğin tanzim e- rin geri çekilmesi işinin memnuni
dildiği saatte bu mıntakalarda muha- yete şayan bir şekilde yapılmakta ol
rebe bütün şiddetiyle devam etmekte duğu anlaşıldığı zaman bahşedilece-
idi. ğini işrap etmektedir. · 

Cümhuriyet hava kuvetleri beş düş- Çekilen ~önüllüler 
man tayyaresi dü,ürmüşlerdir. Cüm- .10 000" · 1• 
h . ·ı . h" b" • d.. • ı geç ı ..• 
urıyetçı erın ıç ır tayyarcsı uş- D r Ek k b" · · k" 

memiştir. ~y ı s~_re.~ .... a ı~en~n gerı çe ı-
len ıtalyan gonullulerı mıktarının on 

Frankister miilıim mevziler binden fazla olduğu hakkında Avam 

almışlar 

Öyle zannediyoruz ki konf e
ransları ve saireyi bırakınız: An
kara radyosundan Cümhur Reis
liği Filarmonik Orkestrasının 
konserlerini dinlemekte olanlar . ' yam garp medeniyet alemi Ke-
malist Türkiye'ye k~rşı deri~ bir 
h~rm.et duyacaktır. Garp mede
nıyetı enternasyonalinin müşte -
rek ~ıymetlerinden doğan bu hür 
metı, alaturka sesin uyandıra
cağı geçici meraka tercih edelim. 
Memlekette, ölmüş olan alatur • 
kadan henüz mütehassis olan 
a?onelerin - ki içlerinde şahsen 
hız de varız! - radyoya vermiş 
olduklMı ücreti büsbütün karşı
lıksız bırakmak iddiasında bu
lunmuyoruz. Belgrat istasyonu 
g_ibi, Türkiye istasyonlarında bi
z~m fo~klorumuzun neşredilme
sındekı fay dayı da bilhassa tak
~Jir ediyoruz. [Alaturka musiki 
ıle halk musikisini biribirinden 
~yırarak !] Fakat Ankara radyo 
ıstasyonlarının Türkiye'mize en 
büyük kazancı, her türlü milli 
müesseselerimizin ve sanatları
I?•z~n garp alemi içinde ve onun 
cınsınden olduğunu ispat etmek 
olacaktır. 

Radyo programlarının bilhas -
ıa dikkat edilecek diğer bir tara
fı, yeni •Öz dinletmek usullerinin 
tatbik edilebilmeıidir. Bizim ho
şumuza gide.n öyle nutuklar, 
konferanslar Ve kıraatler vardır 
ki eğer aynı dalga uzunluğunda 
birkaç defa tekraT o\unurlana 
yabancılar· o rakam üstünden sü: 
ratle atlayıp kaçma.ğı tercih e
derler. 

Cümhuriyctin onuncu yıldönü
mündc ulu türk milletine hitap et• 
mi§ olan Büyük Şef Atatürk, rejimin 
bütün memlekette hakikaten epiz 
bir bağlılıkla kutlanan on be§in<i 
yılı büyük bayr.amm·da bu defa ordu
ya çok yüksek manalı bir mesaj gön
deirmiştir. Irat olunduğu dakikadan 
itibaren bütün mcmlektte ve h\1$U
siyl~ en küçük cüzlerine kadar kara, 
denız ve hava ordularımızın bütün 
kıtalarında aonsuz memnuniyet ve 
minnetlerle karıılanan bu mesaj Bü
yük Şef'in milletimiz ve orıdumuz 
hakkındaki aarıulmaz imanmı bir 
daha ortaya koymu§ olmak itibariy
le çok büyük bir kıymet ve ehemiy~ 
ti haizdir. 

Atatürk esasen ordu fikrinin ve 
hususiyle tür.k ordusunun mina ve 
mahiyetini en derin ve en iyi anlıyan 
dahi kwnandandır. Bu anlayı§& gö. 
re ordu ile millet ve memleketi rek -
diğerinden ayrı ayrı mefhwnlar gi
bi dü§ünmiye yer yoktur. Filhakika 
kurtuluı ve istiklal cidalini batanuı 
türk ordusu kendisine yalnız iki 
menıe tanır: Atatürk ve millet. Bu 
ordu ilk neferinden aon erine kadar 
yeni baıtan vücuda getirilmiı ve 
dört büyük harp yılmın bitkin ola
rak yerlere serdiği aanılan türk mil
letinin içinden çıkarılmııtır. Bizzat 
Atatürık'ün yüksek takdiriyle sabit 
olduğu üzere t~k milleti oldmnola· 
aıya pek büyük bir millettir, oaa la
yık kumandan olahilJl!ek marifet
tir. Atatürk türık milletine layrk ku
mandanlığın en gÜzel nümunesini 
vermi§ olan kahramandır. 

Cümhuriyetin mesut on be§inci yı. 
lının büyük bayramı bütün millet 
muhitinde iyi it görenlerin güzel he
yecanlariyle tevk ve aevinç deryala· 
rı içinde kutlandı. Atlltürk'ün orduya 
mesajı bu bayramı alabildiğine bü -
yülten bir milli tezahür gibi teair et
miı oı.ctu~unu ve yalnız ordunun do

ğil, bütün milletin Büyük Şef'ten ge
len bu yüce sözler önünde eğildiğini 
kaydetmek lazımdır. Yalnız bayram 
saadetlerini idrakle kalmadık, Bü
yük Şefimizin yeni direktifleriyle 
istikbalimizin bir daha aydınlandığı
nı gördük. Büyük kalbinin asil ham
lesiyle milletin aaadetini katmcrleı
tiren ve türk ordusunu iftiharlara 
garkcden Ulu Şefimize sonsuz hür• 
met ve tazim.,, 

. bük" ümet içine almak. . n _ d k Marın 
3 - Sağa dog~u onahere ::--teri 

di w ··g cen z..,.u_ 
grupu ve ger _. 

devam edecekler Salamanka, 31 a.a. - Neşredilen res 
ıni bir tebliğde frankistlerin dün Eb
re mıntakasında cümhuriyetçilerin 
en mühim mevzilerinin bulunduğu Si
erra'daki cephelerini yardıkları bil
dirilmektedir. 

kamarasına teminat verebileceğini 

yazmaktadır . 
Deyli Telegraf, 10.000 italyanın ge

ri çekilmesi üzerine muhariplik hu
kukunun bahşedilcceğini iddia etme
nin mevsimsiz olduğunu yazmakta ve 
bu hukukun sene sonundan evel bah
şedilemiyeceği mütaleasını serdet
mektedir. 

. _Ra~romuzun ilk geceleri pek 
ıyı geçıyor: Usanmaksızın, müp
tezele ve tekerrüre düşmeksizin 
aynı fevk ile neşriyatta deva~ 
etmek lazrnı ! Devlet büyük mas
raf ve emek aarfetmittir: Fikir 
adamları ve sanatkarlar bu mas
ra.f ve em .. ~ğe layık ne~riyat te
mı~ et!llegı ~endimiz için vazife 
t~lakkı edelım. Bilhassa iç neş- Nevyork - Tayms' e göre 
rıyat pro~rarnı ile, cihan radyo 
gazetelerınde ilan edilecek olan 
dıt neşriyat programları arasın
da, ekseriya, büyük farklar bu
lunmak İcap ettiğini unutmıya
hın. 

kabinesine almak- • kadar birinci 
Marsilya kon~re.sı~e 1 l ak ileri 
. . · k tıp ıhtuna o ar 

ve ıkincı §1 • ga bi · · ıık 
.. ··1 ekteydi ESAsen nncı 

ıuru m · be · ok 
fransız efkarını iki seneden rı ç . 

d l• kadar eden bir meıeledır. 
yakın an a a b" 
Blum da buna taraftar olduğu?u ır· 
ok vesilelerle söylemiş ve hatta ken -

çd" . ·m hüküınet teşkiline çalışnuş : 
lSI mi • • • Si 

Radikal sosyalist partısmın anane 

d
b. d • 110t cenah zümrelerle beraber eanna .,. ~ 

yürümektir. Fakat Daladıye nın ~ga 
d - temayül ettiği anlaşılıyor. Fıl • 
ogru . . - ah 

hak"k n ayan 6CÇ!ml sag cen 
ıaso h .. 

zümrelerini takviye etıniş. Ve ancı 

ı·b"kan aldıg- ı cereyan da bunlara pa ı ın •• D 1 d" • 
d tıniıtir Fakat hala a a ıye. 

y~r knn e .. • tler.den &onra sosyalistle -
nın, omunıs k 
• d faal b" muhalefete sevkedece n e ır • ih . 

harekette bulunmak iıtiyeceğine ti • 

mal k .. tu .. r Şu nokta unutul-vermc guç . . . .. 
mamalıdır ki sosyalist partısı, . bugu~ 
parlamentonun en kuvetli siyası partı· 
sidir. Komünistler de azımsanamıya · 
cak bir kuvettirler. Parlamento dışın-
d d b .. ..k kuvet ifade eden ıoJ ce • a a uyu b .... k 
nahı istihkar etmek, Franaa'yı uvu. 
içtimai kanşıklığa süriiklivecek bır 
mücadelenin ba§lanrıcı olabilir. 

A. ş. ESMER 

General Franko'nun 

kardeşi öldü 
Burgo&. 31 a.a. - General Frank~'

nun kardeşi Ramon Franko bir denız 
tayyaresi kazasında ölmüştür. Ramon 
Franko, !spanya'nın en tanınmı~ tay-

arecilerinden biriydi. Mumaıleyh 
!.Nec plus ulter,, tayyaresiyle Avru~ 

a'dan Cenubi Amerika'ya u~a~a 
p . . "lk .,;;hreti temin etmıştı. 
kendısıne 1 :r d 

k•st isyanının başlangıcın a 
Fran ı . k 

. ··ddet tereddüt ettıkten sonra ar 
bır mu il ih k etmiı:ı.ti. Gene-
d . . afına t a ıır 
eşının s amanlarda Ma-

F ko onu son z . 
ral ran . .' Ü kumandanlığına tayın 
jork hava uss Franco burada öl-
etmişti. Raınon ' 
müştür. 

<Başı 1.ind sayfada) 

Yahudi meselesi bir ay önce olduğu gibi şimdi de Çin i
çin muhasamat•. tatil etme:ıin imkan
sız olduğunu, zıra Kanton un Hanko
vun düşmeleri ihtim~linin. za~en Çin 

keri planında derpış edılmış oldu-as • . 
ğunu bildirmektedır. Çın, her şeye 

g~men mukavemete devam edecek ve 
ra . 1 y h" 

Frankistler 700 esir almışlar ve iki 
mevziden 440 ceset toplamışlardır. 
Ebre üzerinde yapılan hava muhare
beleri esnasında 14 düşman tayyaresi 
düşürülmüştür. 

.•• Fakllt luırbın ~icldeti 
azalnuulı 

İngiliz - italyan itilafı ve İspanyol 
meselesi münasebetiyle Mançester 
Guardian, şöyle yumaktadır: 

F. R. ATAY 

Kamutay bugün 
14 te toplanıyor 

"gayri memnunlar~, 

meselesi doğuramk d taşan bazı şayıa ara ragmen, ıç 

b~r sulh tavassutu kabul etmiyecek -

tir. 
(ete luırpları 

zaten çete haıbi d~v~": et~e.ktedir. 

Ş ··de Çin çetelerı ıkı muhım şe -
ansı T ,. . 

h . lan Kaotsung ve ameng ı gerı 
ır o ç· k • d" . 
1 1 rdır. Bu da, ın as en ırı -

a mış a " ğ'd " H d f . . 1 ının bir taktı ı ır. e e , Ja -
ıan ar il ü d .. 

1 a bu harpler y z n en mum -pon ar . 
k .. Jdug~ u kadar fazla ınsan ve mal-

un o . k. 
ayjatı verdırme tır. zeme z 

Kanton mıntakmnnda 
T k ,

0 31 a.a. - Domei ajansın-

dan~ iahriye nezaretinin bir tebliğin· 
K ton'da karaya çıkarılmış olan de an . 

. bahriye silahendazlarmın o cı-
Japdon keri kıtalar ile birlikte kara-
var a as .1 .• 

1 mekte ve 1·apon gemı erının ko gez . 
h . ayı·nlerden ve baraJlardan tene rı m 

. 1 kte oldukları beyan olunmak 
mız eme . . 
tadır. Deniz tayyarelerı muvaffakı -
yetli bombardımanlar yapmışlardır. 

Yongiyun'da japonlar, o mıntakada 

1 Olan Çin kıtaatına karşı 
top anmış . . . . 
hakiki hücumlara gırışmek mecb11rı. 

. d kalmışlardır Bundan başka 
yetın e · · 

h d hnan bir telgrafta Kanton cep e en a . K" . ,. 
demiryolu üzerinde k~ın. ıyensıng ı 
• 1 tmekte olan bır Japon kolu, 
ışga e . k T" 

'stikametinde ilerlıyere ıng-garp ı . . 
Kiao'yu işgal etmıştır. 

50 Çin /irk.mı. i/uıta ~dil mi~ 
Hanyang'a girmış olan Japon muf-

lerl. IIan nehri boyunca ilerlc-reze , . 
işler ve 40 kilometre ilerde kaın 

m · 1 d" Hankuan'ı işgal etmış er ır. 
Başka bir telgraf •. japonlar şi":al 

cephesine doğru çekılmekte olan çın
Jileri, 300 kilometreden fazla nısıf 
kutru olan bir çenber içine almağa 

J' alansiya üzerine 50 bomba 
Valansiya, 31 a.a. - Saat 10.45 de 

frankist'lerin beş tayyaresi, Ilınan 

mmtakasını bombardıman etmi'ş ve 50 
bomba atmıştır. Nufusça telefat olup 
olmadığı ve hasaratın derecesi mall'.lm 
değildir. 

A lilwnlcye de 60 bomba atıldı 
Alikant, 31 a.a. - Çok yüksekten u

çan üç motörlü beş tayyare, bazıları 
yangın bombası olmak üzere liman 
mıntakasına ve şehre 60 bomba atarak 
telefat ve hasarata sebebiyet vermiş-
terdir. 

l ngiliz • iıalyan anlaşması 
yakıncfo meriyete giriyor 

Londra, 31 a.a. - Gazeteler, ingiliz 
- İtalyan itilafının ik iııciteşrinin ilk 
yarısında meriyet mevkiine konulaca
ğını tahmin etmekte berdevamdır. 

muvaffak olmuş olduklarını bildir -
mektedir. 

Bu s '.Iretle ihata edilmiş olan Çin 
kuvetlerinin en azı 300 ita 400 bin ki
şiden mürekkep 50 fırka olduğu söy
lenmektedir. 

Japonlar, bu kuvetleri gitgide daha 
fazla bu mengene içinde sıkıştırmak
ta ve bütün ricat yollarını kapatmak
tadırlar. 

Yeni 11eferberlik re(Jbirleri 
Tokyo, 31 a.a. - Domei ajansın

dan: Nişiniti gazetesi, harbiye nazı
rı general ftagaki'nin yakında milli 
seferberlik beyannamesinde derpiş e
dilmiş olan bütün maddelerin tama -
miyle tatbikini istihdaf eden bir ta
kını teklifleri beşler meclisine tevdi 
edeceğini bildirmektedir. 

"Şimdiye kadar on bin italyan gö
nüllüsünün geri alınmasının münferit 
bir hareket olmaktan başka bir şey 
addedilmesine medar olacak ortada 
hiç bir şey yoktur. Sırf bu gönüllüle
rin geri alınmasına bakarak İspanya'
daki dahili harbin şiddeti tahfif edil
miştir demiye imkan yoktur. 

İngiliz planına nazaran bu gönüllü
lerin geri alınması keyfiyeti ,iki tara
fa muhariplik hukukunun bahşedil

mesine bile müsait değildir. 

Fransa'nın 
ekonomik 
kalkınması 

Paris, 31 a.a. - Akşama doğru yap
tıkları müzakereler neticesinde Dala
diye ile Marşando yarın öğleden son
ra toplanacak olan kabine meclisine 
yapılacak mali teklifler hakkında ta
mamiyle mutabık kalmışlardır. Bu 
teklifler umumi iktısadi kalkınma 
planının heyeti umumiyesinden bir 
krsmınr teşkil etmektedir. 

Planın teferruatı, müteakip kabine 
içtimalarında tetkik edilerek bir ka
rarname şeklini alacaktır. 

( Başı 1. inci sayfada ) 
ları tamamiyle bitmiştir. 
l'eni kaııruı proj,•lcri: 
Kam~tay'ın çalışmaya başlaması 

dolayısıyle dün hükümetten bir kati 
hesap kanu~u tezkeresi gelmiştir. Ka
mu ta!. .~ugün_kü toplantıdan sonra, 
teamulu mucıbince bir haftalık ara
dan sonra önümüzdeki pazartesi günü 
toplanarak encümen 6eçimlerini yapa
ca~~ır. Vefat eden Bütçe encümeni 
reıs~ ~ust~fa Şeref Özkan'ın yerine 
yenı bır rcıs seçilecektir. 

Hükümetten bu hafta içinde hazır
lanmış olan kanun projelerinin Kamu
tay:a gelmiye başlaması beklenmek
t:dır. B.u ~rada bilhassa Başvekilimi
•zın yenı bır kalkınma pliinı mevzuu o
l~~k ~öyledikleri ıbeyanatlarında hü
kumetın tahakkuk ettirmek kararın
da olup kan~nlaşmasma lüzum olan 
mevzulara aıt kanun projeleri de Ka
mutay'ın kış tatiline girmesinde~ ön
ce Büyük Mcclis'e sevkedilmiş bulu
nacaktır. 

-
lngiliz kabinesine giren 

yeni nazırlar 

Nevyork, 31 a .a. - Nevyork Tayına 
gaetcst, ırki veya dini sebeplerle mem
leket haricine t<ırdcdilenlerin miktarı 
gittikçe çoğaldığını ve bu halin bil: 
· liayrı ıne .1l&lunıar"' meselesi ihdas et
tiğini yazdıktan sonra şöyle demekte
dir: 
"Şu veya bu sebeple tardcdilcnle

rin gittikçe çoğalması keyfiyeti müs • 
temleke meselesinden daha müstacel 
ve daha mühim bir mesele doğunnuş -
tur. 

Zenginleştirdikleri ve müdafaa et
tikleri memleketlerden koğulan hıı 

vatanda§lık haklarından iskat edilmiş 
zavallıların müstemleke talepleri bü • 
yük devletlerin hali haıırdaki müs
temleke hesaplarında her şeyden cvel 
tetkik edilmelidir.,, 

Lelı yalıudilcri Filistin~lekiler 
için yardım Üftiyorlar 

Varşova, 31 a.a. - Polonya yahudi 
teşekküllerinin murahhasları bir kon
ferans aktederek dünya yahudilerine 
hitaben bir beyanname neşretmişler
dir. 

Beyannamede Filistin'de bir yahu
di devleti kurulması istenmekte ve 
halen mücadele halinde bulunan ya
hudilere yardım edilmesi talep edil
mektedir. 

Beyannamede bilhassa şöyle denil 
mektedir: 

Hükü.met reisi bu hafta içinde itti
haz edilecek tedbirleri ibirkaç metin 
.halinde gruplara ayırabilmek için ka
rarnamelerin adedini mümkün oldu
ğu kadar azaltmak istemektedir. 

Bu suretle aiakadar muhtelif neza
retler bu tedbirlerin süratle ve tama
miyle tatbik edilmesine nezaret ede· 
bileceklerdir. 

· Londra, 31 a.a. - Sabık Bengal 
valisi Sir Jon Anderson, Mürhas 
Lort ve M. Makdonalt dominyonlar 
sekreterliğine tayin edilmişlerdir. M. 
Makdonalt müstemlekeler nezaretini 
muhafaza etmekte ve bu şekilde iki 
vekaletin idaresini dcııuhtc etmekte
dir. 

"Yahudilerin Filistin'e hicret etme
lerine mani olmak için yapılan teşeb
büsler aleyhinde yahudiler tarafın
dan ittihaz edilen karar, icraat ile de 
teyit edilecektir.,, 
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Ankara : 

SAL!: 1.11.1938 - 12.30 Büyük bir vir .. 
tüOzün plakları - 13 ~aat ayarı ve haber 
ler - 13.10 Konuşma - 13.2!>-14 Muzi 
(koro • plak) 

Çevirenin mukaddimesi 
"T h " h ımar ane , tımar aneye gir-

mif çıkmıf bir Amerikan muhar
ririnin orada gördüklerine dair 
yazıp bastırmış olduğu bir eaer
dir. ilk defa 1935 sene•İnde bası
lan bu kitap, aylarca Amerika'da 
4!n fazla satılan kitaplar listesin
den eksilmemişti. Kitabın muh _ 

tımarhane idi. 
Şimdi oradan da çıktım; ora

daki doktorlar, tesadüfen beni 
iyi edebilmiş olduklarr iddiasın
dadırlar; fakat bilemem ... " 

Kendi kendi•inden ve yahut her 

burada yaptığım müşahadeler bu 
telakkinin ortaçağ zamanından kal· 
ma bir saçma olduğunu göstermiş
tir. 

B ayram evelki gece yarısı bit
ti; fakat şehrin bayramlık 

hali dün de devam etti. Bayram er
tesinin pazara rastlayışı coşkunlu
ğun devamı için bir güzel vesile ol
muştu. 

saatlerinden itibaren Hipodrom'a 
bir akın başladı. Halk töreni yakın
dan görmek, sözleri yakından duya
bilmek için tribünlere koşuşuyor
lardı. Bütün Ankara halkı törene 
davet edilmiş bulunuyordu. Orada 
güneşin karşısında bile olsa saatler
ce beklemek biç kimseye ağır gel
medi ve en küçük bir şikayet sözü 
bile duyulmadı. 

18.30 Mı.izık (Sigan müziği • pl.ik) - 19 
Konuşma - 19.1!> ~aat ayarı ve .ıa ut:rler -
19.25 Muz ik (kuçük orkestra): LJer graf 
von Luxenburge operetinden- Potpuri (,F. 
Lchar) - C.:ardall Furstın operetınu..:n: Pot
puri (Lemrich Kalman) - 20 Ir.ı.u~ık (Ta
rihte türk eserleri): '!'akdim eden (Mesut 
Cemil), Itri, Bekir aga, Kassam zade, Tabi, 
Mustafa, Kadri Et. koro. - 21.10 Mi.ızik 
(Büyük bir operetin tamamı}- İzahatını 
tertıp eden ( \...emal lıeşıt) - 22.2:> .ı:ı.;glen· 
celi monolog (Unutkan adam}; yazan: 

. . l v· ar 
rın o an ılyam Sibruk bu e . 
. . d" •erı 
cçın ıyor ki: 

"Bu kitap, ne hayal mahsulü
dür, ne de bir fantezidir. Bir ro
man da değildir. Doğrudan doğ
r~ya hakikati ifade eder. Bütün 
sıma/ar ve devreler hakikidir. 
Yalnız kendi adım müstesna ol
mak Üzere yer, adam, doktor ve 
h~sta ismihaslar değiştirilmiş
tır." 

V. Sibruk, kitabını yukarıki sa-
tırlarla takdim ediyor. b d . , en e 
mu~arrıri size tanıtayım: 
Vılyam Sibruk, bundan elli üç 

Hne ~cı.clar Önce Amerika'nın 
V estmın•ter taraflarında doğmuı 
okuma çağında Salem'deki Ro: 
nok kol/ejine gitmif, bir müddet 
~n.ra orayı da bırakıp kendi ta· 
~ırınce kendi kendisinden kaçma· 
ga baılamııtır. Kendi•i kenduin
den ıöyle bahsediyor: ' 

"B ,. . ana zaman zaman seyyah, 
kaş~!, macera adamı gibi isimler 
verıyorlardı; fakat hakikatte ben 
her hangi bir şeyden mütemadi
':'"~ kaçan bir adam halinde 
ıdım. 21 yaşımda iken Ogusta'da 
çıkan Kronik/ gazetesinin baş
muharriri oldum. Fakat altı ay 
sonra bu işi de bırakıp cenubi 
A ~rupa'da gezginci/iğe çıktım. 
Bırkaç sene sonra .A.merika'ya 
döndüm; Atlanta'daki Jurnal 
gazetesine yerleştim; aynı za
~anda bir kulüp direktörlüğü 
ıle bir ilanat acentesinde ortak
J,k aldım. 

19JS senesinde daha Amerika 
bitaraf iken hangi tarafa olıirsa 
olsun gönüllü yazılmak üzere 
Avrupa'ya kaçtım. (Kendisi 
fr~nsız ordusuna girmiştir.) Bir 
muddet sonra, pek tehlikeli ol· 
m.amak Üzere zehirli gazla ze
hırlenmiş olarak geri dönmeğe 
mecbur olmuştum. Bu sefer de 
Corciya'da bir miktar toprak a· 
larak Çiftçiliğe giriştim. Fakat 
toprağı temizleyip ilk ekini al· 
dıktan sonra oradan da kaçtım. 
1924 de hafif gazete ve ilan i•-
1 . d • 
erın en oldukça para kazanmış 

ve bu işlerden usanmıştım. O sı-
r~d~ bir arapla tanıştım. Onunla 
bırlıkte Arabistan çöllerinde bir 
seya~ata çıktım. Bir kabilenin 
şeyhı benden çok hoşlandı. Bir 
vahad~ yüz kişilik bir köyü ba· 
na bagrş/adr. 1 çlerinde kendi bi· 
rader -ıadesi de olmak üezere iki 
de karı verdi. 

Nihayet buradan da kaçtım. 
Bu sefer senelerce, yıl/arca bü
tün haritayı dolaştım ve sonun
da b~raz da kendi dileğimle bir 
tuzaga yakalandım. Burada ken
di kendimle karşılaştım. Burası 

1 

hangi bir §eyden mütemadiyen 
kaçtıktan .sonra tımarhanenin tu
zağına yakalanan macerapere.st 
bir muharririn o deliler yurdu 
hakkında kaleme aldığı eaer, A· 
merika'daki akıllılar tarafından 
adeta kapıfılmıftı. Bu rağbetin 
e.serin yazılL§tndaki samimiyet ve 
üslUbundaki hususiyetten ileri 
geldiği muhakkak. Fakat fair 
Koca Ragıp pafanın: 

Ne zapti hikimi ıer'i. ne hükmü zabi
ziti akli: 

Cünun iklimini seyreyleyenler raha-
tın söyler. 

diye tav$İf ettiği deliler dünyaoı'. 
ntn da kendine mahsU& ca%ibeleri 
bulunacak ki eaer, töhret ve rai~ 
bet toplamağa muvaffak olmuı
tur. 

Eseri adamakıllı kısaltarak 
türkçeye çeviriyorum. - N. A. 

Bir yere kapafılmamı istiyorum 

T ımarhaneye alınmama sebep 

olan hastalık şu idi: "Had 
alkoliklik" doktorlarla ruhiyatçılar, 
beni evire çevire rnuayene ederek 
!evhama şu yazıları da ilô.ve etti· 
ler: "Kronik nörasteni: fi.razı (işa
retler), Psik'.'patlık arazı: Muzır . ., 

1933 senesı kış mevsiminde idi 
ki dostlarım Nevyork mahkemele
rinden benim, Amerika'nın şark ta
raflarında bulunan eski ve büyük 
bir tımarhaneye konularak müşaha
de ve tedavi altına alınmam. için 
bir karar çıkartmağa muvaffak ol
muşlardı. 

Bu işi esasında ben istemiştim. 
Hatta, beni elimin her hangi bir şi
şeye sürülmesine imkan olmıyan 
bir yere tıkamadıkları için en ya
lwı do tlarıma bile güceniyordum. 

Hiç bir özürüm, bahanem olmadı
ğı halde en ~ü.thiş •erhoşlardan, 
ayyaşlardan bınsi olmuştum. öte 
taraftan sıhatim fevkalade idi. Ban
kada bi~çok p~ram, fransız Rivyera
sında guzel hır evim vardı. İşlerim 
de gayet iyi gidiyordu. Fakat bü
tün bunlara bu ayyaşlık belô.sı ket 
vurmuştu; hatta bu yüzden hayatı
mı bile kaybedecektim. 

Burada kendi zafımdan kurtul· 
mak istiyordum. Ölesiye içiyor
dum; bu halin zorla önüne geç
mek lazımdı. Büyük akıl müessese
leri sarhoşları alıp da tedavi etme· 
ği istemezler. Fakat bereket versin, 
dostlarımdan birisi nüfuzlu tesir-

' li çıkmış ve beni bu müesseseye ka-
bul ettirmişti. 

Ertesi gün buraya kapatıldım ve 
yedi ay kapalı olarak kaldım. Ba
şından sonuna kadar bu tecrübe, 
benim hayatımda en fantastik tec
rübe olmuştur. 

·Birçok aileler, kendi akrabala
rından birisini bir tımarhaneye 
göndermektense mezara girmiş gör
meği tercih ederler. Halbuki benim 

Fakat belki de ben bu intibaı te
sadüfen hasıl etmişimdir. Ben, ne 
herkesin kanaatini tashih etmeğe 
azmetmiş bir adamım, ne de bir 
propagandacı. Ben sadece acayip 
bir yerde geçmiş acayip bir mace
ranın hikayesini nakledeceğim . 

8 ir gün öğelcden sonra ter
biyeli, nazik, sallanmadan 

yürümeğe muktedir, fakat bir Ban
duzya keçisi kadar serhoş olarak 
oraya gittim. Beni karşılayanlar şu 
sözleri söylediler 

- Adım Dirk'dir; nasılsınız bay 
Sibruk? 

- Ben matmazel Payn; nasılsı
nız bay Sibruk? 

Daha sonra beni, mavi ışıklarla 
aydınlatılmış bir odada bir yatağa 
yatırdılar. Bu ışık divarın içinde ü
zeri kalın bir camla kapalr bir de
likten geliyordu. O türlü tertip e· 
dilmişti ki siz arzu ettiğiniz zaman 
söndüremiyordunuz. 

Burada kilidi olmıyan kapımı 
ben daima kapatıyordum; fakat her 
defasında birisi bunu açıyordu. 
Bütün gece arada sırada birisi ge
liyor; ISmbanın ışığını artırıyordu. 

Sabahleyin lezzeti hoşuma gitmi
yen bir fincan kahve ile tadı ber
bat bir sigara verdiler. Halbuki ev· 
de olsaydım, bu müddet içinde ya
rım şişe İskoç viskisini devirirdim. 

Sakallı ve göbekli bir doktor ya
nıma geJdiği zaman kendisine di
yordum ki: 

- Doktor, bu ne iştir böyle? Ben 
buraya şöyle tecrit edileyim; başı· 
mı dinliyeyim, rahat edeyim diye 
gelmiştim. Halbuki siz burada bir 
köpek kulübesinin yanında büyük 
vitrine benziyen bir yere koydu· 
nuz. Burası daima ışık içinde ve 
geceleyin de, gündüzün de gelenin 
haddi, hesabı yok 1 

O da şu cevabı veriyordu: 
- Affedersiniz, sizi rahat etti

recek bir hücremiz yoktur; onun 
için buraya koymağa mecbur olduk. 
Müsaadenizle ben gideyim. 

Fakat bu konuşmalar, yüksek 
sesle olmuyordu. Çünkü nihayet 
ben hastaydım; onlar doktordu. Ve 
burada, bir hasta arkadaşın da söy· 
!ediği gibi, benim değil, onların 

dediği olurdu. 
(Sonu var) 

Bir albüm çıkarılacak 

İstanbul, 31 (Telefonla) - 15 inci 
yıldönümü bayramında İstanbul'da ya
pılan bütün takların geceleri yapılan 

ışık tertibatının fotograflarından bir 

albüm yapılacaktır. 

Bir ingiliz heyeti İstanbul' da 

İstanbul, 31 (Telefonla) - İngil • 
tere harp mezarlığı komisyonu azasın
dan dört zat İstanbul'a geldi. Bunlar 
Çanakkale'ye giderek mezarlıkları tef
ti§ edeceklerdir. 

Viyana'da doğu garmdan batı 
için, trenden İnmek ve tranıvayla 
katetmek lazımdı. 

garma gitmek 
uzun bir mesafe 

Üç &ene eve} - harpte bab v· ' bı"r BALIK -TUT AN 
. - a, ıyana nın 

bastaneaınde on beı gün kalmıttr. Bacağında bir 
kurıun vardı, ve sonra, doğruca Maca.ristan'daki 
evine nakledildiği yatağından çıkamıyordu. Bu-
nunla beraber Viyana'da iki haft 1 a yaıamıf ı ve 
timdi geçtikleri yerleri tanıyan bir adam vekariyle 
anlatıyordu. 

Tramvayın pencerelerinden görünen 
manzarayı 

kolunun genit bir hareketiyle gö5 tererek: 
_ Viyana 1 dedi. iyice bakınız: kim bilir bir da

ha bura.ya gelecek mtyiz. Buraoı ehemmiyetli bir 
sokaktır. Adını unuttum ... Tuna'ya geliyoruz. Fa
kat, onların burada küçücük, zavallı, bizdekinden 
çok dar bir Tunaları var. İ§te, görüyoraunuz ya! 

Tramvay, bir demir külçesi gürültüaiyle, Tuna 

kanalı boyunca ilerliyordu. Tuna ismini iıitince ve 
kanalın bulanık sularını görünce çocuklar kımıl. 
dan·dılar. Memleketlerinde yaptrklar gibi bulun· 
dukları yerde çöm-idiler. Eşyuını merak eden ana 
pakf'tleri aıranın altına doğru sürdü. Barabaı izah 

etti: 
- Paris tr ni bu sahilden kalkar fakat, gecenin 

şaat on birinde. 
b , ·· ·· ·· d g"ılm,. 1920 senesinde idi· trenler, ır surunun a Y ' .... 

da tekrar biribirini bulamamış koyunları gıbı, on-

leri sıra koıuyorlardı. Barabat'lar seher vakti 
Budape~te'den kalkmıtlar ve öğleye doğru Viya· 
na'ya varmıt1ardır. Eşyasından uzaklatmak istemi

yen ve bir sandığın üzerine sabırlıca oturup sakin 

Yazan: Yolan Földef 

~========================--1 
ve düıünceli bekliyen bayan Ha.rahat hariç, hepsi 
günlerini istasyon civarında dolaımakla geçirdiler. 
Nihayet, aaat ona geliyordu ki siyah uzun trene 
binebildiler. Çocuklarm, ve bilhaS&a iki küçüğün 
uykusu vardı; anaları kendilerini yerleıtirir yer
leıtirmez uyudular. On iki yaşındaki büyükleri 
Annuıka uyanrk duruyor ve karanlık pencerenin 
önüne oturmuı. yarı aordmlık rıhtunı ve rıhtımda 
kaynatan ta§kın yolcuları seyrediyordu. Nadir li.m
baların sarı ııığı ile aydınlanan çehreler karanlık
lardan çıkıveriyor, ve sonra, gene gölgeler arasın
da kayboluyorlardı. Kompartimanda, bir ampulün 
İnce teli aydınlandı; Üzerlerine ziya gelince, iki 
küçüğün yuvarlak hatları öteye döndü. Küçük kız, 
Klari, yüzünü anasmm dizleri arasına iyice soktu; 
oğlan, Yani, babasmın paltosuna sokuldu; ve ikisi 
de uyumağa deva.m ettiler. Elektrik limba&ı, kom· 
partımana çoktan yet"Jepnif buldukları acaorip ka
dını da aydınlatıyordu. Kadın, pencerenin yanına, 
Annuıkanın kar§ıaına oturmuıtu ve kucağında bir 
çocuk vardı. 

Bayan Barabaı büyiik kızma, şefkatle; 
- Annutka, uyum.ah idin, dedi. 
Annuı.ka. kaNlrlı bir ifade ile cevap \rerdi: 
- Trenin kalkmumı bekliyorum. 

Hele çocuklar bayramın iyice 
tadını çıkardılar. Ellerinde küçük 
kırmızıbayraklariyle, kırmızı v.e be. 
yaz esvaplar içinde onlar günün hem 
neşesi, hem neşelisi oldular. 

Ama hakları da vardı. 
Yaşları henüz on beşi geçmemiş 

olan bu cümhuriyet çocukları cüm
huriyeti herkesten çok kendi malla
rı saymakt,a haklıydılar. 

Falakaya yatma.mış, hatta fala
kanın yüzünü bile görmemişlerdi. 
Fesi görseler tanunıyacaklar i eski 
harf onlara Çin seddi kadar yabancı 
idi. Peçeyi ve feraceyi saltanat ka
dısından daha çok tanımıyorlardı. 

Cümhuriyetle birlikte doğanlar 
bugün on beş yaşında ... 

Ankara bir buçuk bayram günü
nü nasıl geçirdi? Bunu görmek için 
bayram günlerinde Ankara'da bu
lunmu§ olmak yeter. Cumanın saat 
on üçünden cumartesinin yirmi dör
düne kadar koca şehir bir düğün evi 
halindeydi. 

M ahşer dedikleri de bundan 

başka bir şey olmasa ge
rek .. Taşhan'dan Karaoğlan'a kadar 
yarım saatte. O da yürüyerek değil 
de, bir selin cereyanına uyarak güç 
halle gidilebiliyor, bir meydana ka
vuşunca: 

- Oh!.. diye rahat bir nefes alı
yorsunuz. 

Bayram günlerinde öyle zanne
derdiniz ki henüz kundaktaki ço· 
cuktan köşe minderi mahklununa 
kadar bütün Ankara 120 bin nüfu
siyle sokağa dökülmüş ... Evler boş, 
yan sokaklar tenha, hele şehrin açık
larında kuş bile uçmuyor. 

Törenin başlıyacağı saatlerde 
büyük geçit yolunun etrafını çevre
liyen sahada kum gibi insan kaynı

yordu. On binler nefes almadan 
Şef'in mesajını dinlediler. 

Gece çok parlak tezahürlerle geç
ti. Bütün sokaklar ve meydanlar 
halkla dolu idi. Ara sıra göklere 
fışkıran sonra dağılıp çiçeklenerek 
yere doğru sarkan hava fişekleri 

de olmasaydı geceyi gündüzden a
yırmak müşkül olabilirdi. Meydan· 
!ardaki hoparlörler halkın neşe ve 
alakasını bir noktada topluyor. 

Bayram günlerinin gecelerinde 
Ankara halkına bir ışık ziyafeti çe
kildi. Ulus meydanının, Bankalar 
caddesinin, Atatürk bulvarının bü
tün binaları ışık deryası içinde yü
zen transatlantikler gibi haşmetli 
ve vakur duruyorlar; İstasyon cad
desi kademe kademe uzanan muaz
zam fasılalı ışık desteleri altında 

göklerin saman yolunu hatırlatıyor
du. 

Fakat Çankaya... Bayram gece
lerinde bu yoldan bir kere geçmiş 
olmak ömrün birkaç senesini feda
ya değerdi. İki yandaki ağaçların 
gösterdiği yoldan tepeye kadar çı

kıyor ve bir dakika duruyorsunuz. 
Ankara, Çıınkaya'dan bakıldığı za
man artık sokaklarını bildiğiniz, in
sanlarını tanıdığınız, senelerce ha· 
vasnı teneffüs ettiğiniz bir şehir ol
maktan çıkmış, perilerin ve efsane· 
!erin bir beldesi !>aline gelmiştir. 

Terkibin bütün mana ve şümuliy
Ie hükümet merkezi iki gece üstüs
te "şehrayin" yaptı. 

Tristan Bernard), adapte eden (Ekrem Re
şit) - 22.45 Müzik (operet seleksiyonu) -
23.45-24 Son haberler ve yarınki program. 

Avrupa : 

OPERA VE OPERETLER: 14.10 Vi
yana - 16 Frankıurt - 20.20 .derlin - 21 
rr11lano - 21.30 London. J.{ecyonal -2l.45 
.t'arıs • P.'l\1'. 
Uı<Kl;S!ı<A KONSERLERİ VE SEN

FONıK KUNShı<LER: 12 Munih, Viyana 
- 14 Laypsig - 14.10 Frankfurt - 16 
Breslav, Konıgsberg, Viyana- 17.15 Roma 
- 18 .ı>arıs - .t!.ytel kule&ı - 19 Beromuns
ter, Hamburg - 19.5 Kolonya - 19.50 
.t<rankfurt - 20.15 .Beromlinster - 20.30 
Buaapcşte - 21 lirı.i.ksel - 21.10 Münib -
24 ı:;.tutgart. 

OVA MUSİKİSİ: 9.45 Viyana-16.S 
Strazburg - 20.10 Münib. 

SOLO KONSJ:;RLl!;RI: 10 Kolonya -
14.25 Stokholm - 16.30 Varşova - 18.20 
KOnigsbcrg, Laypsig, Münib - 18.30 Bres
lav - 19 Vıyana - 19.15 Ureılav - 20 Sot
tens - 20.30 Kopenhag - 21.15 Kolonya. 
.Yarıs, Varşova. 

Nl:.:Fh..:tLi .::tAZLAR: 10.30 Hamburg -
22.30 Tuluz - 22.55 Königsbeı· g. 

ORG KONSERLI::ıl.I '"" h.OROLAR: 
15.45 Viyana - 20 Monte Ceneri - 21 
Ştutgart - 21.50 Sottens - 22.15 Stokholrn. 
HAFİF MÜZİK: Frankfurt, Kolonya-

7.10 Sarbrük, Viyana - 8.30 Frankfurt. 
Münib - 12 Alman istasyonları - 14 Bres
lav - 14.10 Kolonya - 14.15 Bertin, Mu
nih - 15.25 Hamburg - 16 Hamburg - l& 
Bertin - 19 Königsberg, Berlin - 20.10 
Königsbcr&' - 20.15 .Frankfurt - 22.30 
Hamburg, $tutgart. 

HALK MUSIK!SI: 19.15 Münib. • 
DANS MUZIGI: 20.10 Layp1>g, Ştutıart 

- 22 Floransa, Sof ya - 22.40 Droytviç -
23 Roma - 23.40 London - Recyonal - 0.1$ 
Droytviç, Tuluz, Pirene. 

Dört gün süren bir 

düğün ziyafeti 

Elek Polyak adında zengin bir 
in.acar genci memleketin en güzel ve 
:Zengin bir kıziyle nişanlanmış, nikii.h 
yaptırmak üzere evlenme dairesine 
"götürmüştür. Yanlarında her iki ta
rafın da ailesi büyük bir kalabalık ha

Yürümenin güçlüğü karşısında 

sayrm günlerinin asude ve kimsesiz 
sokaklarını hasretle hatırlamamak 

mınükün olmuyor .. Çölde. suyu, aç· 
lıkta ekmeği, soğukta sobayı nasıl i
çiniz kavrularak düşünürseniz onun 
gibi bir şey ... Fakat bu kalabalık, 

bütün sıkıcılığına rağmen halinden 
memnundur. Halk görmek ve sevin
mek istiyor. Bayram küçük bir \'e
siledir. Kendi benliğindeki cevheri 
teşahhus etmiş bir halde karşısında 
görünce onu içinden gelen bir hisle 
alkışlamak için sokağa dökülmüş

tür. 

r-----------------ı !inde bulunmuşlardır. 

Boğmaca öksürüne karıı 

tayyareye binmek lazımdır 

· Fakat evlenme memuru ilıu iki ni -
şanlıyı evlendireıniyeccğini söyle • 
miştir. Çünkü kız ancak on altı ya • 
şındadır. Bunun evlenebilmesi için ad 
liye nezaretinden },ususi bir müsaade 
istemek ica;> etmektedir. 

Bayramın başladığı saatlerde 
genç çocukların, Atatürk'ün heyke
li önündeki asil jesti karşısında bin· 
!erin heyecanı elle tutulacak, gözle 
görülecek kadar taşkın olmuştu. 

Heykelin kaidesine konan çelenkler· 
de, çiçeklerin rengine ve kokusuna 
sinmiş bir yemin, bir iman, bir ruh 
vardı. 

Boğmaca öksürüğüne yakalanan ço
cukları bu hastalık an kurtarmak için 
en iyi tedavi usulü onlara lhemen ha· 
va değiştirtmektir. Bu, uzun zaman -
dır bilinen bir çaredir. Çocuklar ekse
riya hastalıklarının 5evmediği bir 
iklime, başka bir mıntakaya götürül· 
mektcdir. 

Llkin uzun zamandan.beri evlenme 
tarihi belli olduğu için o gün büyük 
masraflar yapılmış, ziyafetler tertip 
edilmiş, iki tane dana, sayısız piliç, 
kaz, ördek kesilmişti . 

On şarap fıçısı açılmış, ziyafetle • 
re bir taraftan d~vc.m olunurken bir 
taraftan da Budapeşte'ye mühim ev -
rakı süratle getirmesi için bir avukat 
gönderilmiştir. Ziyafetler iki gün da
t:a uzatılmıştır. Üçüncü günü sabahı 
bütün kalabalık belediyeye toplan • 
mış, fakat avukat ancak öğleden ıson
ra dönebilmiştir. 

Şimdi bir fransız doktoru ortaya 
çıkmış: 

Saat birde Ulus meydanında baş
Jıyan bayram aynı coşkunluk ve fa. 
kat aynı intizamla ... ün gece yarıla· 
rına kadar devam etti. Gözlerde şu
urlu bir heyecanın lemaları okunu· 
yor, dillerde büyük bir ad dolaşı
yordu. 

- Boğmacaya yakalanmış çocuk • 
!arı ufki değil, şakuli lıir hava tebdi -
!ine çıkarmalrdır. Diye bir fikir at • 
mıştır. Bu doktora nazaran çocukları, 
bölgeden bölgeye değil, balona bin • 
<lirip de havalara çıkarmak, hastalığı 
>bu suretle tedavi etmek lazımdır. 

Doktor yaptığı bir çok tecrübeler • 
-den iyi neticeler almıştır. 

Macaristan'ın bir şarap memleketi 
olan K<:şkemet kasabasında eski ana· 
nelere göre düğün dört gün dört gece 
sürmüştür. 

Şimdi bu esas üzerinde hareket e -
·den alman doktorları: 

- Balonla tedavi edilir de tayyare 
il:: niçin edilmesin ? tahsis edilmesi için Hitler'e müra .. 

caat etmişlerdir . Cumartesi sabahının çok erken Demişler, ve kendilerine tayyare 

- KEDİ SOKAGI 
Çeviren: Nasuhi Baydar 

Ve bekledi. 
Çelik yaylar inleyip bağırmağa, müteharrik ku· 

tunun en ehemmiyetsiz parçaları bile iyice &arsı

lıp ka.rtıaında oturan kadmtn yüzü de umumi vez
ne uyarak hafifçe titrerneğe ba~ladıktan, banliyö 
i&ta&yonlarmm göz kırpan ıııkları uzaklaıtıktan, 

tren köprüler üstünden çatırdı ile geçtikten ve dı
tarıdaki boıluk ıyekn~ak ve sıkıcı bir hal aldık· 
tan aonra Annuıka uyudu. Bayan, Barabaı'a kızm 

üstünü örtmesini söyledi. Klari'nin batı dizin
de iken kalkmaktan çekiniyordu. Sonra, konut· 
maktan vaz geçti ve adam uyudu. Pa.ris'te ne ya
pacaklarını aylarca müna.kafa etmiılerdi. Artık 

tren kendilerini bütün süra.tiy)e oraya doğru götü
rürken tasavvurlarına ili.ve edecek hiç bir fikirleri 
kalmanıııtı. Guyula. çahtkandı. İyi bir itçi idi. Sa
na tını mükemmel surette biliyordu. Fakat, memle
ketinde itsizdi. Harap olmuş bir memlekette kim 
kürk alır? Ve birkaç ay eve! sılaya gelmit olan 
bayan Brül Paris'te tecrübeli İfÇİ aranıldığmı aöy. 
mitti. Ücret, saatte iki buçuk üç franktı. Ve bazı 
ticarethanelerde günde on saat kadar çalı§ıldığı 

oluyordu. Fakat, sekiz saat çalııılsa bile gene ka
zanılan para çoktu. 

Guyula hemen kalkıp gitmek isterdi. Fakat, ha-

yan Barabat o kadar çabuk kararını vereınezdi. 
Aman Alla hım!. •. Üç çocukla .. ! ve küçücük evleri· 
nin bütün o mütevazi hazinelerini satarak! Bun
dan ba§lı:a, memleketlerinde, kocası artık on 
para bile kazanamasa kendisi çalıf111ak tecrübe
&inde bulunabilirdi. Bayan Harabat diplomalı ebe 
idi. 

Karar vermek çetin itti; fakat, nihayet bu işi de 

yapabilmitti Şimdi tren yabancı gece içinde ileri 
atılıyor. Öbür sa.balı, ıafak sökerken Paris'te bulıı
nacaklar. Bu esnada tualar kı•a bir müddetle 
unutulmuttur. Ne it aramağa, ne de mutfak ve 
çarıı ile uğraımağa lüzwn vardır: yapılacak teY, 
sükfuıetle oturup hulyalara dalmaktan ibarettir. 

Ampulün ııığı azalıyor. içindeki yıpranrnıt tel 

kızarıyor, aonra sönüyor. Bayan Baraba, li.mba .. 

nın istenerek söndürüldüğünü ve kompartımanla .. 
rm muayyen bir aaate kadar aydınlatıldığını sanı· 
yor. Fakat, meselenin yanını§ bir liıınbadan ibaret 
olduğunu bilııeydi de talepte bulunmvyac:aktı. Bu 
gecedir, yabancı memleketin tehlikeli gecesidir. 
Çocukları, kocası ve üç yavrusu uyuyorlar. Tren 
Paria'e doğru kayıp gidiyor. Bayan Baraba§ yavaı
ç.a içini çekiyor, Yani'nin örtüsünü ba~ma doğru 

getiriyor, aonra gözlerini kapıyor. 

Sabahleyin kompartıman uyanıyor. Barabaş ge
riniyor ve yabancı kadmla konutmak istiyor. O rua 
cephe&inde döğüımüıtür. Yolcu kadının Lehli oldu. 
ğunu izah edtror. Kadın da Fransa'ya gidiyor; Pa. 

ri&'e değil ama koca&ının çalıımakta olduğu bir 

(Sonu var) 
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Üç türlü tlraş ... 
Her iki manasında da tırqın üç Her tıraıta küçük bıçağı değiştir-

tü .. ı·· ·· d llkin mecazi mi.nada mek fabrikacdarma milyonlar ka-r uau var ır. , 
tırq bilirsiniz ki, ya konll§DUlyla, zandırırsa da onları satın alanlar, 
ya k:.ınferansla yahut .ya~ ile olur. ıdoğrusu bu yüzden top atmazlar. 
Bunların en kes.kini, hıç şuphe yok, Bununla tıraş. usturayla tıraş kadar 
konupnayla tırattır. Bir yazıyı okur- parlak ve ince olmasa da yüzü sade
ken tıra§ ettiğini anlayınca - mese· ce temiz göstermek için yetişir •.• 
la bu yazıyı - bırakıp b.qkasma Fakat ne de olsa bıçak bıçaktır. 
geçmek pek ~olay olur. Bır konfe- Jilet bıçağının deriyi kesmesi güç ol-

Askerlik -

Fransa'nın silôhlanmıya 
tahsis ettiği para : 

26.000.000.000 

Biraz dikkat, biraz itina ! 

tlra• edınce de salondan çık- makla beraber kazıdığı çoktur. Bun
ranaçı '"" d"" - · · d El k ikl' mak, yahut radyo~un.. ugm.esını çe- dan dolayı yüzü acıtır a. e tr J 

.. --ek rnü.mkündur. Fakat kar- tıraı makinesinde bu tehlike hatıra 
FÖLKİŞER BEO BAHTER'DEN Frank 

Her dil muka.dıder seyrini ta.ki 
eder ve durmadan değifir: Yenik 
limeler, yeni ta.birler, yeni ifa.de 
killeriyle zenginleşir; eskimiş, 
ranmıf, vazifelerini tamamlaJDI§ 
lime, tabir ve ifade teJcillerinden t 
mizlenir. Bütün lisanlar gibi bu 
ideye tabi olan türkçenin de a 
süzgeçlerden süzülerek, tabii ıstıf 
sını yaparak, günden güne güzellef 
mekte olduğu bir hakikattir. On 
tathlığma bir ağda çeşnisi veren t ·· 
lü türlü terkipler çoktan atılmıı, "1' 
nılik ve bilgiçlik gösterilmek maba. 
diyle arapça ve farsça es.ki kaın 
)ardan - harap kaldırımlar üz · 
de demir tekerlek kadar patırtılı 

Y~·- - l -
k •ıya konuıtugunuz zat tıraş et - gelemez. Hem de elektrik i motor 

§I 8.l':s k d" . • h k • miye ba§larsa ve en ısının atırmı dakika.da '50 kere titrer en ınsanm F ransa'nm 1937 müdafaa bütçe

si, 1936 ya nazaran yüzde 59 
nisbetinde tezyit edilmişti. 1930 
bütçesi ise 1937 ye nazaran yüzde 
20 nisbetinde bir fazlalık gösteri
yordu . 

aaynıak isterseniz haliniz pek acıklı yüzüne adeta bir masaj yap~r, d.~ri 
ı bundan rahatlık duyar. Masajın yu.z-

o -;~yJe mecazi manada tıra§JD &ağ• deki kırı§ık(ara kar§I faydasını ef. 
bk üzerine, sinirlerin bozulmasına bette duymu§sunuzdur. Fakat el~-

.sıl teair ettiği tetkik edilmiye de-ı trikli tıra§ makinesiyle ne kadar .:ıg· Fransa silahlanma programınxn 
tatbiki için verilmiş olan fevkala
de tahsisat hariç, 1938 bütçesi 24,2 
milyar frank'a varmıştır. Milli Mü
dafaa emrinde kullanılmak üzere 
diğer bakanlıklara verilmiş olan 
tahsisat bu rakamın içinde değil
dir. 

pa 1 .. d dah yapmak mum-
ğer bir §ey olmakla beraber, §imdiye ra§ı sa yuz e per k 
kadar bu tetkike giri§en bir hekim kün olamaz. Fakat sabah ve;.§~ 
d ) t tıra §Olmakta mahzur yoktur. ır cyı-
. uyumamı§ ır. r·· d in.sanın eli titrese de, yatakta 

Buna kar§ıbk, asıl manasında tı- ıgı eol d tek kollu bile olsa da, 
imlik --L • • basta sa a, . "d' 

raf artık hek -.o.asma g~f.~ ene kolaylıkla kullanılabılmesı ır. 
tir. Tıraı olurken ıns~m yuz~ ~lektrikli tıraş nıakine&inin işlerken 
ne kadar aoyulur, tıraştan once den- d yu kapatnııya mecbur edecek 

1 k d vakit ra yo lın • ;yi nuıl yumU§Atm.a ı, ı.e a ar k d parazitlere sebep o ası, ış· 

aabunlamalı, ustı.rayı nasıl tu~~ı, ı:.ik~ yerde konuşmayı bi~e d~du -
tıra§lan aonra ne yapmalı, t.ıra§ ıçm k kadar gürültü etınesı de, ıster-
60iuk su mu, yoksa sıcak su mu kul- rac~ birer faydası sayılabilir. 
)anmalı? Bunların hepsi, tabii olarak .senızD ' ek oluyor kip yüzlerinin par-

em dil · · ba hekimliğe ilgi verir, • . lakhğma meraklı ve ken e~mı -
F emıi tırqm pren.siplerı_nı bura· anlara beğendinniye heveslı olan

ıda birer birer &ayınıya imkan olma- iara ustura ile ince .tıra~, sadece te· 
-1.cn.., tahmin edersiniz. Yalnız onun . l'k ; .. tı'yen ve ışlerı acele olan 
ıou .. - -· nuz ı - b" b'"t'" 
en büyük prenaibini sötvliyecegmı. ğunluğa jile tle tıraı, u& u un 
Oç türlü _ gerçekıten - tırqm haıJ:- tçon bel yahut haata olanlara da elek-

A temeh e _,_:_ · gw oluna olsun fennı tı~~ . ' tr.iıkli tıraı m~~.s1:. •• 

:Urat olmadan önce yüzu sabunla ı • Fakat hangı turlusu olursa olswı 
ıy.ice yıkamaktır. Çünkü tıra§ olur· tırattan önce yüzünü::?:Ü sabunla YJ• 
ken derinin kazmmasın~ ac~sına kamayı unubnamalısmız. Tırq ol
eebep hemen daima yüzde gor:;:; mayı h iç istemiyerek uzun $&kal bı-
di y imiz tozlar butunsnasıdı.r. B . raksanız bile saaklı da gene sabunla 
~ ·--' tenı1zJen.ınce, lA d tmaflal:ı önce sabuu.ı• . .. • yıka.ınak azım ır. 

tıra• daha kolay olurb~~yük~pren:-
.. .. tınaz Bu u 

.zunu acı ··• •--- tıra,._ d tırıl! olurac:u ve ,. 
ten bqkaca . a aıcak au kullanma· 
tan sonra daJJD& b ' l' 

MiDi berke& ı ır. 
nm fayd ekten tn-atm hangi 

Fakat, g~ r? Gene bilir-
~ürlüaiinÜ. tercih etme 

1 
• · a ·ilet 

• • ı..: t-a• ~ uaturra ile~ Y J 
911PZ - ... " " - k._,._ı: tıra§ 

b .;;.n...Je :ve yahut e le ~ !ki 
ıça.-... · · 1 s•- c1e - • ro-k 'ııeaiYle o u.r. .. 

.,_ • tıklan gibi - INSlkalı :.ve 

.moalıJ.ar~ Y.•~ :tmak usulü de :var-
J>ıyığı agda ı e yo . y. il) 
~ ~onun nıoda.sı g~bgı S ı ıl-
[clma da tıraı demezler. 

O türlü ta"&fDl en iY.iA pşturay:la. 
~ ç0 Jmakur. fA incG ~ pnmıl~ 
ol Yüzlerinin parlakbgma ~ 
· ur. dileri pieraklı olma
k gençler :{e ken .. .. • pıeıcbur 
plar da parlak g~ l tıraf 
•--ti atro artistleri ustura)'! a 

OilliU Y. •. bayanlar 
plurlar. Bir rivaıyete ~~ ellkek ~
.da u&tura ile tıra§ edilmt! ile 
:-z,ünü beğenirler .. , fakat .u'!-1::'..,a '--

• un hır l§wu uı: 
tıraı olmak mce ye uz elir 
çeliği kesmek tehlike.sind~ ı!ıaJı~ 

k ullanan el mutlaka usta. 0 • • 
onu 1 bu ıfl ça
dır Ustura ile tıraı olan ar 1 &e i . buk ördüklerini iddia eder er 

g .. k ·· tıra§ olurken US-
namnaymız, çun u .. ekle hayli-
turayı sık sık kayıta surınd nra da 

. k b tur On an so 
cıe vakıt ay 0 • k· 

d da ta .. ta ve çar 
usturayı ara a sıra .'"" • b. 
t biletmek külfeti. Bır ınsana ır 
a IA nndır buda epeyce 

kaç ustura az ' 
bir masraf ... 

O . . ··ıet bıçaklariyle tır~ 
nun ıçm Jı ukl • un-

olmak kolaylığından, çab ughi 
' "k • L men · Ç dan ve tıraıta tehlı esı .n.e 

olmasmdan dolayı çok yayılmııttır. 

G.A. 

-
Trenlerle Tayyareler arasmdaki 

mülhiJ rekabel 
ı Kara yollar.iyle trenler arasında yüz 
seneden.beri devam edegelen rıekabet

:ten s.onra bir 'de tayyare - tren müca -
idelesi ortaya çıkmıştır, 

ı Nevyorkla Sanfransisko arasında 
.işliyen tayyarelerle trenler amansız 
bir r ekabete lkalkışmışlardır. Bu iki 
§elu:i birleftiren tayyareler bir kum -

.paııyaya aittir, Hatların uzunluğu 

l0.000 kilometredir. Tayyareler vasa
.ti olarak günde 400 yolcu taşımakta -
dırlar. Her bir tayyare günde 44 yol -
cu taşıyor demektir. 
, _on aekiz aenedenberi tayyare ile 

:yapılan ticaret dört miısli fazlalaştığı 
halde tııenle olan ticaret yüzde yet -

miş azalımştrr. 

Şimdi tren kumpanyaları çok sü -
ratli seferler tertip etmiye karar ver -
miştir. Mesela Şikago'dan Los Anje
los'aSüper-Aerodinamik trenler saat
te 200 kilometre süratle gidip gel • 

ektedir. Bu katarlarda iki lokomo • 
~f 'ki bagaj vaıgonu, vardır. Bu bağaj 
tı • 1 ••• k'" kl __ ı.. 
vagonlarından bırısı ope ere .llld.ü -

bir y:ıtak odasıdır. Üç yataklı va-
su1i ık 1 b' d""kkA bir ırnutf.ak, i i sa on, ır u an 
gon, k. . l 
bir de etrafı seyretme ıçın cam ı va-
gon vardır. 

Bu muazzam rakam, yekunu faz
lalaştırılmıştır. 12 ilkteşrinde, fran
sa bakanlar heyeti, harp ve deniz 
bakanlarını, şimdiye kadar tasvip 
edilmiş olan tahsisattan mada, ka
ra müdafaası emrinde kullanılmak 
üzere 1,42 milyar ve deniz müdafa
ası için 887,5 milyon franklık fev· 
kalade tahsisatın sarfına mezun kı· 
lan bir kararname kabul etti. 

Bu paraların hepsi, derpiş edil
miş olan yeni teşekküllerin takvi
ysine, tahkimat işlerinin genişle
tilmesine, subay kadrosunun büyü
tülmesine ve harp malzemesinin 
planlı bir şekilde modernleştiril
mesine tahsis edilmiştir. 

Yeni teşekküllerin kurulması ve 
harp malzemesinin modernleştiril· 
mesi henüz sona ermemiştir. An
cak, bu gecikme ne parlamentonun 
tahsisat vermemesinden ve ne de 
kredi bulunamamış olmasından ile
ri gelmiştir. Bunun sebebi, gerek 
devlete ait gerekse hususi ellerde 
bulunan endüstrinin bu işlere kifa
yet etmemiş olmasındadır. 

Bu realiteye, Daladiye, müdafaa 
encümeninde söylediği ve dış po
litikayı, ordunun kuvetini ve iş me
selesini el e aldığı 1 eyl0.1 nutkun
da temas etmiştir. 

F ransız Milli müdafaasının 

üç şubesinden biri olan ka
ra ordusu, silahlanma endüstrisinin 
kifayetsizliğinden en az müteessir 
olmuştur. Her halde, kara ordusun
daki eksiklikler telafi edilemiyecek 
bir ölçüde değildir. 

Zırhlı kıtalarda eski tankların 
yerine bu yıl yenileri konmuştur. 
Hafif makineleştirilmiş olan tü
menlere de kısmen yeni malzeme 
verilmiş, süvari, zırhları daha ka
lın ve silahlan daha büyük çapta 
olan tanklarla takviye edilmiştir. 

Bundan başka, sulh zamanındaki 
ordunun kadrosu geçen yıl birkaç 
defa tezyit edilmiştir. Fransa'nm 
anavatanda, denizaşırı ve sömürge
lerinde sulh zamanındaki ordu kad
rosu 1935 de 57 5,000 kişiden ibaret 
olduğu halde, bu miktar, 1936 da 
652,000, 1937 de 700,000 bu y1l ise 
735,000 kişiyi bulmuştur. Bunun 
495,000 i anavatanda, 172,000 deniz
aşırı memleketlerde ve 68,000 i sö-

mürgelerde bulunmaktadır. 
Bir harp takdirinde, fransa 5,5 

milyon kişiyi hemen silah altına a
labilecek kudrettedir. Bunun 4 
milyonu talim ve terbiye görmüş 

olan yedeklerdir. Bu hesaba göre, 
Fransa, harp halinde, .sulh zamanın
daki tümenlerinin üç mislini sefer
ber kılacak mevkidedir. Bundan 
başka daha birçok tümenleri devam
lı bir surette Afrika'dan çekip ge
tirebilecek kudrettedir. 

A nca~, fransrz efkarı urnumiye-
aıyle matbuatının silahla

rın .çoğaltılmasını istemesi, şimdiki 
vazıyett.e ne . kara ordusiyle ve ne 
de tahkımat ışleriyle alakalıdır. A
sıl dSva hava silahıdır. 

Entransijan hava işleri mütehas
s~sı geçenlerde neşrettiği bir ista
tıkte, fransa'nın 1933-38 yıllan için
de hava silahlanmasına 31,28 milyar 
fr:nk sarfettiğini yazmıştı. Buna 
:ag~en, .en ziyade gerilik arzettiği 
ıddıa ed~len müdafaa şubesi, budur. 
Hava sılahına, 1933 de 3,6 milyar, 
1934 de 3,6 milyar, 1935 de 4,4 mil
ya.r, l936 da 5,6 milyar, 1937 de 5,88 
mılyar ve bu yıl 8,6 milyar frank 
harcanmıştır. 

ya sinirli kadm hıçkırığı gibi bay 
gm - sözler bulup çıkararak diJ 
mal etnıiye yeltenme adetleri unu 
tulmU§, anlatılacak fikir oldukt 
ıısonra tÜJ"kçenin her fikri izah 
cek kadar kudretli ol<luğunda 
fak edilmittir. Şayet iyi yazaıını;yo1r-j 
sak kabahat ancak bizdedir. Fransa daha şimdiden hatırı sa

yılır bir askeri kuvete malik oldu
ğu gibi, organizasyon bakımından 
da bir harp haline göre çok mühim 
yenilikler yapmıştır. 

Bu yenilik son kanunda, Milli 
Müdafaa bakanının vazife salahi
yetleri çok genişletilmiş, müdafaa 
ordusuna, tekmil harekat planları
nı hazırhyacak olan bir Genelkur
may şefi tayin edilmiştir. 

D iğer taraftan, "harpte memle
ketin organizasyonuna da

ir" bir kanun hazırlanmıştır. Bu ka
nunda bir harp takdirinde askeri 
harekatın idaresiyle başkumandan
lığın işlerine dair teferruat tesbit 
edilmiştir. Bu tedbirlerden mada, 
hükümet, hazırlamış olduğu muh
telif kanunlarla, işe yarıyabilecek 
bütün yedekleri derhal silah ve iş 
başına çağırmak kudretindedir. 

Nitekim, Çek buhranından evel 
ve buhran esnasında hükümet, par
lamentoya sormağa lüzum görme
den bu hakkını kullanarak, Majino 
hattındaki mevcudu hemen takviye 
etmiştir. 

Geçenlerde ~yan azasından Seli
ye, verdiği bir istizah takririnde, 
Çek istihkamlarının alınanlara tes-
lim edilmesi ü zerine, Fransa'nın 

emniyeti de t ehdit altına girdiğini 
iddia etmiştir. Bu iddiasında, Çek 
istihkfunlarınm Fransa'nın Majino 
hattındaki istihkamların örneğinde 

olduğunu ileri sürmüştür. Halbuki, 
bu iddialar bir vehimden başka bir 
şey değildir. Çünkü, Majino hattı
nın ne biçimde yapıldığını gerek 
fransrz gazeteleri, gerekse mecmu
alar birçok vesilelerle teferruatiyle 
izah etmişlerdir. lllustrasiyon'un 1 
ilkteşrin tarihli nushasında da bu 
hususta tafsilatlı bir yazı vardır. 

Bu itibarla, henüz tekemmül etme
miş olan Çek istihkamları, fransız 

istihkamlarının sırrını ele vermiş 
olmuyor, demektir. 

Mamafih, bu gibi yazı ve resim
ler, en kuvetli tarafları Alpların 

garbinde ve alman hududunda bu
lunan fransız istihkam sistemini ve 
dolayısiyle Majino hattını askeri 
kıymetinden düşürecek mahiyette 
şeyler olmuş olsaydı, fransrz ge
nelkurmayı buna çoktan mani olur
du. 

. ;aava silahının genişletilmesi 
ıçın ne~redilen kanunlara göre, 
'1938 hazıranından itibaren fransız 
hava_ silahında 3085 subay ve 59.410 
astegmen ve asker vardır. ı eylül 
tarihli kararname ile de tekmil hava 
silahları birleştirilmiş bulunuyor. 
Bu mayıstan itibaren, en modern 
tayyarelerin seri halinde inşasına 
başlanmıştır. 

Mamafih, silahlanma endüstrisin
dek.i aksaklıklar yüzünden, tayya
re ınşaatındaki tempo modern ih
tiyaçlara henüz tevafuk etmemek
tedir. Entransijan'ın haber verdi
ğine ~öre, iki yılda ancak 4000 tay
yare mşa edilebilecektir. 

Tanıdığım bir genç, bir gazete 
berini gÖ&tererek sordu: 

- Bundan sonra, biri arapça. ve 
biri fran&ızca, iki cep kamusunu ya 
nmıızdan ayırmadan türkçeyi anlı 
yamıyacak mıyız? 

Parmağı şu cümleler üzerin~ 
di: '' .•• Bir §ehrin ihtiyari botalbJ.. 
ması g~i mutat bir hadise gibi gö. 
zükebilir. Onun içindir ki Kanton'un 
sukutu hadisesinin bu hususta her 
türlü fantaı.ıiık spekülasyonlan do
ğurmU§ olmasında şaşılacak bir teY, 
yoktur.,, 

İhtiyari, gayri mutat, fantaaıtik. 
&pekülasyon... fakat, bu haberde a
vantaj, atrateji gibi .kelimeler de bol 
bol kullanılmı~tı. 

Genç: "Bu kelimelerin tüııkçeai 

yok mudur? Eğer yok da bir yaban
cı dilin yardımı lazım geliyorsa. 
fransızcaya verilen bu üstünlük ne
den? Yarın, başkaları almanca, veya 
İngilizceden kelimeler alıp yazdık .. 
ları yazılara serpiştirmiye kalkıfll"" 
lar&a dilimi:z:in hali neye varır?,. di· 

ı yordu. 

J 

Mürekkepli kalem üeyüz sene ıere ~~==~.ti~~~== 
evel mevcuddu eauı odur ve kültürümüz mill.iyeti • 

. miz.in temelidir. Konuturken kar'fl-
1 • iM~rekkepli kalemin üç yüz sene - mızd.alcjnin irfan _.iyeaine göre ı-.. 
\l.~k hır mazi olduğuna ikim inanır? Ha limeler a1'ayıp bulmakta, aanatlı vıe
kıkaten Rusolar 'Ve Diderolar devrine ,-. düz bir ifade tarzı seçmekte 
!kadar gidecek olursak "Daimi yazı kendimizi aerbeat aay.abiliriz. Feka4 
ıkal~mi,, a_diyle mürekkepli kaleme 'o gazete ~ya kitap yazısmda ~
ıdevı.:de bıle rastlarız. Ansiklopedi - uzbk odemeyi:z. ,Yalmz onu okuya.. 
ide şoyle yazar: "Mürekkep.li kalem. cak olanlara kartı değil, doğrudan. 
ıöyle bir yazı !kalemidir :ve ıo suretle doğruya dilimize ker§ı mes.ul old..., 
/yapılmıştır ki, içine bir m.ikt.ar mü - ğumuzu n.aul hatırdan çrkarabilj,. 
rek~ep alır ve yavaı yavaş akması sa- riz? Gazetelerde, gazetelere haber. 
ıyesınde, başka mürekkep almıya mec- ~§Üren a,)an$ta, gazete ve ajans 
bur olunmadan bu sayede uzun miid - haberlerini dünyaya yayan radyoda. 
ıdet _yaz~ yaz.nıak kahil olur- çalıtaniar biraz daha dikkatlıi. c». 
1 Şımdı Lahey'de "iki holıuıdalının maık telif veya tercümede bira.z d.. 
11638 de Parie'e seyahatleri isimli bir ha itlna göstermek mecburilfetinde--o 
.el yazıaın.da §Öyle denilmektedir ıl dirler. Zanıan oluyor ki, haberleri o-

l • "Paris'te, kolay yazı yazmak için kur veya dinlerk~ Muallim Naci 
ıbır harika icat eden bir adam gördük. devrine rücu ettiğimizi aaruyor, vre 
~u adaın gümüşten kalem yapıyor, i· zaman oluyor ki kendim.izi, uzun 
.çı~e mürekkep, koyuyor, bizim gibi tahail devrosi e.-nasmda türkçe keli
mur.ekkebe ·batıra batıra değil, uzun me ve kaideleri wıutarak Avnıpa'• 
müddet yazıyor da mürekkep gene dan henüz dönmüt bazı gençlere 
kurumuyor. Mürekkebe bir batırışta mahsus rekaketle kaleme alııımq 
on yaprak kağıdı doldurabiliyor. 'Yazıların okuyucusu veya dinleyici-

.. y"lnsan onun nasıl yapıldığını bir ai ınevkün~e görüy~ruz. . 
.ogrense, çok geçmeden zengin olur, Halbukı nıeselemn hal çaresı ba.
.O adam bu kalemleri on fran.ga, on aittir: Biraz dikka·t, biraz itina! - N. 
iki franga satıyor . ., Baydar 

=- z ere olduğu bu evin eşiğinde diz çök
tü. Kader genç omuzlan üstüne çok 
ağır bir yük koymuştu. 

odama bir dakika teşrif etmenizi rica 
edebilir miyim? 

vaş ya~aş ~mdi etrafını kaplıyan yarı ı ıiyen akıbet budur. 
~raz:ııgı._deliyordu. Dölatur'un, en de- i Nihayet bukuııişsüz, berrak biı.
rın bır hurınet vaziyetinde yanında a- i sesle mırıldanabildi: 
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yazan: Barones Orkzi 

- Taliimiz yaver gider de orarnya 
ız var, yavru , 

varırsak. Pek az paraın ok M Döla -
sonra pasaportlarımız y .. k ~tmesi -
tur'dan bize pasaport teda~~ 
ni istemeyi düşündünüz mu? 

Jülyet birden bire: dı' d. cevap ver . 
- Hayn, hayır, ıye - 1 ._ 

. . c gul olacagnn. ngı 
Bu ışle bızzat m. Ş k . laznn ge . 

· liz olan Sir Pers ı Bley nı, 
leni bana s öyliyecektir. 

- Neıede oturduğunu biliyor mu-

k . ;ı 

sun, lje erım. D '" 
da madam o· - Evet, benim yanım _ kul-

latur'a Kırılmış testi tabelasını 
' . . 1. b' adamın nez -

lanan, Brogar ısım ı ır. . bul· 
dinde kaldığını söylemıştıd. Onudece· 

. •. bana yar ım e a gıdecegım, . ·· 
~ıy minim İngilizler pratık ve bu-
gıne .e kA l . malik adamlardır. O 
yük ım an ara a-

. asa rtlar tedarik eder ve sey 
bıze P po . elerde bulunur. . · ·çın tavsıy 
hatıınız dı. kal ve harekete hazırlan. 
Sen bura a . 
Ç eçmeden dönerım. 

on g b. manto aldı ve odadan 
Koluna ır 

çıktı. .. p 1 Dölatur'un ev-
J ülyet, az once o .. .. 

- . itınisti ve henuz don. 
den çıktıgını ış . ~ d ~·· ··ıme-

. ldug· unu umuyor u. :uoru 
ınemış o 

d d şan çıkmak için m erdivenler • 
en ı · D hl' · k d d süratle indı. e ızın ar asın a 

b~~unan mutfa~t~'.1. ş~rkı söyliyen 
An _ Mi'nin sesmı ışıttı: 

Sakından kopmuş 
Zavallı yaprak 
Nereye gidiyorsun? . 

Jülyet bir lahza durdu. ~.orku.nç bır 
istirap ka1bini eziyordu. Gozlerı, ken-

d. ı'ni 0 kadar cömertçe barındırmış 
ıs d A A • 

1 bu evin dıvarların a avare gezı-
o an d .. 1 nirken, farkında olma an, goz yaş a-

riyle doldu. 
Ya şimdi, nereye gidiyordu? Şark;-
dalından ayrılmış zavallı yapragı 

nın d . · ı·k 'bi kendisine tehlike anın a ıyı ı • 
gı • . ld - . 
le uzanan eli de reddetmış o ugu ı • 
çin, yuvadan, dosttan mahrum, met -

ruktü. 
Gül yaprağının ~ittiği !'e~:. 
Ve defne yapragının gıttıgı yere 
Her şeyin gittiği yere gidiyorum. 
Diye An • Mi iştikalı bir sesle şar-

kısına devam etti. 
Jülyet'in dudaklarından bir hıçkı

rık fırladı. Ne yaptığının farkında ol
madan, misafirperverliğine ihanet :t
miş olduğu ve ebediyen terketmek u • 

- Jülyetl 
İlk önce hiç kımıldamadı. Bu Dö -

latur'un sesiydi. Bu sesi sihirli tonu 
adalet sarayında ilk defa işittiği za -
manki gibi onu ürpertti. Bu tannan, 
yumuşak ve ihtizazlı ses, şimdi kendi 
kalbinde b ir akis uyandırıyordu. Jül
yet bunun bir rüya olduğunu düşün
dü ve silinmesinden korkuyormuş gi
bi hareketsiz kaldı. 

Fakat sahanlığın taşlarında adım 
sesleri işitildi. Jülyet bir sıçrayışta 
yerinden kalktı ve acele ile gözlerini 
kuruttu; elinde olsaydı kaçacaktı; fa
kat, iş işten geçmişti. Dölatur çalı~a 
odasından çıkmıştı. Genç kızı diz çök
müş vaziyette göz yaşları içinde gör
müştil ve ona doğru koşuyorıdu i fa • 
kat nazik olduğu için, göz yaşlarına 
şahit olduğunu ona göstermek iste -
mi yordu. 

Genç kızın mantosuna sarındığım 
ve acele ile kapıya doğru ilerlediğini 
görünce: 

- Dışarı mı çıkıyorsunuz? Diye 
sordu. 

Jülyet kısaca: 
- Evet, evet, diye cevap verdi. A • 

cele bir işim var. 
- Size bu hizmette bulunamaz rm-

yım? 

- Oh! Hayır, imkansızdır. 
Döl.atur biraz kararsızlıkla: 
- Eğer, diye ilave etti, işinizin bi

raz gecikmesinde beis ;r.oksa, ~!ışına 

Genç kız elinden geldiği kadar sü
kfinetle: 

- Göreceğim işin beklemiye ta -
hammülü yoktur, vatandaş Dölatur, 
dedi. Belki dönüşümde .... 

- Aksiliğe bakın ki birazdan ben 
de gidiyorum, madmazel, ve size veda 
etmek isterdim. 

Ve genç kızın, keyfine göre, evden 
çıkmasını veya çalışma odasına git -
mek üzere sahanlıktan geçmesını 
mümkün kılacak şekilde bir kenara 
çekildi. 

Dölatur'un t onunda, kendisinden 
bir veda kelimesi bile söylemeden ay
rılmıya amade misafire karşı en küçük 
bir serzeniş yoktu. Jülyet adeta far -
kedilmez bir muvafakat işareti yaptı. 
Ve sükunetle onu çalışma odasına ta
kip etti. 

Pancurlar, güneşten muhafaza et -
mek için çekilmiş olduğu ~in oda ka
ranlıktı. Jülyet, ilk önce hiç bir şey 
farkedemedi. Yalnız ardından içeri 
girip kapıyı kapamış olan Dölatur' -
un mevcudiyetini tahmin ediyordu. 

Dölatur biraz heye1:anla : 

- Arzumu kabul etmekle büyük 
bir lutufkarlıkta bulundunuz, Mad
rnazel, dedi. Belki bu arzu hodbincey
di, fakat, görüyorsunuz ya, bu evden 
ayrılmak üzereyim ve sesinizin bana 
bir iki veda kelimesi söylediğini işit -
mek arzusuna mukavemet edemedim. 

Jüllet'in hummalı iri gözleri_ p -

yakta durd~ğunu sarahatle farkedi- ı' - Uzun zaman için gitmiyorsır 
yordu. Temız ve iyi tanzim edilmiş o- . nuz ya? 
dasının manzarası bir aksiyon adamı - - Madmazel, yaşadrğmuz devirde, 
nın intizam itiyadına delalet ediyor- herhangi bir veda, sonuncu olabilir. 
du. Yerde bir yolculuk içinmiş gibi Fakat ben şimdilik, içinde bulunan 
bağlanmış bir valiz duruyordu, bunun betbaht mahpusu üzerime almak üze-
üzerine küçük bir çelik kilitle kapanan re, Konsiyerjöri'ye bir ay için gidiyo,. 
domuz derisinden kocaman bir çanta rum.. 
konulmuştu. Jülyet'in gözleri, teshir - Ona acıyor musunuz? 
edilmiş gibi, bu çantll(Ya dikili kaldı, - Acımamak mümkün mü? 
Bunun, Dölatur'un ele verici evra.kmı - Fakat onu muhakeme etmiye 've 

~ir gün ev.el dostu Sir Persi Bleykni kırata yaptığı gibi idama hazırlanan 
ıle bahsettıkleri gizli vesikaları, ihba _ korkunç Konvansiyon'a siz de men • 
rıru teyit için bizzat kendisinin mevcu- supsunuz ! 
d~y~ti~ Selamet amme Komitesine - Ben Konvansiyon azasındanım, 
bıldınnış olduğu delilleri ihtiva ettiği- fakat kıral içeyi mahkum etmiyeceğim 
ni tahmin ediyordu, bundan emindi. ve hiç bir baııka cinayete iştirak etmi-

Maksadını izah ettikten sonra Pol yeceğim. Konsiyerjöri müdürlüğünü, 
J?ölatur şimdi kızın konuşmasını ,bek- kendimi onun hizmetine tahsis etmek 
liyordu, fakat Jülyet'e sanki bir el bo- ve elimden gelirse kıraliçeyi kurtar -

mak için istedim. 
~azını ~ıkı>:_or ve söylemek istediği ke- Ani bir ışrk Jülyet'in zihnini ay .. 
Iimelen boguyormuş gibi geliyordu. dmlattx. Demek, bir gün evel, mevcu ... 

Dölatur mülayimetle sordu: diyetini keşfetmiş olduğu esrarlı koın-
- Bana talihiniz açık olsun demi - plo buydu. Pol Dölatur kıraliçeyi ku.r-

yor musunuz? tarmıya çalışıyordu t İhtiyat tavsiyele-
Talihin açık olsun t Oh 1 Bu tabi- rine kulak asmadan, her tehlikeyi gö

rin gaddar istihzasr! Bir muhakeme rze alarak, icap ederse hayatını vermi-
taslağından sonra seni idama mahkfim A 

edecek olan merhametsiz mahkeme ye amade olarak, demek, kendini bu 
önünde talihin açık olsun ı Çünkü, her asil davaya vakfetmişti. Ne hayranlığa 
şeyden bihaber olduğu için kendisine layık cesaret ve yiğitlik 1 Jülyet kal -
istiyerek oraya göndermiş olan eli bine biı: nevi acı sevincin dolduğunu 
tutmıra çalışmasına rağmen, onu bek· ,(Sonu vat} 



Yurtta Bayram heyecanla kutlandı 
Cümhuriyet ve yaratıcısı yurdun her yerinde candan alkışlandı 

Büyük bayram yurdun her ye
rinde, en küçük kasabasında bile 
sonsuz bir heyecan içinde kut . 
landı. Aşağıdaki telgraflar yurt
taki büyük bayram heyecanını 
canlandırmaktadır: 

lzmir'de 

İzmir, (Hususı) - Cümhuriyetin 
onbeşinci yıldönümü, şehrimizde par
lak törenle tesi t edilmiştir. Şehir baş
tan başa donatılmış, muhtelif yerlere 
taklar kurulmuş, gece resmi binalar, 
evler, müesseseler tenvir edilmiştir. 

29 teşrinievel cumartesi günü sa· 
bahleyın Cümhuriyet meydanında 
toplanılmıştır. Vali bir söylev vermış, 
halk hatipleri de bırer nutuk irat et
mişlerdir. Sabahleyın vilayette ve ku
mandanlıkta kabul resmı yapılmış. 
bayramlaşılmıştır. 

At~türk heykeli dibindeki geçit 
resmıne şehrimizdeki bütün mektep· 
ler talebesi, kız erkek izciler, askeri 
kıtalar, motörlü birlikler, zırhlı oto· 
mobiller, topçularımız, süvarilerımız 
iştirak etmişlerdir. 

_Büyük Şef'in heykeli, şükran ve 
mınnet çelenkleriyle dolmuştur. Ge
ce, fener alayları yapılmıştır . Butun 
İzmir sonsuz bir heyecan içınde bay· 
ram yapıyor. 

İzmir, (Hususi) - Bayram müna· 
sebetiyle Kızılay tarafından fakir 
~lk yavrularına elbise, ayakkabı da· 
gıulmış, esnaf işçisi birlikleri mües· 
sesesi de aynı tevziata ilaveten, ken· 
di fakir azasının çocuklarına öğle, ak· 
şanı yemekleri yidirmiş, içinden ellı 
tanesini de sünnet ettirmiştir. 

Edirne' de 
Edirne, (Hususi) - Edirneliler A

tatürk'ün büyük eseri cümhuriyetı 
parlak bir surette kutlamakta ve can
dan tezahürlerde bulunmaktadırlar. 

Öğleden evelki parlak törene ve 
geçit resmine iştirak eden gençlik az 
evci de Atatürk anıtı önünde toplana· 
rak ateşli nutuklarla YUce ?Sa~ıuııa~~-
büyük eserini ebediyen koruyacakla-
l'mı v.e daima onun izinde yürüye
ceklerini ant içerek haykırdılar . 

. Bütün Trakya bayram şenlikleri i
çınde çalkanmaktadır. 

ManiMJ'da 

Manisa, (Hususi) - Bütün Manisa 
büy?k bayram şenlikleri içindedir. 
Şehır baıtan başa donatılmıştır. Goçit 
resm_i ve tören çok parlak olmuştur. 
Manısa'nın her yerinde son cümhuri
yet eserlerinin küşat törenleri yapıl
mııtır'.:Sir yıl içinde vücuda getirilen 
ve bugun açılma töreni yapılan büyük 
eserlerin başlıcaları şunlardır: Stad
~· tenis yeri, yazlık sinema, kışlık 
sınema, spor kulübü, Atatürk asfalt 
yolu, Mani.sa - Menemen yolu, Mani
sa • .~~ş.~dıye !olu, kitapsaray, kız 
enstıt~su pansıyon kısmı, Halk parkı, 
Çobanısa ılk mektebi, Latife köyü ilk 
mektebi. 

Bunlardan başka kazalarda da bir
çok yeni eserlerin açılma törenleri 
yapılmıştır. Bu arada Akhisar'da tale· 
be yurdu, elektrik santralı, iki ilkmek 
tep, yollar açılmıştır. 

Salihli'de kurutma kanalı, köylerde 
Atatürk büstleri törenle açılmıştır. 

'"' .. t • 

• 

Edirne'de geçit resmi seyredilı) ı.. 

fzmir,cle büyük ı1ılclaklarclan biri geçiyor söylüyor 

·"'"- ...... 

Karşıyaka'da örnek köy mektebi açılıyor 

Kırlc.. .. ğaç'ta hükümet konağı, elek
trik santralı, Kayıldibi ve Bakır köy
lerinde elektrik santralları, üç ilk
mektep törenle açılmıştır. 

Kahraman a•kerler lzmir'de geçit resminde Bayramda vali köylü ile konu1uyor 
Trabzon' da 

Trabzon, (Hususi) - 15 inci yıl 

bayramı şehrimizde heyecanla kut
landı. Tören çok parlak oldu. Söyle-

tuklarda cümhuriyetin onbeş nen nu b .. 
yıl içindeki büyük başarıları te aruz 

ettirildi. 

Afyon' da 

Afyon, (Hususi) - Onbeşinci yıl· 

d.. .. .. bayramı on binlerce halk ta
onumu rk 

rafından heyecanla kutlandı. Genç ı 
ve halk, cümhuriyete ve onun yar~tı: 
cısına karşı duyduğu sonsuz sevgıyı 
minnet ve şükran duygulariyle hay
kırdı. Hatipler nutuklarında on beş 
yılda başarılan büyük !işleri har~~e~_ıe 
anlattılar. Şehir ve mülhakat buyuk 
bayram içindedir. 

Urfa' da 

Urfa, (Hususi) - Büyük bayramı 

halk, köylü, gençlik bitmek tükenmek 

bilmez bir heyecan içinde kutladı. 

Binlerce kişi hoparlörler etrafında 
toplanarak sayın Şükrü Kaya'nın nut· 
kunu dinledi. Alkışlar, yaşa sesleri 

büt?n şehri kaplıyordu. Ertesi gün l 
geçıt resminden ve ilbayın kabul tö-1 
reninden sonra bütün şehir bayram 
heyecanı içinde çalkandı. 

Bir çocuk 
Keskin'de 

Keskin, (Hususi) - Büyük bayram 
halkın candan ve coşkun tezahüratile 
kutlandı. Gösteriler her an artarak 
devam etmektedir. 

Kar§ıyako' da mektep 

İzmir, (Hususi) - Karşıyaka'da 
örnek köyünde halk tarafından yeni 
inşa edilen köy mektebinin kü,at res

mi bayramda yapılmı~tır. Merasimde 
vali ile vali muavini, maarif, parti, vi
layet erkanı hazır bulunmuşlardır. 
Bununla, yeni açılan ilkmektepler 

dördü bulmuştur. 

Halkın bu sahadaki alakası, hayret 

ve takdire şayandır. Bu mektebi de, 

hususi muhasebenin küçük bir yardı· 
mı ile, köylü yaptırmıştır. 

Merkebi ile birlikle 

toprak yığını 

altında öldü 
Kırklareli, (Hususi) - Orta okul 

birinci sınıf talebesinden İsmet, kır

da koyun otlatırken birdenbire yağ· 

mur başlamıştır. Yağmur biraz sonra 

sağanak halini almış, çoc.uk merkebiy

le birlikte, o civa~a bulunan sığınak
lardan birinin içine girmiştir. Bu sı
ğınak, halkın toprağını ala ala oydu
ğu bir bo,luktu. Yağmur sulariyle ıs· 
lana ıslana gevşemiş ve ani olarak 
çökmüştür. Zavallı çocuk merkebiyle 
birlikte bu toprak yığınının altında 
kalmış ve ölmüştür. Akşam çocuğun 
eve dönmcdiiini gören i\~ ~a ~· 

Dqrl yaımdaki (ocuk beJ 

kilometre yürür mü ! 

İğdir, (Hususi) - Kubu köyünde 
Musa adında dört yaşında bir çocuk 
ortadan kaybolmuş, yapılan araştır-

Sivas'ta cer atelyesl 
Sivas, (Hususi) - Şehrimizde cer 

atelyesi inşaatının birinci ihalesi 

1.380.000 liraya yapılmıştı. Birinci iha 
le, lokomotif ve vagon tamir atelye

lerini, müdüriyet, su kulesi, yemeka-malardan sonra çocuğun cesedi beş 
kilometre mesafedeki sazlıklar ara· ne, kıraatane ve sair binaları ihtiva et-

sında bulunmuştur. Çocuğun yağmur-

dan ve soğuktan donarak öldüğü söy
lenmekteyse de, dört yaşında bir ço
cuğun beş kilometrelik yolu kendi 
başına katedemiyeceği ileri sürül

mektedir. Bu ölüm hadisesinde bir 

kast olup olmadığı tahkik edilmekte
dir. 

Jaşla jandarmaya koşmuş, jandarma
lar araştırmalara başlamışlar, nihayet 
yolda ibir toprak çöküntüsü görmüş· 

lerdir. Toprak biraz kazılınca cesetler 

meyjw s.duwtbl-

mektedir. İkinci ihale 700 bin liraya 
yapılmıştı. Bu ihalede de elektrik sant
ralı binası, memur evleri, kuru ve yaş 
kereste ambarlan ve diğer bina ve tel 
inşaatı vardır. 

Santral binasına konacak turıbin 
makineleri ile fabrikanın ısıtma tesisa
tı da 690 bin liraya ihale edilmi~tir. 
Fabrikanın 150 bin liraya ihale edılen 
vinçlerin montajı ikmal_ edilmek üzere 
dir. 180 bin lira krymetınde olan elek
trik tesisatının ihalesi de pek yakında 
yapılacaktır. 

Bunlardan başka takriben 2,5 mil
l_OIJ. li~ luy,metinde olan tezıah maki-

llakari tapu miidürlüğü 

Hakiiri vilayeti tapu müdürlüğü
ne 22 lira maaşlı tapu ve kadastro o
kulu mezunlarından, Yıldızeli tapu 
memuru B. Ali Özyazgan tayin olun
muştur. 

Çocuk kurtarma yurdunun 
he~inci yı!d<inümü 

l.stanbul, 31 (Telefonla) - latan -
bul çocuk kurtarma yurdu bcŞinci yıl -
dönümünü kutladı. şiındiye kadar 
yurttan 50 çocuk sanat sahibi olarak 
çıkmıştır. 

neleri muhtelif firmalara ihale edil • 
miştir. 

Fabrika 40 bin metre ınurabbalık 
bir yer kaphyacaktır. FahrikarlUl bü
tün tesisatı 1939 nihayetinde ikmal e -
dilecektir. Bu muazzam cUmhuriyet • 
serinde 1200 işçi çalı~ 
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Edebiyat-resim heykeltraşlık 
Musiki- Tiyatro sahasında 

atı lan büyük adım lar 
.. huriyetin on beş yılı içinde sanat hayatımızın 

Cum . k 
asırlarca müddet hep bu dar çevre iç~ndc mahpus. kalan os-

anlı sanatı ilk defa olarak tanzimat la garba bır pencere 
:mıştı. Fak~t bu pencere, binan.ı~ için~cki havayı tamami~
le değiştirebilecek değil, ancak ı~ındek'.le~e da~a başka bır 

inkişaf ve tekamül seyrini kısaca g?zden ~eçırme. 
maksadını güden bu yazı, etraflı bır tetkık, ve bır 

b
.
1 0 

olmak iddiasında degildir. Böyle bir tetkik için çok 
ı anç d ··mh 

daha geniş bir yer icap ederdi. Ben, burada,. sa ec.e •. cu u- h ın iştiyakını aşdıyabilecek bır genışlıktcydı. avan ... 
Sanat şubelerimiz arasında garp tesırını memlekete ilk 

i et devrinde sanat çalışmalarımızın umumı seyrını kuşba-
r Y k b' · · k · · kışı miıtalea etme , ır nevı şema çızme ıstıyorum. 

İlk bakışta göze çarpan bir hakikati tebarüz ettirmekle 
ite başlıya biliriz: Arkamızda bıraktığımız on beş Cümhuri • 

defa getiren edebiyat olmuştur. Tezhip v~ nakış gibi deko
ratif ekillerinden başka memlekette temelı ve ananesi olmı. 
an p~astik sanatlar, çok kuvetli ve tadili çok müşkül bir ku

rak zevkiyle ananesini sağlam bir temel Üzerinde kurmuş O• 

lan musiki, ve orta oyunuyle karagöz gibi iptidai tarzlarının, 
zevkini ve terbiyesini tesise kafi gelemiycceği tiyatro saha
larında, garp estetik ölçülerinin memlekete nüfuzu çok daha 
geç ve çok daha dar ölçüde vukua gelmiş olması tabii görül

melidir. 

yet yıh, türk sanatı için, bir istihale, fakat yalnız kalıp v~ de
ri değil, aynı zamanda bir iç ve ruh deği~tirme devresı ol

muştur. 

Türk sanatı deri değiştirmiye cümhuriyctten çok evci 
başlamıştır. Şark medeniyet ve kültür esaslarına dayanan ve 

Edebiyat 

C 
ümhuriyet i ıkilabı, _garp şekil 
ve ölçülerim edebıyatımıza 

girmış buldu. Fakat şekilperest ve 
ananeci, yani şarkçı bır edebiyat da, 
daha ziyade garbın sathi bir takli· 
dinden ileri geçemiyen yeni edebi· 
yat cereyanına müvazi olarak, hatı~ 
n sayxlır üstatları ve bilhassa eskı 
nesiller üzerinde inkar edilemez te
siriyle, fikri sahada bir ikilik ~ara
tacak şekilde devam etmekte~dı .. 

İlhamı garptan alınmış bır mıl
liyetçilik cereyanının mahsulü ol~ 

· · 'dai bır hece vezni - gerçı pek ıptı . fa 
Şekilde - nazmımıza yerleşmış -

· · Garbın kat aruz terkedilmemıştı. . 
. . · hakkiyle temsıl tefekkür sısternını 

. . .. de şekli kadar olgun e-
etmış ve ozu k 

. muvaffak olmuş te 
serler vermıye . ında arbı 
tük münferit edıpler y~ • g . 

kl n taklit etmış, fakat ıt
yalnız şe e . hfil" 
halcit mah bu kalı~~ .~çınde . a 

klu mintan ustune redıngot _ pamu . dk 
. k kabilinden - eskı, e ora-

gıyme .y •• 

. f diyebileceğimiz, satıh estetıgını 
~ıevam ettirenler az değildi. Muht~

"llerin ve cereyanların bı· lif temayu . 
ribiriyle çarpışmasından, eskı klJ'.'· 

"l "lerinin sarsılması ve yem· 
met o çu .. d esin-
1 · · henüz teessus e eı:neııı. . 
erının bır ıs 

den doğan ve anarşiye vı:-ran.. ak • 
tikrarsızhk mütearef~lerı~. m~~ ~ 

a halinde olması gibı - çu1?~u _ş~r 
ş "tearefeleri bırıbırıne 
ve garbın mu · 

rdu - cok anormal ve yem 
uymuyo ~ ek az 
. t' datların neşvünemasına p 
15 1 · h yaratıyor· .. 't bulanık bır ava 
musaı ''ldürücü tesirinden 
du Bu havanın o . . 

· . . . ncak şahsiyetlerını 
kendılerını, a . kültürü-
genç yaşta sağlam bır garp 

f e etmiye muvaffak olmuş 
ne orm b'ld' 

d. b'rkaç bahtiyar kurtara ı ı, 
na ır 1 

• 1 b istikrar· 
bütün diğer ist1dat ar, u 

. kurbanı oldular. 
sız devrenın hdut bir elit zümrenin 

Ancak nıa etle karşılaşa· 
kuvetli bir mukav:ya çalıştığı dil 
rak memlekete yay debiyatrmızın 
özleşmesi cereyanı. e ... a· 

d 
b"yle üzerınde akacagı_ Y_ 

bun an o daha genış 1· 
tağı çizmekle beraber, . d bA dili· 

A 1 a malık e e ı fade imkan arın d b ._ 
. . b" daraltmakla e e ı 

mizı bırden ıre d l'k . · t olan sa e ı 
yatxmızda bır mezıye . r .... de 

Yanında bir kusur olan basıt ıgı 
. kt geri kalma-

meydana getırme en k 
. . d .,, yapılaca 

mrştı. Fakat, ılerı ogru .. b'r 
. , h lmak uzere ı 

yeni hamle ıçın ız a ak bir 
kaç adım gerilemiye katlarım 

zaruretti. . Ab 'k" esaslı ve 
Cümhur'..yet ınkıla ı ı ı . • 

. . t eder· Mıllıleş· 
kati prensipe ıstına .. 

Bu ikı cereya· 
mek ve garplılaşmaş. .. hem birer 
nı daha önce, anca~ mui~ olan ede
iştiyak halin?e b:tır~~ Uk bir şefin 
biyatımız mıllctı buy , . 

0 
.. 

• . birdenoıre -
ve parlak bir zaferı_:ı . . kan ve 
nünde bulunduracagı yenı ım 1 

d ha?.ır amı
ihtiyaclara kafi derece e . Bu 
ya vakit ve imkan bulamarn~ştı.kte
ttibarla inkıHibımrzrn çok ara 

.............................. , ...................... ._._ 

Yazan: 

Yaıar Nabi J ............................................... 

Sabri F ettah'ır. gii7.el. bir e'i,idü 

Bu sene Halk~vi'nd~ki sergide 
te§hir edılen bır eser 

. tik ve diğer inkılaplardan ayrı· 
rıs · · .. ah d d lan bir hususiyetmı muş e e e e-
biliriz: Edebiyattan pek az. yar~bım 

h zırlık görmüş olan ınkıla ı-
ve a . d b' .. d z hayatımxzda bır en ıre vucu a 
m~ .' d'g ... i değişiklikle, memlekete 
getır ı k' 1 . d'g""i yeni fikir ve tel ın ere 
getır ı . . k 1 . ekte bir haylı gerı a mış o-
yetışmd biyatımıza da müstakbel yo-
lan e e 1 b" .. h . rniştir. Bu yo utun aya-
lunu çız . .. · · 
tımızın yeni istikam_et~ne °?uvazı 1-

. . garpcl ve mıllıyetçı. 
dı, yanı ~ 

C
.. huriyetin on beş yrlx, türk e-
um · l.kk' k . ·çin _ eskı te a ı ve ıy-

debıyadtı ı - bir tasfiye devresi ol-
metler en d b' 

diyebiliriz. Ancak, e e 1· 
muştur, · · · t k" 

b Yeni istıkametını a ı-
yatımxz, u . . . · · k" 1 

l ~ musıkımız ıcın va ı o -
be, mese a · 

. . ktebinde jimnastik derai 
Ankara dakı tıyatro m e 

duğu derecede, hazırlıksız bulun
madığı için, bu tasfiye nisbeten ko
lay ve süratli olmuş ve türk edebi
yatı cümhuriyetin on beşincı yılına, 
artık garp :>lçü ve kıymetlerine te
messülünü ana hatlarında tamamla
mış olarak, yetişmek saadetine maz
har olabilmiştir. 

Gerçi hala eski edebi zevk ve öl
çülerden ayrılmamakta ısrar eden
lere kenarda köşede rastlanmakta
dır, fakat bunlar münferit tezahür
ler mahiyetinde kalmakta ve edebi
yatımızın bugünkü gidişi üzerinde 
herhangi bir tesir yapacak şümul
den uzak bulunmaktadır. Bu itibar· 
ladır ki, artık çekinmeden bir tasfi
yeden bahsedebiliriz. 

Cümhuriyet devri edebiyatmı 

gözden geçirirken bu devrin edebi
yatçılarını iki ayrı zümreye ayırmak 
mümkündür: Şöhretlerini cümhu
riyetten eve! yapmış olmakla bera
ber hala eser vermekte devam eden
ler, inkılaptan sonra yazı hayatına 

atılmış olan genç nesil edebiyatçı
ları. 

1923 ten önce isim yapmış olan 
edipler arasında garp kültüriyle ye
tişenlerin büyük ekseriyeti asıl form
larını inkilap devrinde bulmuşlar -
ve en kuvetli eserlerini bu tarihten 
sonra yazmışlardır. Bu itibarla on
ları cümhuriyet edebiyatına mal et
mekte tereddüt edemeyiz. 

Millileşme cereyanı yeni edebi
yatımızda suni bir dil olan osmanh
canın yerine halk arasında konuşu
lan sade ve güzel türkçeyi ikame e
derken garplılaşma cereyanı da şar
kın hüner ve süs iptilasının mahsu
lü olan tasannuğu süratle tasfiye e
diyor ve uzun bir romantik devre 
geçirmiye zaman ve imkan bulama
mış olan edebiyatımızda bir hayat 
ve realite reaksiyonu doğuruyordu. 
Gerek dil ve gerekse realizm bakı
mından, bu cereyana çok önceden 
rehberlik etmiş olan bir öncünün, 
Ömer Seyfettin'in ismini burada 
hürmetle anmadan geçemeyiz. An
cak bugün müşahede ettiğimiz rea
lizm cereyanının, derece derece ke
safeti değişen bir romantizmle mah
lut olduğunu da ilave etmeliyiz. 

Asırlarca devam etmiş olan os
manlx edebiyatiyle irtibatı bir ham
lede kesiliveren, kendi dilinde il· 
ham alacağı klasik örneklerden 
mahrum bulunan yeni türk edebiya
tx için, yeni devrin bu ilk on beş yı
lı, ister istemez, bir tasfiye olduğu 
kadar aynı zamanda bir kendini a
rama merhalesi olacaktı. 

Bu keyfiyet bilhassa son neslin 
eserleri mütalea edilirken kuvetle 
göze çarpmaktan geri kalamaz. 

Genç nesil, kendinden evel yeni 
ölçülere göre vücuda getirilmiş na
dir birkaç eseri örneklik payesine 
layık bulmadığı için tarzını, estetik 
temayülünü, yolunu kendi kendine 
araştırmak mecburiyetinde kalmış
txr. Bu arayış hala devam etmekte
dir, hatta aralarında daha önceki 
neslin başlıca şöhretlerini de zikre
debileceğimiz edebiyatçılarımızın 

sık sık tarz ve istikamet değiştirme
leri bunun en bariz delılidir. Veri
len eserlerin kalitesinde tabıidir ki 
menfi bir tesir yapmaktan hali kal
mıyan bu keyfiyeti, istikbal için da
ha ... ağlam esaslar kurmıya gayret e
den bir laboratuar çalışması olarak 
kabul edebiliriz. 

Bu husu~ıyet bilhassa genç şiiri
mizde barizdir. "Milli edebiyatçı

lar,. zümresinin kullandığı v~ hiç 
şüphesız Yahya Kemal - Ahmet Ha
şim düosunun aruzla vücuda getir
dıkkri eserlerden ne şekil ve ne de 
öz itibariyle daha ileri sayılamıya
cak "milli edebiyat,, tecrübeleriyle 
temeli atılan hece vezni ancak cüm
huriyet devrinin genç şairleri elin
de aruz kadar filıenkli ve onun mo
notonluk mahzurunu taşımıyan bir 

beri türk nazmına pek çok yeni e
serler getirdi, ve henüz tecrübe dev· 
resi bütün hızıyla devam ettiği için 
daha pek çok da getirecektir. An
cak bu tecrübe ifratmın, içlerinde 
cidden büyük kabiliyetler bulunan, 
gençleri hakiki imkanları ölçüsün
de eserler vermekten alxkoymuş ol
duğunu da esefle kaydetmeliyiz. 
Son seneler zarfında türk şiirinde, 
halk şiiri tarzında denemelerle bazı 
serbest vezinli şiirler ve mi111 man
zumeler istisna edilirse, fransız te
sirinin hakim olduğunu ve harp 
sonrası fransız edebiyatı cereyanla
rından pek çoğunun genç şairleri
rnizce tecrübeye konulmuş bulun
duğunu söyliyebiliriz. 

Roman ve hikayeye gelince, bu 
sahada yabancx tesiri daha az ba
rizdir ve realizm esasma dayanan 
bir türk hikayeciliğinin şahsiyetini 
bulma yolunda ciddi gayretler sarf
ettiği görülmektedir. Türk edebi· 
yatı "Aşkı memnu" ve "Mai ve Si
yah" tan sonra roman saha~ın_da .. en 
kuvetli ve yaşıyacak eserlerını cum-
huriyet devrinde kazanmıştır. Bun
lar arasında tarih yapmıya layık 
kuvetli merhaleler vardxr. Genç ne· 
sil, henüz, yüksek ayarda bir roman 
vermiş değildir. Fakat bu müşahe
deyi yaparken romanın en güzel 
mahsulleri ancak olgunluk çağında 
verilebilen en çetin ve güç bir ede
bi saha olduğunu hatırımızdan çı· 
karamayxz. Bugün kısa ve uzun hi
kayeleriyle bize çok kuvetli ümit
ler vermiş ve üstatlarından istidat
ça hiç de geri olmadıklarını ispat 
etmiş olan genç ediplerimiz içinden 
o merhaleye yetişecek ve hatta da
ha ileri gideceklerin çıkmıyacağı 
iddia edilemez. 

Sahne edebiyatımıza gelince, 
cümhuriyetten evel bu sahada mey
dana getirilmiş olan eserlerin üze
rinden - belki bir iki istisna ile -
bir sünger geçebiliriz. 1923 tenberi 
bize bu tarzda vaitli eserler vermiş 
olan kabiliyetlerle karşılaştık. Fa
kat sahne edebiyatımızın istikbali, 
memleket ölçüsünde hazırlanmakta 
olan türk tiyatrosunun istikbaline 
bağlı olduğu muhakkaktır. 

Edebi kronik ve makalelerle se
yahat edebiyatı sahasında dilimizin 
son on beş yılda kazanmış olduğu 
kıvraklığı ve ifade zenginliğini be
lirtmeden geçemeyiz. 

Onuncu senesini idrak etmiş o
lan tiarf inkılabımız, sebebiyet ver-. 
diği zaruri sarsıntı ile edebiyatımı
za muvakkat bir durgunluk getir· 
dikten sonra, şu son yıllarda neşri
yatı şimdiye kadar görülmemi_~ ~~r 
şekilde hızlandırarak türk kultur 
ve ed~biyatmın inkişafında oynamı
ya namzet olduğu rolü~ eh:°?iy~t 
ve azameti hakkında bıze kafı bır 
fikir vermiştir. 

Son zamanlarda kuvetli bir ter· 
cüme hamlesine şahit olmaktayız. 
Bu faaliyetin bizi sevindiren bir 
hususiyeti de dilimize çevrilen e
serlerin kalitesine eskisine naza
ran çok daha büyük bir ehemiyet 
verilmekte oluşudur. Filhakika e
velce kitap piyasamızda görülen 
fransız romanlariyle şu son yıllarda 
dilimize kazandırılan garp eserleri 
arasında sathi bir kıyaslama bile a· 
rada bugünün lehine olan bariz se
viye üstünlüğünü bize gösterir. 

Şimdiye kadar müşahede ettiği
miz bir hakikat vardı: İçimizde an
cak bir ecnebi diline hakkiyle va
kıf olanlar hakiki bir edebi zevk e· 
dinmek imkanını bulabiliyorlardı. 
Çünkü bu zevki temin edece~ dü~y_a 
ki asi klerinin yüzde biri bıle dılı
mize çevrilmiş bulunmuyordu. Bu 
keyfiyet, bildiği ecnebi diller saye
sinde yüksek kültür sahibi olmuş 
ediplerimizle büyük halk kütlesi a
rasında bir zevk ve seviye uçurumu 
vücuda getiriyordu. Fakat bir mem
lekette edebi inkişafm, kari seviye
sinin yükselmesine ne kadar sıkı sı
kıya bağlı olduğunu düşünürsek, 
halkımızın zevk ve kültür seviyesi
ni yükseltecek olan yeni temayülün 
ehemiyetini daha kolay kavrarız. 
Bugün şahit olduğumuz tercüme 
hamlesi türk kültüründe bir röne
sans başlangıcını müjdelemektedir. 
Garp dillerinden türkçeye çevrilen 
eserler arasında polis ve macera ro· 
manlarından ziyade edebi kıymet 
taşıyanların daha büyük bir rağbet· 
le karşılaşması kari seviye~inde h:ı· 
sulc gelmiş olan yükselişın b~_rız 
bir delili sayılmak lazımdxr. Turk 
halkına bol miktarda arzedilen ka
liteli yabancı eserler, edebiya_tımı
zın inkişafında pek mühim bır rol 
oynamıya namzettir. 

Hükümet ve Partimizin edebi
yata karşı esirgememiş olduğu hi
maye ve muzaharet sayesinde, bu
gün gözlerimiz önünde beliren çok 
ümit verici istikbalin en nikbin te
mennilerimizi de aşacağını ummak
ta hata yoktur. 

Resim ve heykeltroşhk 

C ümhuriyetten evel bizde an~ 
cak - içlerinde kıymctlı 

şahsiyetler de bulunan - m~nferit 
bir kaç heveskara inhisar etmış olan 

izcilerimiz Halkevi galerisini geziyorlar 
resim ve heykeltraşlık branşında, 
genç sanatkarlar mucadele edilecek 
eski ve köhne itiyatlarla karşılaş
mamak ve bu itibarla da garbın me
totlariyle serbestçe çalışmak imkan· 
larına sahip olmakla beraber, bir 
yandan da ananesi ve bu itibarla da 
zevki mt:vcut olmıyan bir sanatı 
memlekete yerleştirmiye kalkışmak 
ve yeni estetik itıyatları aşılamak 
gibi müşkül bir iş önünde bulunu
yorlardı. Kendilc:rine karşı koyacak 
hükü.m ve telakkileri olmıyan mu
hit onlara çalışmalarında yardım e
decek hır muşevvik rolü görmiye 
de muktedir degildi. Memlekette sa
nat istidatlarını ılerletecek kudret
te üstatlardan ve örnek alınacak e
serleri muhtevi galerilerden mah
rum olan ve ancak garp merkezle
rinde yaşadıkları kısa bir kaç sene 
içinde zevk ve kültürlerini forme 
etmek ıçin mümkün olanı iktisap e
derek memlekete dönen gençler, ça
lış.nalarına karşı alakasız muhitle 
irtil.ıatlarını büsbütün keserek, en i
leri sanat ülkelerinin en iddialı ve 
cüretli tezlerini benimsemekte ve 
henüz klasik sanat yolundan kendi
sine en iptidai ısanat "nosyonları
nın,. aşılanması icabeden bir mille
tin huzuıuna "avant • gardiste" e
serlerle çıkmak garabetini göster
dikten sonra, yavaş yavaş içinde ya
şadıkları halkın hakiki ihtiyaçları
nı sezdiler, ve aşılamak istedikleri 
tohumlar için zeminin müsait olma
dığını aıılıyarak daha mutedil ve 
makul bir eııtetik telaklci:ıiylc hare 
ket etmiye başladılar. 

Cümhuriyet hükümeti, istidat
larını inkişaf ettirmek için Avru
pa'ya giden ressam ve heykeltraşla
ra yardım etmek ve sanatkarlar a
rasında müsabaka ile tahsile talebe 
gönderilmek suretiyle kısa zaman 
içinde plastik sanatlar sahasında 
memlekette genç kabiliyetlerden 
mürekkep yeni bir kadro vücut bul
masını temin etmi§tir. Sergiler a
çılması, muvaffak eserlerin satın a
lınması yolunda hükümet ve Parti
mizin daima göstermiş olduğu ya
kın alaka ve muzaharet resim ve 
heykeltraşlık sanatlarına karşı genç 
istidatları teşvik hususunda ehemi· 
yetli bir rol oynamıştır. Cümhuri
yetten önce yalnız lstanbul'un mü
nevver muhitine münhasır kalan 
- o da ne kadar dar ölçüde - plas
tik sanat çalışmaları, bugün yurdun 
her köşesine dal budak salan halk
evleri teşkilatı sayesinde memleket 
ölçüsünde bir genişleme seyri ta
kip etmektedir. 1stanbul'da Güzel 
Sanatlar mektebinin reforme edile
rek tedris heyeti kıymetli ecnebi 
profesörler ve genç kabiliyetlerle 
takviye edilmiş lıir akademi haline 
getirilmesi bu eski sanat yuvasının 
verim kabiliyetini çok yükseltmiş
tir. 

Her halde plastik sanatlar zevki
ni halkımıza aşılama yolunda daha 
pek çok çalışmak icap edecektir- Fa
kat bu hakikat on beş yılın içinde 
resim ve heykeltraşlık sahasında va
rılmış olan merhalenin ehemmiye· 
tini nazarımızda asla küçültemez. 

Musiki 

E ski edebiyatımızxn aksine olarak 

musikimizin halk tabakaları a
ra~mda kuvı:tıi surette yerleşmiş ve 
ananesini, halk ruhunun d"rinlikleri
ne kök salarak kurmuş olması, bu sa
hada garplılaşma reformunun, mem
lekette hiç ananesi olm1yan bu iti ~ 
barla d~ mukavemetle karştlaşrnı
yan resım ve heykeltraşlık veya an
cak mahdut bir münevver zümresi 
arasında yayılmış, ananesi esasen 
pek sarsılmış olan edebiyat sahala
rına nazaran çok daha yavaş ve güç 
yürümesini zaruri kılmıştır. Fasıl 
musikimizle divan edebiyatımız ara
sında bir mukadderat birliği ve mu· 
vaziliği tesis etmek kabildir. Na· 
sıl garp ölçüleriyle telifi kabil ol
madığı için mahdut çerceveli divan 
edebiyatı estetiği yıkıldıysa, tek 
seslilik esasrndan avrılamıyan ve 
garp ölçi.ilerine intibakına imkan 
olmıyan fasıl musiki tekni~imizin 
de tarihe karışması mukadderdir. 
Fakat yukarıda söylediğimiz sebep 
dolayrsiyle bu istihale cok daha ya
vaş vukua gelmek tabiidir. Cüm-

huriyetten önce böyle bir tasfiye 
fikrini ileri sürmek bile cüret sayı
lırdı. Fakat bugün artık bu esas 
üzerinde münakaşa etmiyoruz. İs
tanbul ve Ankara konservatuvarla
rı münhasıran garp musiki prensip· 
lerini tedris etmekte, genç nesiller, 
hiç olmazsa büyük kültür merkez
lerinde, çalışmalarını münhasıran 
garp musikisi üzerinde teksif et· 
mektedirler. İstanbul konservatu
arı orkestrasiyle son yıllarda çok 
kıymetli bir sanat teşekkülü haline 
yükseltilmiş olan Cümhur riyaseti 
Filarmonik Orkestrası yanında rad· 
yo ve sinemanın garp musiki ter-bi
yesini halkımıza yayma yolunda bü
yük hizmetlerde bulunduklarını söy
liyebiliriz. 

Garp tekniğini musiki çalışmala
rımıza esas olarak almak lüzumu
nu en kati bir lisanla ifade etmiş 

olan büyük Şefin bu direktifleri bu
gün artık tahakkuk etme yoluna 
girmiştir. Gerçi eski musikimizi bir 
hamlede tasfiye etmiye imkan yok· 
tur. Bu musikinin, derece derece 
rağbet ve ehemiyetini kaybederek, 
daha birkaç nesil aramızda işitilece· 
O-ini tahmin etmek mümkündür. An-., 
cak, mekteplerde tedris edilmiyen, 
kültürü yayılmıyan, çanktanberi
dir büyük bestekarları yetişmiyen 
ve gite;ide dcienereleşen bir musi
kinin aramızdan büsbütün silinmiye 
mahKum oldugunu şimdiden katiyet· 
le formiıle edebiliriz. 

Cümhuriyet rejimi, 1.ıir yandan, 
memlekette musiki sanatı kültürü
nü yaymak için konservatuvarlar ve 
orkestralar üzerinde yüksek bir an
layış ve gayretle çalışırken, bi.ı'. 
yandan da halk musiki eserlerinin 
derlenmesi için elinden gelen yardı
nu esirgemooi. Her yıl memleketin 
muhtelif köşelerinden toplanan yüz
lerce halk havasiyle folklor arşivi
miz gitgide zenginleşmektedir. Kla· 
sik musikimizle bariz bir zevk ve 
duygu ayrılığı gösteren ve milletin 
hakiki hislerine tercüman olan bu 
halk musikimiz, yarmki kompozis
yon çalışmalarımız için zengin ve 
henüz bakir kaynaktır. Bu kaynak
tan istifade etmek lüzumunu müd
rik bulunan ve eserleriyle bize şim· 
diden cok kuvetli ümitler vermiş o
lan ge;ç kompozitörkrimizin sayı
sı ve çalışmaları gün geçtikçe iler
lemektedir. Ankara konservatuva
nnda tesis edilmiş olan opera mek
tebi çalışmalarına devam etmekte 
ve en zaif tarafımız olan ses saha· 
sında istidatları inkişaf ettirmiye 
çalışmaktadır Yakında ilk Türk o
perası da hükümet merkezinde ka
pılarını açtığı gün musiki sahasın
daki çalışmalarımız inkişaf yolun
da en kuvetli adımlarından birini 
atmxş olacaktır. On beş yıllık inki
lap devresi yeni Türk musikisinin 
inkişaf istikametini en kati bir şe-

(Sonu 9 uncu sayfada) 

, 

Tiyatro mektebinde jimncutilc 
dersi 



l - 11 - 1938 
~~----------------------------------------------------------------~ 

Macar - (ek ihtilif ını hal i~in 

BB. Ciano ve Fon Ribbentrop 
Viyana' da buluşacaklar 

Berfin, 31 a.a. - Alman haberalma bürosu tarafından ne§redi
len bir tebliğde fon Ribbentrop ile Kont Ciano arasında Roma' -
da cereyan eden müzakerelerin neticesi hakkında neşredilen ha· 
berler teyit edilmektedir. 

Fon Ribbentrop ile Kont Ciano bu 
maksatla 12 son teşrinde Viyana'da 
buluşacaklardır. Macaristan ve Çekos
lovakya hariciye nazırları aynı tarihte 
Viyana'da bulunmıya davet edilmiş
lerdir. 

Macar - Çekoslovak ihtilafında iki 
devlete tevassut fikrini telkin eden 
Almanya'nın İtalya'ya bu fikrini ka-

mutabık kaldıkları muhakkaktır. 

Roma' da görii§ülen i.§ler 
Berlin, 31 a.a. - Siyasi Berlin mah 

fillerinde Fon Ribbentrop'un Roma 
görüşmelerine pek büyük ehemiyct 
atfedilmektedir. 

.................... 
Parti Kamutay 
grupu toplantısı 

(Başı I.ind sayfada) 

Bayar'm başkanhğında toplandı: 
Bu içtimaın ruznaınesini yal

nız B. M . Meclisinin yarın açıla
cak dördüncü içtima. devresin
deki riyaset divanının intihabı ve 
kamutay grupunun reis vekillik
Jeriyle idare heyetinin seçimleri 
teşkil ediyordu. 

Kamutay reisliğine namzet 

1 

gösteriı'en Çankırı Mebusu Mus
tafa Abdülhalik Renda ve riya
set divanı reis vekillikleri için 
namzet gösterilen "Refet Canı· 
tez - Bursa -, Tevfik Fikret 
Sılay-Konya-veHilmi Uran 
- Seyhan - '' umumi heyetçe 
müttefikan intihap olunmuşlar

dır. 

lstanbul cümhuriyet bayramı dolayısiyle bcqtan cqağı donanmıştı 

• bul ettirdiği ve iki hariciye nazırının 
Roma'da müstakbel Macar - Çekoslo-

1 vak hududunun tahdidi hususunda 

Bu görüşmelerin Roma - Berlin 
mihverinin ruhuna uygun bir şekilde 
ve Münih itilaflarından alman ilham
la yapıldığı kaydedilmektedi..r. Bu 
mahfiller italyan ve alman bakımın
dan tam bir itilaf hasıl olduğunu id
dia etmektedirler. Macaristan - Çekos
lovakya meselesi ruznamenin başlıca 
maddesini teşkil etmemiştir. Fon Rib
ben trop ile Kont Ciano bilhassa Mü
nib itilafları neticesinde umumi siya
setin aldığı şekil ile meşgul olmuşlar
<lır. 

Jdare amirJ.ikleri ve riyaset 
divanı katiplikleri için yapılan 

intihap neticesinde, idare amir· 
liklerine ''lrfan Ferit Alpaya 
- Mardin -, Halit Bayrak -
Bayazit -, Dr. Saim Uzel - itfa· 
nisa -" ve katipliklere "Nqit 
Uı'ug - Kütahya-, Ali Zırh -

latan.bu_l'da yapılan geçit töreninde vali ve belediye reisi B. 
Muhıttın Üstündağ lstanbul komutanı ve amiral Şükrü Okan 

latanbul'daki törende istiklal mar§ı söylenirken 

Hatay büyük bayramı 
coşkun ve h.eyecanh 
tezahürlerle kutladı 

Ant8:1<ya, 31 a.a. - Cümhuriyetin 15 inci. yıldönümü bayramı 
fevkalade parlak merasimle kutlamnıf, şehrın her tarafı türk ve 
Hatay bayraklariyle süslenmiıti. Saat 9 da devlet reiıi Ekselinı 
T~yfur Sökmen Millet Meclisi binasındaki hususi salonda bir res
ını kabul yaptnıflardır. 

Jlk olarak Türkiye fevkalade 1 ri, ve memurlan davetli olarak hazu 
~urahhası_ B. Cevat Açıkalm, bulunmuşlard~r. Dev~et reisi Ekselans 
turk aakerı mümessili Şükr .. K Sökmen Harbıyedekı devlet evinde 
nallı ile beraber devlet reis~i ~: saat 20 de birk~kşam yemeği vermiş-
yaret elmitlerdir. · ler, devlet er anı ve mebuslar yemek-

Devlet reısı de 9 20 de ı'ad . . te bulunmuşlardır. . . · eı zıyaret A • 

etmıştır. Sonra sıra ile bayra . t ' Fevkalade komıser Cevat Açıkalının 
.ı: ı. k.. ma ış ı- . f t" d r- etme uzere Ankara'da bul verdiği çay zıya e ın e Devlet reisi, 

11.K 1. · · . unan 
.mec ıs reısı yerıne birinci reis vekıl konsoloslar, kolonel Kole ve bir çok 
:Vedi Karabayı, Başvekil Abdurrah~ mümtaz zevat hazır bulunuyordu. 
~ ~eleği, delege kolonel Koleyi, Reyhaniye'de: 
Turkıye başkonsolosu Fethi Denli'yı· .... h 31 a a C" h · t .. , ~ey anıye, · · - um urıye 
lak7nderun tu:k. konsolosu Ahmed'ı, bayramı dolayısiyle şenlikler yapıl
vekılle .. hey·e,tını, meb~.slan, yüksek mıştır. Her taraf türk ve hatay bay
~keme reısı ve başmuddeıwnumisi- raklariyle süslenmişti. 
nı, müsteşarları, adlı ye erkanını, mü- I k d , d • 
dürü umumileri, Antakya kaza heye- 8 en erun a. 
tini, esnaf teşekkülleri reislerini ka- lskenderun, 31 a.a. - Cümhuriyet 
bul etmişlerdir. bayramı emsalsiz bir surette ·kutlan-

mıştır. Şehir fevkalade bir tekilde 
Turizm otelindeki kabul resmi süslenmittir. Öğleden sonra halkevin-

Fevkalade murannas l..evat Açıka - de Devlet reisi Ekselans Sökmen ta
lın da '1'urızm otelinde bir reı:ımikabul rafından bir resmi kabul yapılmıştır. 
yapmış, protokola dahil zev~tı _yuka- Kırıklıan'da: 
ndaki sıraya göre kabul etmıştır. Sa- Kırıkhan, 31 a.a. _ Cümhuriyet 
at 11 de 11.se aıanmda askeri bır gedt bayramı b" " k :s • uyu törenle kutlanınıştır. 
resmi yapılmıştır. Tribünde devlet Şehır ?aştan başa türk ve hatay bay
reisi, Türkiye fevkalade murahhası, raklarıyle süslenmiştir. 
başvekil ve vekiller, mebusla~, kol~- Beylan' da : 
nel Kole yer almışlardır. '?eçıt res~~- Beylan, 31 a.a. _ Cü~uriyet bay
ne ilk olarak fransız asken kıtası, mu- ramı parlak bir şekilde ve halkın coş
teakiben türk askerleri, izciler, mek- kun şenl.iklerıyle kutlanmıştır. 
tepliler, esnaf teşekkülleri iştirak et- Surıye malları gümrüğe 
mişlerdir. . tiibi tutulacak 

Geçit resmi parlak oldu Antakya, 31 a .a. - Malıye vekaleti 
Geçit resmı ievkalade P.ar~a~ ~lmuş, bir tebliğ neşrederek Suriye'den ge

on binlerce halk askerlerımızı şıddet- lecek eşyaların gümrUğe tabi tutula
lc alkışlamıştır. Tribün türk ve Hata.y cağını, bu husu~ta l~ım gelen bütün 
bayraklariyle süslenmiştir. Mekteplı- kanuni fonnalıtelerın yapılacağmı, 
ler, Türk ve Hatay bayrakları taşıyor- ancak şimdilik gümrük resminin tah
lardı. Caddelerde büyük taklar kurul- sil edilmiyeceğini ilan etmiştir. 
muştu. F evkalade murahhas Ceva t A- Halay posta idaresi Süriyeden 
sıkalın saat 17 den 19 a kadar devam 
eden bir çay ziyafeti vermiş, devlet ayrılıyor 
erkanı, mebuslar, Hatay i~eri gelenle- Antakya, 31 a.a. - Berut gazetele-

Cumhuriyetin on beşinci 
yıl dönümünde 

Türk· Fransız münasebeti 

Bir Fransız gazetesinin makalesi 

Paris, 31 a.a. - Jurnal de Deba gazetesi, "Türkiye Cümhuri
yeti on be§ yaşında" başlığiyle Türkiye Cümhuriyetinin yıldönü
müne tahsis ettiği makalesinde ezcümle diyor ki: 

Ti.irk milleti, cümhuriyetin ilanının 

/ 
on beşinci yıldönümünü tesit etmekte-

dir. I 
1 teşrinisani 1936 da Atatürk Bü-

yük Millet Meclisinde nutkunu söy -
lerken, Türkiye ile Fransa arasındaki 
ananevi dostluğun tekrar teessüsüne 
engel olan yegane şeyin ls~eı:ıde~un 
Sancağı meselesi olduğunu bildırmış -
ti. 4 temmuz 1938 tarihinden beri bu 
mani artık mevcut değildir. 

Ankara ve Faris hükümetleri, hak
kaniyetli bir sureti tesviye ile, iki 
memleket arasında zuhur eden ihtila • 
fa nihayet verdiler ve bu suretle barış 
arzulanru ve birkaç defa asırlık olan 
bir ananenin bağlarını tekrar düğüm
lemek daha doğrusu sıklaştırmak hak
kındaki mü~terek arzularını birlikte 
gösterdiler. 

Türk inkılabı ve Fransa 
Ankara'da aktedilen dostluk mua

hedesi birinci derecede ehemiyeti haiz 
bir politik vesikadır. Fakat biz bu mu
ahedede iki cüınhuriyetin biribirine 
karşı olan muhabbetli ve itim.at verici 
hislerin ifadesini de görmek istiyoruz. 
Fransız efkarı umumiyesi, yeni Tür • 
kiye tarafından yaratıcısının ve Şefi
nin yüksek ilhamı altında ba~rtıcı te
rakkileri takdir ve hayranlıkla takip 
etti. Fransa, Kemal Atatürk'ün ibda -
kar icraatının mülhem olduğu prensip 
ve eınellerde kendisi için aziz olan 
prensip ve emelleri bulmaktadır. Zira 
Fransa'nın itilasıru ve prestijini de bu 
prensip ve emeller. kurmuştur. 

Fransız milleti, bugün kendi te -
mennilerini türk milletinin genç cüm
huriyetin refahı ve onun şan ve şeref
li başkanının saadeti için olan temen -
nileriyle birleştirmek için bu müşte -
rek ideali munzam bir sebep olarak te
lakki etmektedir. 

Sloyadinoviç - Köseivanof 
mülakah dün yapıldı 

( Ba§ı 1 inci sayfada) 
Bu münasebetle yugoslav ve bulgar 

politikaları arasında, 24 kanunusani 
1937 de Belgrat'ta imza edilmiş olan 
daimi dostluk paktının ruhu dahilin
de tam bir anlaşma ve tam bir tesanüt 
mevcut olduğu müşahede ve tespit e
dilmiştir. Keza, Yugoslavya ile Bul
g~ristan arasında hiç bir suitefehhüm 
mevcut olmadığı ve iki memleket ara
sında bu memleketleri biribirine bağ
hyan ve huzur dahilinde inkişafları 
için bir garanti olan değişmemiş ve 
değişmez dostluk esası dahilinde sa
mimi teşriki mesainin daha ziyade in
kişaf ve devamı arzusunun mevcut ol
duğu memnuniyetle müşahede ve tes-
pit edilmiştir. · 
Aynı zamanda iki memleket arasın

daki ekonomik münasebetlerin derin
leştirilmesine tevessül edilmek sure
tiyle iki kardeş milletin daima daha 
büyük bir terakki ve refahına imkan 
verilmesi için mutabık kalınmıştır. 

Bulgar başvekili B. Köseivanof, B. 
Stoyadinoviç tarafından şerefine ve
rilen akşam ziyafetinde hazır bulun
duktan sonra, gece yarısına doğru 
Sofya'ya hareket etmiştir. 

ri, yüksek komiserliğin Hatay posta 
idaresinin 1 teşrinisaniden itibaı-en 
Suriye posta umumi müfettişliğinden 
ayrılarak tamamen müstakil bir ma
hiyet alacağı hakkında bir karar neş
redeceğini yazmaktadır. 

Nafıa' da yeni tayin 
ve lerf21er 

Erzurum vilayeti dördüncü sınıf 
baş fen memurlarından Şaban Ahısha 
45 lira maaşiyle Manisa'ya, Yüksek 
mühendis mektebi 937 senesi 
mezunlarından Ömer lleri 150 lira ay
lık ücretle sular umum müdürlüğü 

merkez mühendisliğine, Yüksek mü -
hendi& mektebinin 936 senesi mezun
larından Ferit Şenkan 150 lira ayhk 
ücretle yapı işleri umum müdürlüğü 
mühendisliğine, Yüksek Mühendis 
mektebinin 937 JDezunlarından..Lütfi 
Arıgıil 30 lira maaşla namzet olarak 
Kocaeli vilayeti yapı işleri mühendis
liğine, Yüksek Mühendis mektebinin 
937 senesi mezunlarından Hikmet 
Temiziç 150 lira aylık ücretle Bursa 
su işleri mühendisliği emrine, Yük -
sek Mühendis mektebinin 937 senesi 
mezunlarından Hayrettin Atay ile 
Asım lletr 150 lira aylık ücretlerle 
Diyarbakır - Cizre hattı inşaat baş -
müdürlüğü mühendisliklerine, Yük -
sek Mühendis mektebinin 937 senesi 
mezunlarından Rabi üçer 150 lira ay
lık ücretle Seyhan su işleri 6 mcı şu
be 27 inci kısım mühendisliğine, 

Yüksek Mühendis mektebinin 937 se
nesi mezunlarından Zeki Torun 150 
lira aylık ücretle Sular umum mü -
dürlüğü mühendisliğine, Yüksek mü
hendis mektebinin 937 senesi mezun
larından Cevat Arsanu 150 lira aylık 
ücretle Çorum şoseler mühendisliği
ne, Yüksek Mühendis mektebinin 937 
senesi mezunlarından Fuat Bayazıt 
150 lira aylık ücretle Seyhan su işleri 
6 ıncı şube 29 uncu kısım mühendis
liğine, Yüksek Mühendis mektebinin 
937 senesi mezunlarından Avni Kara
san 150 lira aylık ücretle Bursa su 
işleri birinci şube mühendisliği emri
ne, Fen mektebinin 935 senesi mezun
larından Ziya Çarmıklı 125 lira aylık 
ücretle Samsun su işleri şube 8 kısım 
41 fen memurluğuna, Fen mektebinin 
935 senesi mezunlarından Mahir Kap
lancı 125 lira aylık ücretle Bursa su 
işleri birinci şube ikinci kısım fen 
memurluğuna, Fen mektebinin 937 se
nesi mezunlarından Kemal Gültekin 
100 lira aylıkla Aydın su işleri 
dördüncü şube 10 uncu kısım 

fen memurluğuna, Mühendis mekte
binin 937 senesi mezunlarından Ta -
rık Günerman (İstanbul), Nurettin 
Gürsoy (Manisa), Reşat Yulga (İz -
mir), ve Abdurrahim Ergezen (Kay· 
seri) vilayetleri yapı işleri mühendis
liklerine 30 ar lira maaşlarla tayin e
dilmişlerdir. 

Irak kabinesinde 

değişiklik yapıldı 

Bağdat, 31 a.a. - Ekonomi ve mü
nakalat nazırı B. Celal Baba'nın ma
yısta istifa etmesi üzerine zaruret ha
line gelmiş olan kabine tadilatı kıral 
tarafından tasvip edilmiştir. B. Cemil 
Madfai yeni kabinede başvekilliği 
muhafaza etmektedir. Kendisi dahili
yeyi muhafaza edecek ve fakat milli 
müdafaayı hariciye genel direktörlü
ğünden Si\bih Necip'e terkedec;ektir. 

M ünih anlaşmasından sonra 

Söylendiğıne göre, bu itilaflar Av
rupa siyasetine yeni bir hayatiyet ver
miştir ve bundan istifade ederek mu
allakta kalan meseleleri halletmek la
zımdir. Bir dörtler misakı aktedilme
si fikri henüz kabili tatbik değildir. 
italya'nın hali hazırdaki hedefi Ingil
tere ile münasebetlerini sağlamlaştır
maktan ibarettir. Halbuki Fransa, Ber 
lin'de zannedildiğine göre, Fransız -
Alman münasebetlerini yeni bir nok
tai nazara göre tanzim etmek ve bazı 
memleketlerle olan münasebetlerinde 
değişiklikler yapmak tasavv~runda -
dır. 

En nıiisUıcel iş: ispanya 
meselesi 

En müstacel mesele İspanya mese
lesidir. Almanya ile ltalya'nm Japon
ya ile komintern aleyhinde aıktettikle
ri paktı sağlamlaştırmak istediklerine 
dair bir şayia çıkmıştır. Bu haberin 
yanlış olduğu temin edilmektedir. Bu 
nunla beraber Japonya ile bu şekilde 
bir pakt aktedilmesine saik olan dü
şünce de ğişmemiştir. 

Alman mahfilleri vasati ve şarki 
Avrupa meselelerinin halli yolunda 
varılan neticelerden memnundurlar. 

Macar - çek anla§m.asına 
gelince ••• 

Yeni macar - çekoslovak hududu
nun tahdidi me&elesi ylizünden Roma
da ciddi ihtilaflar çıktığı kabul edil
memektedir. Bu hususta verilen ha
berler doğru değildir. İtalya ile Al
manya bu meselenin gerek Macaris
tan gerekse Prag için adilane ve de
vamlı bir ıııekilde halledilmesi taraf
tarıdırlar. 

Müstemleke meselesinin de Roma'
da 11'\evzuubahs olduğu tahmin edil
mektedir. Bununla beraber Almanya 
şimdiden bu mesele hakkında bir te
şebbüste bulunmamıya karar vermiş
tir. 

Macarlar memnun 
Budapeşte, 31 a.a. - Macar telgraf 

ajansının bildirdiğine göre macar 
hükümeti İtalyan ve alman hükümet
lerinden macar - çekoslovak ihtilafın
da yapılacak hakemliğe iştirak etme
yi kabul ettiklerine dair teminat al
mıştır. 

Kabine meclisi, saat 10 da toplana
rak Almanya ve İtalya'nın hakemliği 
kabul ettiklerine dair gönderdikleri 
notalara memnuniyetle ittila hasıl et
miştir. 

Macar ve çek askeri eksperleri Pre
sbur g'ta toplanarak bahis mevzuu 
mrntakaların ne suretle devredilece
ğini tespit edeceklerdir. 

Hükiimetçi leh basını ha
kemliği kafi bulnıuyor 

Varşova, 31 a.a. - Hükümet taraf
tarı matbuat çekoslovak meselesinde 
Almanya ve İtalya'nın hakemliğinı 
kafi görmemektedir. 

Gazeta Polska, diyor ki: 

"Muvakkat bir vaziyet ihdas etmek 
için yeni bir tecrübe yapmak isteni
yor. Roma ve Berlin hükümetlerinin 
hakemliği ancak kısmi bir sureti tes
viyeye müncer olabilir.,, 

Hükümetin organı olan Ekspres 
Poranni, italyan - alman hakemliginin 
"Çekoslovak yarasını izale edemiye
ceğini ve Orta Avrupa'da örfi idare
yi idam etmekten başka bir işe yara
mıyacağmı yazmaktadır. 

Çek mültecileri 
Prag, 31 a.a. - .V ercerni Ceake Se

lovo gazetesinin bildirdiğine göre, 
südet mmtakalarmdan gelen çek mül
tecilerinin miktarı 50 bini bulmuştur. 
Demiryolları idaresi 6 bin vagon tah
sis etmiştir. Bunlar bu vagonlarda i
kamet etmektedirler. 

1 

Çoruh - , Ziya Gevher Etili -
Çanakkale -, Cavit Ural - Niğ· 
de -, Dr. Sait Konuk- Bursa-, 
Kemal Ünal - Isparta-" seçil-

i 
mişlerdir. 

Partinin kamutay grupu reis 
vekillikleri için namzet gösterilen 
"Hasan Saka - Trabzon-, Dr. 
Cemal Tunca - Antalya-" itti
fakla intihap olunmu:ılardır. 

Grup idare heyeti için yapılan 
intihap neticesinde de "Aziz Ak
yürek - Erzurum -, Şükrü Ko
çak - Erzurum -, Ali Kılıç -
Gazi11ntep -, Hamdi Yalman 
- Ordu-, GJ. lbsan Sökmen 
- Giresun -, Rasim Başara -
Szvas -, Rasih Kaplan -Antal
ya -, Damar Arıkoğlu - Sey• 
han -, Abdülhak Fırat - Er
zincan -" üye olarak seçilmişler 
ve saat 18,JO a doğru umumi he
yet içtimaına nihayet verilmiştir. .................... 

Gelis gidisin 
• • 

tanzımı 
---(:ı;;J~. :J. :-~ --,..ra:craJ 

dare edenler ; 
b - Seyrilsefer . ruhsatnamesi aıl • 

maksızm bir nakıl vasıtasını sevk ve 
idare edenler; 

c - Kendisinden istirdadı gereken 
bir ruhsatnameyi veya meriyet müd· 
d-eti biten bir plakı ait olduğu maka
mın ihtarına rağmen teslim et:miyen-
ler; 

d - Naldil vasıtasını veya ruhsat -
nameyi kontroldan gi.zliyenler veya 
kaçıranlar on beş güne kadar hapis ve 
20 liradan 100 liraya kadar ağır para 
cezasiyle veya iikaiyle birlikte ceza -
lndırrlacaklardır. TekrarlryanJardn 
eczalar iki kat alınacaktır. 

e - Bu gi.bilerin kazaya sebep ol
maları halinde bu madde tatbik edil
mekle beraber kazadan dolayı ayrıca 
kanuni cezalar tatbik edilecektir. 

Aslı olmıyan veya okunaksız bir 
hale sokulan veya başka bir nakil va -
sıtası için verilmiş bulunan bir kont -
rol plakı kullananlar 1 S güne kadar 
ha[rn> vey1 20 liradan 100 lıraya kadar 
ağır para cezasiyle veya ikisiyle bir
lı,tte cezalandırılacaklardır. 

Aynr suçu tekrar işliyenler, bir aya 
kadar hapis, veya 200 liraya kadar pa
ra cezası veya her ikisiyle birlikte ce
ı:aı:ındı. ılac.aklar,..lr . 

Uyuşturucu maddeler kullanmış ol
dugu v . ya sarhoş bulunduğu halde 
motörlü motön;üz nakil vasıtaları 
sevk ve idare edenler hakkında bir ay 
hapis veya 100 lira ağır para cezası 
veya her ikisi birden hükmolunacak -
tır. Bundan başka belediyelerce mu· 
vakkaten sanattan men de olunabile • 
ceklerdir. 
Tekrarlanması haHnde ceza iki mis

line çıkarılmakla beraber, belediyece 
ehliyetnamesi elinıden alınarak bir 
daha bu gibi nakil vasıtalarının sevk 
ve idaresi için ruhsat verUmiyeceık • 
tir. 

Yolların intizamını bozanlar ve ge• 
çişi güçleştirenler 20 liradan 100 lira· 
ya kadar para cezasına çarptırılacak • 
lardır. Her hangi bir nıakıl vasıtası 
kullnanlardn zbıtanın dur işaretine 
veya emrine itaat etmiyenler hakkın
da polis vazife ve aalilıiyetlerl ka -
nunun 17 inci madde11-ine göre mua -
mele yapılacak ve 100 biraya kadar ha
fif para cezuı verilecektir. 

Bu kanunun tatbik suretleri ve ıey. 
rüıeferin selamet ve intizamla cerc • 
yanını temin için gerek yayalar, ge -
rek bütün nakil vasıtalarının riayete 
mecbur oldukları tedbirlerin esasla
rı dahiliye, nafıa ve ikıtisat vekaletle
rince mü§tereken hazırlanacak bir ni
zamname ile tesbit olunacaktır. 

Proje resmi gazetede intişar tari -
hinden 60 gün sonra yüıtirlü~e g\rew 
cektir. 
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\ rc.stlıyan çarşamba .günü saat (15) de 
Nafia Vekaleti Sular Umum Müdür -
lüğil su eksiltme komisyonu odaaında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

-ZJ-

Erkekler niçin severler!... 
(HAVA SEJ.,ERLERl) 

Ankara - latanbul arumc:la 
Pazardan maada hergün: 

Sat1hk otomobil 
C. H. P. Genel Sekreterliiinden : 

3 - İstekliler eksiltme aşrtname • 
ti, mukavele projesi, bayındırlık itle , 
ri genel §artnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (20) lira mukabilinde Sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

öğretınenliğine nafden tavin kılınan 
Müveddet Uranç 8. 9. 938 tarihinden 
bugüne kadar vazıfesıne ızınsız ve 
mazeretsiz devam etmediği anlaşıldı· 
ğından vilayet kültür yasav komisyo
nunun 26. 10. 938 gün ve 299 sayılı 
karariyle 8. 9. 938 tarihinden itibaren 
istifa etmiş sayılmıştır. Sarih adresi 
ve ikametgahı mal\inı olmadığında~ 
tel;üiğ makamına kaim olmak üzer~ 
keyfiyet ilan olunur. (4577) 8144 

Kadın şuh, fıkırdak bir kahka-

ha atarak: . . • k d 
T 

. tedig· im gibı hır aşı c -
- am ıs .. bil k 

di. beni bir defa daha fazla gore me 
. . ını'n altında saatlerce bek· 
ıçın pençere 
liyor. b·ı· ? 

- Beklediğini nereden ı ıyorsun 

G .. leriınle görüyorum. 
- oz 'di _ Doğru söyle, 0 hoşuna gı yor 

mu? . d"ğ .. b" _ Yeınin et:meyt sevme ı ımı ı -
lirsin. Hakikati öğre~ek istiyorsan; 

t Onu çok beğenıyorum 1 eve. 
Kol kola gidiyorlardı. Nejat Müni-

renin kolunu daha sıkı tuttu. 
_ Seni sevdiğim için günün bi -

rinde betbaht olduğunu görmek arzu 

etmem. 
- Neden betbaht olacağrm? 

_ Bu anlattığın adam yüzünden ... 
- Bunda betbaht olacak ne var? 

Onu evimin önüne davet eden ben de
ğilim ki. Hem söyle, hiç bir kaba ha : 
reketini görmediğim bir adamın benı 
beklemesine nasıl mani olayım? 

- Seninle bir defa bile konuşma -

dı mı? 
- Hayır ..• Yalnız gördükçe se-

15.mlar. 
- Sen? 
- Mukabele etmiyorum. 
Nejat son günlerde Münire'yi bek· 

lerken, istemedikleri bir işi üstüne al 
mış insanlara mahsus bir Y?rguı:ıtuk, 
bir isteksizlik ve bir sıkıntı hıssedıyor
du. Şimdi ise katı alaka için münasip 
bir zemin ve zaman ararken birdenbi • 
re genç kız ona pek cazip, pe.k . cana 
yakın görünmiye başlayıvenıu~~· ~?. 
giın onun tebessümünü ilk gordugu 

.. k"' .b. _enaı buldu vücudunun gun u gı ı ~ ı • .d h 
harikuladeliğinin aylardan bert a a 

0 

gün ilk defa farkına vardı. v~ . yahut 
. U kirpil<lerının çer-

ona öyle geldı. zun .. . . i-
çevelediği parlak siyah ~ozlennın .~ş 
ni hi bir kadında göremıyordu. Boy.le 

.. ç b'r -~"'Hik tarafından scvıl-
mustesna ı IJMM' • • 

. k di kendine iftihar edıyordu. 
mıye en . 1 .. A Iırken Münire'nın e mı sımsı -

k 
yrı nda tutarak baş döndürücü 

ı avucu 
simsiyah gözlerine dikkatle baktı: 

_ Bu akşam da acaba her zaman • 
ki yerinde seni bekliyor mu? 

-Kim? 
- Aşığın. 

- Ne bileyim. . • 
Gülüştüler ve ayrıldılar. Sevgılı-

. . b'r ba•ka erkek tarafından 
sının ı ~ .. 
beklenilmesi onun neıesını kaçı-
rıyordu. Kadınlar sebat ve. n~~a-

.. kü mahlltklardır. Kımbılir. 
kete dut n .f b. kır 
M .. · 'de aralarında hafı ır : 

unıre ' • . . b"lmedi 
ınlıktan sonra henüz ısmını . ~ . • :i 

0 
gence güler yüz gösterebıhrdı. O 

güzel kızı kaybetmek Nejada hayatı ..• 
na nihayet vermek kadar korkunç go-

rünüyordu. . 
Ertesi günü, gelmiyeceğinde~ ~üp-

belenerek korku ve heyecan ıçınde 
bekledi. 

O 
.. ı:ür görmez koprak yanma 

nu go .. . , . k 
gitti, koluna girerken Munı~e yı ~ -
dine o kadar çok çekti ki kızcagız 
mahcup olarak: . 

- Dikkat et Nejat. Galiba sokak • 
ta olduğumuzu unuttun! demiye mec· 

bur oldu. 
Münire'yi görür görmez hemen ° 

meçhul aşık hakkında bir şeyler sorup 
öğrenmek istediği halde kıymet ver· 
mit olmamak için dilinin ucuna gelen 
aualleri güç zaptediyordu. Her akşam 
mümkün olduğu kadar MUnire'den 
geç ayrılarak ötekine beklemek azab.ı
nı çektirmek istiyordu. Ötekinin, bır 
bakışına bile layık olın1Y~. bir kıza 
" . . uın" cümlesını tekrarla -
senı sevıyor 

maktan bıkmıyordu. . . 
- Bu akf3Jll da seni bekliyecek mı? 

- Kim? il 
- Sevgilin Münire omuzlarım s . 

kerek güldü ve ayrtldılar. . 
N 

. aıc·bi . o·· rınek hevesıne ejClt r ı nı g . 
kapılarak ayrıldıkları sokaktan. gendı_ş 

. k"" başına gızlen ı. 
caddeye geçtı oşe • .. den 
Münire önden, arkasına hıç d~~e ba· 
ciddi adımlarla ilerliyordu. Koş~ , . 
ı:ıından başını rıkardı. 0, Münıre nın 
• :ı: • • de duru· 
tarif ettiği her zanıankı yerın 

.. ·· şapkasını çı-
yordu genç kızı gorunce ö 
kardı 'Münire bu adamın seliau~a g • 
.. ·. h f" f gizli hır bat 
runmıyecek kadar a ı • 

· f Kıskanç -
işaretiyle mukabele etınış ı. . . 

. . . · bu hareketını 
tıkla Nejat sevgılısının 'h 
daha açık nlarak gördü. Nihayet z.~ . • 

. d onra Munı· 
nen uzun mücadeleler en s . 

re'nin selam verdiğine hükmC'ttı. . 
· · rtesı 

fakat teselli bulmak ıçın e k' 

akşam gene Münire'yi gizlice ta ıp 
nl gör -

etti. Acaba diyordu, ya 1! mı 

d" ' uınB sefer her ikisinin de hareketle-
rini :aha açık görebilecek bir yerde 

gizlendi. 1 dam bir adım ilerleyince 
Meçhu a · ko .. . bi bir hareketle evıne • 

Munıre asa. . derin bir nefes aldı. 
ıarcasına gırınc~ ronun ve rneaut· 

Oh artık Nefit me • k akşam 
t H ·htiınale karşı bır aç . 
d~ Mer .. ı . '<Ti takip etti. Bu ınuanrut 

a unıre r . . . hayran na • 
lişık M Unire'nin geçışını 

Firdev• Şehauvaroğlu 

zarlarla takipten bag.ka bir harekete 
cüret edemez olmuştu. 

Son günlerde Münire Nejadın ta§ • 
km hareketlerinin sebebini bir tUrlü 
anlıyamadığı halde bir fırsattan isti • 
fade etmiye çalışarak uzun zamandır 
arzu ettiği bir "rönar" hediye etme.si· 
ni rica etti. Onun tebessümü, sözleri 
Nejad'a her §eyi kabul ettirecek kadar 
müessirdi ; Nejadın aşkı ise genç kı • 
zın her arzusunu yerine getirecek ka· 
dar kuvetli ve giddetli idi. 

Nejat haftalardan beri her akşam 
Münire'yi takip ediyordu. Bir gün ra· 
kibini her zamanki yerinde göreme • 
yince şaşırdı. Ertesi gün gene yok. 
Derin, rahat bir nefes aldı. Öyle ya, 
insan ne kadar yüzsüz olsa bu adamın 
yaptığı kadar konuşmak için ısrar e-

demezdi. 
Artık kıskançlığın verdiği müna -

ıebetsiz düşüncelerden azade rahat ya-
. 1 ki bil· ııyordu. Birden bıre par ıyan es 

yük ihtirasları, hudutsuz emelleri ya • 
vaş yavq sönmiye başladı. Tuhaf şey. 
Şimdi Münire'ye bakarken gene aynı 
güzel dudaklar, muntazam dişleri gö
rüyor da onun tebessümünde anlıya • 
rnadığı bir noksanı araştırıyordu. 

Epi zaman sonra bir gün Münıre 
''rönar'' ı sorunca o, sahte bir hayret -

le: 
- Ne rönarı? diye sordu. Genç kı-

zın hatırlatmasiyle hırçın aksi bir ha -
reketle Münire'nin kolundan kolunu 

çekti. 
_ Birak yahu biraz nefes alayım. 

Onu sonra konuşuruz .. 
O gün biraz dargın ayrıldılar. Ne

jat Münire'nin dargınlığından memnun 
bir zamanlar çıldırasıya pe§inde koş • 
tuğu kızın arkasından dönüp bakma -
dı bile. Çünkü onun sevgisini tazeli -
yen, ihtirasını kaınçılıyan kıskançlık 
rüzgarı esmez olmu§tu 

15 inci yılda sanat 
(Başı 7. inci sayfada) 

kilde çizmiye muvaffak olmuştur 
ki bu da ihmale değer bir eser ol
masa gerektir. 

Tiyatro 

Cümhuriyetin ilarunda henüz ol
dukça iptidai ve dar kadrolu bir mi.ı
eaaese olan Darülbedai - yeni ia
miyle İstanbul Şehir Tiyatrosu • 
İstanbul Belediyeainin devamlı hi
mayesi ve rejisörü Ertuğrul Muh
sin'in yüksek sanat ve idare kabili
yeti sayesinde süratle teklmül ede
rek, bugiln, memlekette hakiki ti
yatro kültürünü yayan ileri ve ol
gun bir sanat yuvası haline gelmiş· 
tir. Bu teıekkülün sanat alemimiz
de oynamıı olduğu rolün büyüklü
ğünü teslim etmek bir vazifedir. 

Y eşilköy'den hareket : 
Ankara'dan hareket : 

8.30 
8.30 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar : Sebat ve Yeniıchir Ecz.leri 
Pazartesi : İatanbul Eczanesi 
Salı - Merkez Eczaneai 
Çarpmba : Ankara Ecnneıi 
Pereembe : Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Cwnarteıi : ~e ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralama, bir kaza. fevkalade bir 

hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler baataneıine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 

Yangın ihbarı: (1521}. - Telefon müra
caat, ıehir: (1023-1024}. - Sehirlerara
ıı: (2341-ı342). -- Elektrik Vt. Hava
gazı !irıza memurluiu: (1846}. - Me
sajeri Schir anbarı: (3705}. - Taksi 
telefon numaraları: Zincirlicanıi civa· 
rı: (26-45-1050-1196). • Samanpazarı ci· 
varı: (2806-3259), - Yeniıehir, Havuz
başı Bizim taksi: (2323). • Havuzba~ı. 
Güven taksi: (3848). - Birlik taksi: 
(2333). • Çankırı caddesi, Ulus takıi: 
(1291). - İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk 
son seferleri 

Sabah 
tık 

Ulus M . dan K. dere', e 
K. deıe'den Ulus M. na 

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

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

Ulus M. dan Kec;iôren'e 
Kec;ıören'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'teıı Ulus M. na 

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

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

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 -.-
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 

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

ve 

Akşam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

§ U. Meydanı'yle lıtaayon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları ıeferler daha sıktır. 

~ U. Meydanı'yle Yeni,ehir, Bakanlık
lar, Cebeci, Samanpazarı arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her bes daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 eve 21den23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
daru'na dönüıleri sinemaların dağılıı 
uatlerine tibidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhütlü saat (18) e kadard:r. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul ciheti
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpap'ya : Her sabah 8.20. Her 

akııam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per
,embe. Cumarteıi 
Toroı sürat.) 

Samıun hattına : Herııün 9.35 (Kayse
ri. Sıvas, Amuya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Herııün 9.35 
Zoneuldak hattı : " 15.00 

Gündelik: 

Hicri • 1357 
Ramazan: 8 

S. D. 
Güneı: 6 29 

Rumi - 1354 
İlkteşrin: 19 

S. D. 
Akpm: 17 06 

Partiye ait açık (Krayaler) marka 
otomobil açık arttırmaya konulmuş-

tur. 
1 - Muhammen bedeli 250 lira • 

dır. 
2 - Otomobili görmek istiyenler 

her gün ;Farti kalorifer memuru Ki . 
zım Yay'a müracaat etmeleri. 

3 - İhale 8.11.1938 salı günü saat 
16 da Parti Genel Sekreterlik binasın
daki komisyonda yapılacaktır. 

4 - İhaleye iştirak etmek istiyen
lerin belli gUn ve saatte on dokuz li . 
ralık muvakakt teminatlariyle komis -
yonda hazır bulunmaları. 7784 

Bayınd1rlik Bakanhgı 

2 Nolu telgraf fincanı 
ah nacak 

Nafıa Vekaletinden : 

17 birincikanun 938 cumartesi günü 
saat 12 de Ankara'da naf ıa vekaleti 
binasında malzeme müdürlüğü oda
sında toplanan malzeme eksiltme ko
misyonunca 1615 lira muhammen be
delli 5800 adet 2 No.lu telgraf finca
nının açık eksiltme usuliyle eksiltme
si yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 121.13 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankara'da nafıa vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

İstekliler muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarla bir
likte aynı gün ve aynı saatte komis
yonumuzda hazır bulunmaları lazım· 
dı~ (4588) 8147 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra Orman çiftliğinde yapılacak to
hum ıslah istasyonu müttemilatından 
idare ve laboratuvar, depo, ahır ve iş
çi evi inşaatıdır. 

Keşif bedeli 59.911 lira 67 kuruştur. 
2 - Eksiltme 17. 11. 1938 perşembe 

gunü saat ıs de nafıa vek aleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme prtnamesi ve buna 
müteferri evrak üç lira bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 4,245 lira 58 kurugluk mu
vakkat teminat vermeleri ve nafıa 
vekliletinden alınmış ehliyet vesikası 
göstermeleri lazımdır. Bu vesika ek
siltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evel bir istida ile nafıa ve
kiletine müracaatları ve istidalarına 
en az bir kalemde 50.000 lira kıyme· 
tinde bu işe benzer bir iş yaptığına 
dair işi yaptıran idareden alınınıt ve
sika iliştirilmesi muktazidir. 

6 - latekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 17. 11. 1938 perşembe 
günü saat 14 e kadar eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-

Fakat tek bir tiyatro te§ekkillü, 
ne kadar mütekamil olursa olsun, 
bütün bir memleketin sanat ihtiya
cını karşılamıya elbette kı kafi sa
yılamaz. Burada, inkilip rejiminin 
kurmuı olduğu Halkevleri teşkila
tının sahne hayatımızın kalkınma
sı ve halkımıza, tiyatro zevkini a
şılamak husuıunda gördüğü ve 
görrniye namzet olduğu hizmeti bil
hassa kaydetmeliyiz. Halkevlerinin 
amatör teşekkülleri, yurdun en üc-

_.1 ıı ı ı ıı ı ı ı ıı ı ı ı ı ıı ı ıı ı ı ı ı ıı ı ıııı ı ı ı ı ı ı t.. dilmez. (4584) 8145 - -~ 2 Numarala telgraf fincanı 
ra köşelerinde, şimdiye kadar an- _ : 
cak en pespaye kabare numaraları- : : 
ru tiyatro namı altında seyrettir- : 31/1. teırin/1938 Fiyatları § 

ah nacak 
Nafıa Vekaletinden : 

----- Ankara Borsası 

miş olan tuluat kumpanyalarının : ÇEKLER : 
erini alarak, seyircilere sanat ür- : : 17 birincikanun 938 cumartesi günü 

y . . - -perrnesini tatırmak ıçın gayret et- : Ac;ıhıı Kapanııı : saat 10.30 da Ankara'da nafıa vekaleti 
mektedirler. : : binasında malzeme müdürlüğü oda-

Tiyatro hayatımızdan bahseder- : Londra 6.- 6.- : sında toplanan malzeme eksiltme ko-
ken Maarif Vekaletinin Ankar.a : Nevyork 125.9675 125.9675 :_ misyonunca gümrüklü Avrupa malı 

k da t - Pariı 3 3550 3 3550 
K 

servatuvarının oynun esıs : Mı"lano · · : için ceman 1417 lira muhammen be-
on . kt b" . d : 6.6275 • 6.6275 -

etmit olduğu tiyatro me e mı e : Cenevre 28.595 28.595 : delli 5450 adet 2 numaralı fincan de-
adan geçemeyiz. Sanatkara : Amsterdam 68.5325 68.5325 : mirinin açık eksiltme usuliyle eksilt-

anm . . b" • - Berlin 50.4625 50.4625 
devlet artisti payesıyle emın ır ıs- : Brükıel 21.31 21.31 : mesi yapılacaktır • 
tikbal vadeden bu müessese yarın : Atina 1.1050 1.1050 : (Yerli malı için de teklifte bulu-

emleketimizin her ıehrindc vazift : ~~~a ı.5375 ~ .. ~~~~ : nulabilir.) 
;örecek olan şehir tiyatrolarının E Madrit ~!:25 6.- : Muvakkat teminat 106.28 liradır. 
lemanlannı yetittirecek bir kül- : Varıova 23.7050 23.7050 E Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

e . . - Budapelite 24.87 24.87 f tür yuvasıdır. Hiç ıilphesız kı m~m- : Bükre• 0.9125 0.9125 E Ankara'da na ıa vekaleti malzeme 
lekette tiyatro hayatı kuvetlendık- : Belgrat 2.8175 2.8175 E müdürlüğünden parasız olarak alına-
çe bu mektebin vereceği ~andıman : ~~~t~:a ~~:~~~ ~~:~~~~ E bilir. 
da 

0 
ni&bette yükselecektır. : Moskova 23.9625 23.9625 - İstekliler, muvakkat teminat ve 

lnkilap rejimi tiyatroyu bir zevk ~ ESHAM VE TAHVlLA T ~ şartnamesinde yazılı vesikalarla bir-
ve eğlence vasıtası sayan yanlış ~.e· : : likte aynı gün ve aynı saatte komis-
lakkiyle mücadele ederek, ona kul- : 1933 ikramiyeli : yonda hazır bulunmaları lazımdır. 
tür bakanhgwının koynunda ye.r ver- : LErgani 19.- 19.10 : (4587) 8146 

- C. Merkez bankası 102.- 102.- : 
mek suretiyle memlekette tıyatro - -
çalışmalarının istikametini en doğ- ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 

ru tekilde çizmiş bulunmaktadır. 
• • • 

Bu ima, 0 itibarla da kifayetsiz 
izahlarımızdan da anlaşılabileceği 
gibi, cumhuriyetin on beş yılı i
çinde sanat hayatımızın temeli, bü
tün §ubelerinde, en sağlam malze
meyle atılmış bulunmaktadır. Ya
rının ileri ve kuvetli Türk sanatı 
bu temel üzerinde em.nivet ve ciir
atle yükselecektir. 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün ba .. 
ta1aruu kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 

Haldu Apartımaıu No. 1 

Kanal ve sınai imalôt 

eks·iltmesi 
Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan it ı 

1 - Nazilli'de Çürüksudan Saray
köy ovasının sulanması için açılacak 
kanal ve aınat imalat, keşif bedeli 
(400008) liradır. .. ••••••••••1111111 2 - Ekailtme 16-11-938 tarihine 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
tek1ilerin (19750) lira (22) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt • 
menin yapılacağı gilnden en az sekiz 
gün evci ellerinde bulunan bütün ve · ı 
sikala~~a birlikte bir istida ile VekS 
lete muracaat ederek bu işe mahsus ol
mak üzere vesika almaları ve bu veıi
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu mild • 
det içinde vesika talebinde bulunmı -
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

5 - isteklilerin teklif mektuplan· 
nı ikinci maddede vazıh saatten bir sa-
at eveline kadar Sular Umum Müdür-

· Okullar · 
Siyasal bilgiler okuluna 

ahnacak dO(ent ve asistanlann 
se~me şartlan 

lüğüne makbuz mukabilinde vermele -
ri 15zımdır. Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlü-

Postada olan gecikmeler kabul e - ğünden : 
dilme (4382) 7959 

Bina yaphrılacak 
Nafia Vekaletinden : 

Eksiltmiye konulan iş: 

1 - Ankara Devlet mahallesinde 
yapılacak sulama işleri işletme merkez 
binası keşif bedeli (219.337) lira (41) 
kuruştur. 

2 - Eksiltme 9. 11. 938 tarihine ras
lıyan çarşamba günü saat (15) te Na -
fıa Vekalr ti sular umum müdürlüğü 

su eksiltme komisyonu odasında kapa
lı "Zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 -İstekliler el·siltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 

gen~l ş~rtnamesi, fenni şartname ve 
p~~Jelerı (10) lira (97) kuruş muka
bılınde sular umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

4 .- ~ksiltmiye girebilmek için is -
teklılerın (12 217) liralık muvakkat 
temi.nat .~ermesi ve eksiltmenin yapı
Jac~gı gundcn en az sekiz gün eve) el· 
lerınde bulunan bütün vesikalarla bir
likte bir istida ile Vekalete müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikaları ibraz et
meleri ş.arttır. Bu müddet içinde vesi
~a _talebınde hulunmıyanlar eksiltmiye 
ıştırak edemezler. 
• .5 -: İsteklilerin teklif mektuplarını 
ıkıncı maddede yazılı aaatten bir saat 
evetine kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri li. 
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez:. (~258) 7635 

Ankara Valiliği 

İnşaat yaptırılacak 
Ankara Valiliiinden ı 

l - ~etif bedeli (9866) lira (62) ku
ruştan ~baret bulunan Yenitehir'de 
hususi ı?areye ait binada ilaveten ya
P.•la~a~ ınşaat işleri 7.11.1938 pazarte-
11 gunü saat 15 de ihalesi yapılmak ü
zere açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmeye girebilmek için is
te~lilerin (740) liralık muvakkat te
mı_?at .~ermesi, ve eksiltmenin yapıla~ 
c~gı gunden en a zaekiz gün evel ell~ 
rınde bulunan vesikalarla birlikte bı 
~stida ile vilayete müracaat ederek b~ 
ışe mahsus Oımak üzere vesika alma-
ları ve vesikay "b . . . ı ı raz etmelerı ,arttır. 
Bu muddet ıçincle vesika talebinde bu
luıımıyanlar eksiltuıeye iştirak ede-
mezler. · 

3 - İsteklilerin ticaret odası vesi
kas.ı, .t~inat mektup veya makbuzu 
ve ıkıncı maddede yazılı ehliyet vesi
kasiyle bir:ikte yukarıda yazılı gün 
ve saatte vılayet encümenınc müraca· 
atları. 

4 - Buna ait şartname ve keşif ev
r~~ıb~e1; gün .Nafıa müdürlüğünde gö· 
ru e ı ır. (4492) 7908 

Öğretmen Hıfzı Sözer 

hakkında 
. Ankara Valiliğinden : 

~ızılcaha~am kaza~ı Çeltikçi nahi· 
yesı okulu oğretmeni iken istıf P • 

retiyle işinden ayrılan ve halen s suh-
d 

• 
1

r._ arı 
a resı ma wn olmıyan Hıfz s·· ,. . .. •. . ı ozer ın 
vılayet kultur ınzibat meclisince itti-
haz olunan meslekten ihracına dair 
21. 9. 938 tarihli ve 288 sayılı müdafaa 
kararına bir hafta zadında itirazda 
bulunmadığı takdirde hakkında müt
tehaz kararın kesbi katiyet edeceği 
ilan olunur. (4559) 8143 

Öğretmen Müveddet 

Uranç hakkında 
Ankara V aliliiinden : 

Ankara merkez Mimar Kemal oku
lu öğretmeni iken 938-939 yılı kadro
siylc Haymana kazası Oyaca okulu 

Siyasal Bilgiler okuluna iiç doçent, 
üç asistan alınacaktır. 

Doçentlerin maaşı baremin altıncı 
derecesi olan yetmiş liraya kadardır. 
Asistanlara baremin onuncu derecesi 
olan otuz bet lira üzerinden maaş vc
ri lecektir. 

Doçentler apğıdaki ilim branşları 
için alınacaktır: 

1 - Amme hukuku 
2 - Hususi hukuk 
3 - İktısat ve maliye 
Asistanlar aşağıdaki ilim branşları 

için alınacaktır: 
1 - Sosyoloji 
2 - Tarih ve coğrafya 
3 - lktısat ve maliye 
Doçent olmak için aşağıdaki şart

ları haiz olmak lazımdır: 
a) Siyasal Bilgiler okulundan ve 

üniversite fakültelerinden veya ecn• 
bi memleketlerde bunlara 'muadil bir 
müesseseden mezun olmak, 

b) Doçent tayin olunacak branp 
ait bir eseri bulunmak (bu eser basıl
mış veya basılmamış olabilir.) 

c) Bir ecnebi dilini çok iyi bildiği 
tahsil vesikalarından anlaşılmak veya 
okulda yapılacak imtihanla sabit ol
mak. 

d) Talimatnamesi dairesinde yapı
lacak Habilitasyon ·imtihanını başar
mak. 

Bu şartlar dairesinde doçentliğe ta-
lip olanların ikinciteşrinin sonuna 
kadar hal tercümelerini gösterir bi
rer istida ile direktörlüğe müracaat
ları lazımdır. 

Hab\\hasyon imtihanı birinciUnu· 
nun ilk haftasında yapılacaktır. 

Asistan olabilmek için aplıda y..
zılı şartlar 18.zımdır: 

a) Siyasal Bilgiler okulundan ve 
üniversite fakültelerinden veya ecne
bi memleketlerde buna muadil mliea
seselerden mezun olmak ve ecnebi 
dillerinden birini layıkiyle bilmek. 

b) Talimatnamesi daireıinde açıla
cak imtihanda muvaffak olmak (İm
tihanın icra şeklini talipler müessese
den öğrenebilirler) imtihan birinciki
nunun befinci, altıncı, yedinci günle
rinde yapılacaktır. 

Taliplerin hal tercümelerini g&te
rir bir istida ile ikincitetrin sonuna 
kadar okul direktörlüğüne müracaat-
ları lazımdır. (4545) 8142 

Posta, Telgraf 're Tele fon 

Telsiz perföratör bandı 

ah nacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğündeaı 

1 - İdare ihtiyacı için satın alına
cak olan (5000) adet telsiz perföratör 
bandı açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1500) lira, 
muvakkat teminat (112,5) liradır. 

3 - Eksiltme 17. 12. 938 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat (11) de 
Ankara'da P .T.T. umumt Md.lüğü bi
nasındaki aatın alma komiıyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Taliplerin, muvakkat teminat ı 
makbuzu veya banka mektubu ile ka
nuni vesaiki hamilen mezkur gün ve 
sa1tte o komisyona müracaatları. 

5 - Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
levazım ve lstanbul'da Kınacıyan ha
nında P.T.T . levazım ayniyat fUbesi 
Md. lüklerinden parasız verilir. 

(4575) 8141 

Primler hakkında 
Ankara Bahçeli Evler Yapı Koope

ratifinden : 

Esas nizamnamemizin 17 inci mad
desi mucibince mecburi olan sigorta
nın mebdei 1.11.1938 olarak tesbit e
dilmiftir. Ancak işbu sigorta ortakla
rı~ıza ~eıc;uyla yapılan tebligatta 
mıktan bıldırılen ilk peşin primler 
Siimer banktaki hesabımıza makbuz 
mukabilinde yatırıldıktan sonra mu
teber olacağından primlerin bir an e
vet yatırılmasını rica ederiz. 8121 



RESMi iLANLAR 
zarfı kanunun 32 ve 33 üncü maddele
rindeki sarahat dairesinde hazırhya
rak ihale günü saat 14 de kadar ko
misyona vermiş bulunmalıdırlar. 

(4499) 7939 

ya konulmuştur. ı 
2 - Keşif bedeli 76238. lira 51. ku

ruştur. 

3 - Eksiltme 15-11-938 tarihine 
rastlıyan sair günü saat 14 de Kilis a
layı satın alma komisyonunda yapla
caktır. 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Saten 

Alma Komisyonundan : 
1 - Eskişehir birliklerinin ihtiya

cı için 100000 kilo sığır eti kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur . ...................................................... 

Milli Müdalaa Bakanhğı 

Astarlık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Beher metresine tahmin edilen 
fiatı (28) yirmi sekiz kuruş olan 
277500 iki yüz yetmiş yedi biıı beş yüz 
metre haki astarlık bez kapalı zarf u
suliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 8 ikinci teşrin 938 salı 
günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (5135) beş bin yüz 
otuz beş liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (390) üx
yüz doksan kuruş mukabilinde M.M. 
V. satın alma komisyonundan alıııır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat eve! M.M.V. satm
alma komisyonuna vermeleri. 

(4456) 7886 

919 kalem avadanhk alınacak 
M. M. V ekileti Satın Alına Komiı

yonundan : 

1 - Tayyare fabrikaları için 919 
kalem avadanlık kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Tahmin bedeli 
(45.500) lira olup ilk teminatı (3412 
lira 50 kuruştur.) 

.. 2 - Eksiltmesi 4-11-938 cuma gü
nu saat 15 de Vekalet satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 
•. 3 - Şartnamesi 230 kuruş muka • 

bilınde komisyondan alınabilir. 
4 - İsteklilerin ihale saatinde::ı 

bir saat eveline kadar kanunda yazılı 
vesaikle birlikte teklif ve teminat mek
tuplarını komisyona vermeleri tazım • 
dır.. (4323) 7656 

elbiselik 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satan Alma Ko
misyonundan· : 

1-Be.her metresine tahmin edilen 
fiatı (285) iki yüz seksen beş kuru_ş o
lan (240000) iki yüz kırk bin metre 
kışlık elbiselik kumaş kapalı zarf u
auliyle münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 11 ikinci teşrin 1938 cu
ma günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (31110) otuz bir
bin yüz on liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi 34 lira 20 
kuruş mukabilinde M.M.V. satın al· 
ma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayıl~ kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerınde gösterilen vesaikll teminat 
.ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (4457) 7887 

Kaputluk kumaı alınacak 
'!'f · M. Vekaleti Satın Alına Ko

nuayonundan : 

. 1 - Beher metresine tahmin edilen 
fıatx (310) üç yüz on kuruş olan 
(126000) yüz yirmi altı bin metre ka
putluk kumaş kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 15 ikinci teı::.rin 938 1 .. .. b' y sa ı gunu saat on ırdedir. 

3-: İl~ te~inatı (19374) lira on do
kuz bın uç yuz yetmiş dört lirad 

ır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (l9) r 
on dokuz lira {60) kuruş mukabili~~: 
M.M.V. satın alma komisyonundan a
lınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin
den en az bir saat evel M.M.V. satın. 
alma komisyonuna vermeleri. (4458) 

7888 

İspirlo mahlülu benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - (288.461) iki yüz seksen sekiz 

bin dört yüz altmış bir kilo ispirto 
mahlutu benzin kapalr zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2 - Beher kilosuna (26) yirmi altı 
kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 

3 - Eksıltmesi 4. 11. 938 cuma gü· 
nü saat on birdedir. 

4 - tık teminat (5000) beş bin lira
dır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte ihale saatinden beheme-

Muhtelif yağlar alınacak 
M. M. Veka.Jeti Satın Alına Ko

misyonundan : 

1 - 1560 liralık vazelin, 1770 lira
lık dikra yağı, 1845 liralık gxres yağı, 
1825 liralık maden yağı açık e'-':silt -
meye konmuştur. Eksiltmeleri ay
rı ayrı yapılacaktır. 

2 - Eksiltme: 10-11-938 pery~mbe 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat: Vazeli niçin 145 
lira, dikre yağı için 170 lira, gırt.s ya
ğı için 158 lira, maden yağı için 165 lı· 
radır. Şartnameler komisyonda görü
lür. 

4 - Beher kilosuna tahmin edilen 
bedel: Vazelin için 65 kuruş, dıkra i
çin 65 kuruş, gıres için 46 kuruş. ma
den yağı için 40 kuruştur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kaııu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2,J 
maddelerinde yazılı belgelerle bırlik
te muayyen gün ve saatte M. M. V 
satın alma komisyonunda bulun:nala-
~L (4566) 7985 

Uçuş yolu yaptırılacak 

M. M. Vekaleti Sabn Alma Komis
yonundan : 

1 - Eskişehir'de yaptırılacak uçuş 
yoluna 12.10.1938 gününde istekli çık
madığından yeniden kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedeli 283.870 lira olup ilk teminatı 
15105 liradır. 

2 - Eksiltmesi 3.11.1938 pazartesi 
günü saat 15 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 14 lira 20 kuruş 
mukabilinde komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin kanunun emrettiği 
vesaikle birlikte ilk teminat ve teklif 
mektuplarını belli saatten bir saat e
veline kadar komisyona vermeleri. 

(4322) 7655 

12 adet mikroskop 

ahnacak 
M. M. Veka.Jeti Satm Alma Ko

misyonundan: 

Yulaf alınacak 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
c ....................... ..._ ....... _, .. ..._ ........ __.........,..................... ......................... 1 - Tümen birliklerinin senelik 

Ankara Leva11m Amirliği 

Saman alrnacok 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan: 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı 

birlikler hayvanatı için 496000 kilo 
saman satın alınacağından kapalı zarf 
la ihalesi 18-11-938 cuma günü saat 15 
şi otuzda yapılacaktır. Muhammen 
kıymeti 10160 liradır. tık teminatı 
837 liradır. Şartnamesi her gün ko -
misyonda görülebilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuzu veya mektuplariyle 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. cü madde
lerinde yazılı vesikalariyle beraber 
ihale günü ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar teklif mektupla
rmx Fındıklı'da komutanlık satmalma 
komisyonuna vermeleri. (4610) 8172 

Buğday kırması allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - Konya'daki kıtaatın senelik ih

tiyacı olan 1.210.000 kilo buğday kır
ması 3. 10. 938 günü yapılan kapalı 

zarfla eksiltmesinde teklif edilen fi. 
yat M.M. vekaletince pahalı görüldü
ğünden 24. l.ci Teş. 938 pazartesi gü
nünden itibaren bir ay içinde pazar
lığa bırakılmıştır. 

2 - İlk pazarlık 3. 11. 938 parşembe 
günü saat 10 da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi Konya'da kolordu 
ve İstanbul, Ankara Lv. amirliği sa
tın alma komisyonundadır. İstekliler 
komisyonda görebilirler. 

4 - Muhammen tutarı 24200 lira
dır. 

5 - İlk teminatı 2268 lira 75 ku
ruştur. 

6 - İsteklilerin 3. 11. 938 perşembe 
günü saat 10 da kolordu satın alma 
komisyonunda bulunmaları. 

(4586) 

Kuru ot alınacak 
8150 

Ankara Levazrm Amirliği Satın 
Alına Komisyonundan: 

ihtiyacının 400 ton yulaf kapalı zarf
la münakasaya konulmuştur. İhalesi 
7. 2. inci teş. 938 pazartesi günü saat 
11 de yapılacaktır. Yulaf umum tah
min tutarı 18000 lira olup muvakkat 
teminatı 1350 liradır. Şartnamesi her
gün komisyonda görülebilir. İstekli
lerin bildirilen ihale gününe saatin
den bir saat evel teklif ve teminat 
mektuplarını makbuz hazırlığı İzmir 
Bornova askeri satın alma komisyo
nuna verilmesi iliin olunur. (4498) 

7938 

Kuru fasulye al.nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri eratı için 125 ton kuru fa
sulyanın kapalı zarfla eksiltmesi 15 
2. ci Teşrin 938 saat 15 de Ankara Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 15625 lira 
ilk teminatı 1171 lira 87 kuruştur. 
Şartnamesi komisyonda görülür. Ka
nuni vesikalarda bulunan teklif mek
tuplarının saat 14 de kadar komisyo-
na verilmesi. (4351) 7729 

Gaz yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri için 10000 kilo gaz yağı

nın açık eksiltmesi 12 2. ci Teşrin 
938 saat 11 de Ankara Lv. amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2070 lira ilk 
teminatı 155 lira 25 kuruştur. Şartna· 
mesi komisyonda görülür. Kanuni 
vesika ve teminatla belli vakitte ko
misyonda bulunulması. 

(4353) 7731 

Pirinç ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri eratı için 110 ton pirincin 
kapalr zarfla eksiltmesi 14 2. inci 
Teşrin 938 saat 15 de Ankara leva
zım amirliği satın alma komisyonun

4 - Şartnameler komisyona miıra -
caatla parasız olarak görülür. 

5 - Taliplerin diplomalı müh~r.Jıs 
veya mimar olmadıkları takdirı:I:::: ay . 
nı evsafı haiz bir mütehassısın inşa · 
atın sonuna kadar daim1 olarak iş ba
şında bulunduracakları noteı likt.! l 
musaddak bir teahhüt kağrdiyle te -
min etmeleri ve bundan başka asgari 
78000 lirahk bu gibi işlerde ıapmış 
olduklarını gösterir vesikayı ılıaie 

gününden sekiz gün eveline 'ca1ar 
Kilis alayı satın alma komisyonu.na 
ibraz etmeleri ve ayrıca münakasa -
ya iştirak ve ehliyet vesikası almaları 
lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektuplarını 
kc.;nuni vesikalariyle ve beşinci mad
dede yazılı eksiltmeye iştirak vesika
lariyle %7,5 güvenme para makbuzla
riyle veya banka mektuplarını ihtiva 
eder kapalr zarfların muayyen olan 
gün ve saatte ve en geç ola:-ak 15 e 
kadar alay satın alma komisyonuna 
vermeleri lazımdır. 

7 - Muvakkat teminat 5717 Hra 83 
kuruştur. Tediyat kor muhasebeci -
s!c.ce müteahhide veya vekılMt.' y<:pı
lac:aktır. 

2 - İhalesi 10.11.1938 pazartesı gü
nü saat 16 da Eskişehir levazım amır
liğinde satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Şartnamesi komisyonda göri.ı
lebilir. 

4 - Muhammen bedeli 24000 lira" 
dır. Muvakkat teminatı 1800 liradır. 

5 - İsteklilerin ticaret odasına ka
yıtlı olduklarına dair vesikalarile bir
likte teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat eveline kadar komisyona 
verilmesi ( 4500) 7940 

Odun alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonun•dan : 
1 - Sıvas merkez kıtaatı ihtiyacı 

için 800000 kilo odun kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bedeli 16000 lira ve ilk temi -
natı 1200 liradır. 

3 - İhalesi 14/2. ci teş./938 pazar
tesi günU saat 15 de tümen komutan
lık binasındaki komisyonda yapıla -
caktır. 

4 - Şartname her gün komisyonda 
görülebilir. 

5 - İstekliler 2490 No. lu kanunun 
t) - Son is~il:·tak muvakkat kal.ıl?l 2, 3 ve 32 maddeleri dairesinde hazır-

raporiyledir . lanmış teklif mektuplarını ihale saa-
9 - İnşaat 939 mali yılın ağ:ısto.:. tinden en az bir saat evveline kadar 

ayının son gününde bitmiş ohcalctıı komisyona vermiş bulunmaları. ıa-
(4501) 79o0 zımdır. (4519) 7999 

4 Kalem yiyecek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Malatya garnioznunda bulunan birliklerin ihtiyacı için satın alt -

nacak aşağıda cins ve miktan gösterilen iaşe maddelerinin kapalr zarf u
sulile münakasalarr yapılacaktır. Erzakların hizalarında teminatı muvak
kate mikdarlan ve ihale günleri gösterilmiştir. Taliplerin ihale günü ve 
saatinde komutan1ık binası içindeki alay satınalma komisyonuna müraca. 
atları. Kapalı zarfların ihale günleri en geç saat 10 na kadar komisyonca 
kabul edileceği ve şartnamelerin her gün öğleden sonra komisyonda gös
terileceği ilan olunur. 
Cinsi Mikdarı Muv. tem. İhale günü Saati 

Un 5g9,ooo 8009 62 10-11-938 10,30 
Arpa 720,000 2700 00 ,, ,, ,, 

" ... 
Kuru ot 560,000 1995 00 ,, 

" " " ,. 
Sade yağ 26,000 1803 75 ,, 

" .. " .. 
8170 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

Miktarı Tahmin bedeli llk teminatı 
Kilo Cinsi Lira Kr. Lira Kr. 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
2520 lira olan 12 adet Mikroskop 10 
ikinci teşrin 938 perşembe günü saat 
11,30 da M. M. V. satın alma Ko. da 
asık ek•ilt.me •uretiyle satın alına -
caktır. 

ı - İstanbul komutanlığına bağlı 
birlikler hayvanatı için 844000 kilo 
kuru ot satın alınacağından kapalı 

zarfla ihalesi 18/2. ci teşrin/938 cuma 
günü saat 15 te yapdacaktır. Muham
men kıymeti 24898 liradır. İlk temi
natı 1868 liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuzu veya mektupla
riyle 2490 sayılı kanunun 2 veya 3. cü 
maddelerinde yazılı vesikalariyle be
raber ihale günü ve ihale saatinden 
en az bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Fındıklı'da komutanlık 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 

da yapılacaktır. ~=~c-=---=---~~~ ----~~,----
2 - Muhammen bedeli 22000 lira 340,000 Un 48450 00 3633 75 

2 - İlk teminat 189 lira olup şart
name her gün öğleden sonra M. M. 
V. satın alma Ko. da görülür. 

ilk teminatı 1650 liradır. Şartnamesi 1 - Tümenin Hozat'taki birlikleri için miktarr, cinsi, tahmin bedeli ve 
ve nümunesi komisyonda görülür. ilk teminatı yukarıda yazılı 340.000 kilo un Elazığ satın alma komisyonun
Kanuni vesikalarda bulunan teklif ca 8.11.1938 salı günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesiyle alınacaktır. 
mektuplarının saat 14 de kadar ko- 2 - Şartnamesi perşembe, pazartesi ve salı günleri mesai dahilinde adı 3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme saatinde Ko. da bu-

misyona verilmesi. (4352) 7730 geçen komisyonda görülebilecektir. 

Kuru ot alınacak 3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 10 na kadar kanun ve şartnamesine 
göre hazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de mezkilr gün ve saatinde komisyona müracaat-lunmalan. ( 4112) 7229 (4609) 8171 Ankara Levazım Aınirliği Satın 

12 adet etüv alınacak k Alma Komisyonundan : 
Sığır eti alrnaco 1 - Sivastaki birlikler ihtiyacı için 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- Ankara Levazım Amirliği Satın 260000 kilo kuru ot kapalı zarf usulile 
misyonundan: Alma Komisyonundan : eksiltmiye konulmuştur. 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 1 _ Sıvastaki birliklerin ihtiyacı 2 - Bedeli 10400 lira ve muvakkat 
3000 lira olan 12 adet Bakteriyoloji için 110000 kilo sığır eti kapalı zarfla teminatı 780 liradır. 
etüv 10 ikinci teşrin 938 perşembe eksiltmeye konulmuştur. 3 - 4 ikinci teşrin 938 cuma günü 
günü saat 11 de M. M. V. satın alma 2 _ Bedeli 23100 lira ve muvakkat saat on beşte Sivas tümen komutanlığı 
Ko. da açık eksiltme suretiyle satın teminatı 1732 lira 50 kuruştur. binasındaki tüm satın alma komisyo-
almacaktır. 3 _ 10. 2. teş. 1938 perşembe günü nunda ihale edilecektir. 

2 - İlk teminat 225 liradır. Şart - saat 15 de Sıvasta tümen satınalma 4 - Şartnamesi her gün komisyon-
namesi her gün öğleden sonra Ko. da komisyonunda ihale edilecektir. da görülebilir. İstekliler kanunun 2 ve 
görülür. 4 _ Şartnamesi hergün komisyon- 3 üncü maddelerindeki vesaik ve mu · 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni da görülebilir. vakkat teminat makbuzlarını ve teklif 
teminat ve belgeleri ile birlikte ek - 5 _ Eksiltmeye girmek istiyenler mektuplarını havi zarfı kanunun 32 
siltme gün ve saatinde Ko. da bulun- kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ve 33 üncü maddelerindeki tarifat dai
maları. (4113) 7230 ı yazılı vesika ve ilk teminat makbuz- resinde hazırlıyarak ihale günü saat 

tarını ve teklif mektuplarını havi 14 e kadar komisyona vermiş bulun-

Bulgur ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

Miktarı Tahmin bedeli tık teminatı 
Kilo Cinsi Lira Kr. Lira Kr. 

65000 Bulgur 7475 00 650 00 
1 - Tümenin Hozattaki birlikleri için miktarı, cinsi, tahmin bedeli ve 

ilk teminatı yukarıda yazılı 65000 kilo bulgur Elazığ satın alma komisyo
nunca 8.11.1938 salı günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesiyle alınacaktır. 

2 - Şartnamesi perşembe, pazartesi ve salı günleri mesai dahilinde adı 
geçen komisyonda görülebilecektir. 

3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 10 na kadar kanun ve şartnamesine 
hazırhyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona ver
meleri ve kendilerinin de mezkur gün ve saatinde komisyona müracaatları. 

(4473) 7897 

Arpa, yulaf alınacak 
Ankara Levazım Aınirliği Satm Alma Komisyonundan : 
1 - Sıvastaki birliklerin hayvanları için kapalı zarf usuliyle eksiltme

ye .kon~lan iki kalem yemin mikdariyle bedelleri, ilk teminatları ve ihale 
tarıhlerı aşağıda gösterilmistir. 

2 - Şartnameleri her giin Sıvas Tümen komutanlık binasındaki komis
yonda görülebilir. 

3 - İstE>kliler kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaik ve ilk 
teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını 32. maddede yazılı olduğu 
veçhile hazxrlıyarak ihale saatinden laakal bir saat evveline kadar Sıvas 
tüm satınalma komisyonuna teslim etmiş bulunmalıdırlar. (4367) 
Mikdarı Bedeli tık teminatı Tarih gün saat 
Kilo Cinsi Lr. Kr. Lr. Kr. 

malıdırlar. ( 4368) 7747 

Muhtelif yaş sebze ahnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 90000 kilo ispanak, 28500 kilo 

lahna, 40000 kilo prasa, 7000 kilo ha
vuç, 15000 kilo kereviz, 60000 kilo 
karnabahar, 34000 demet maydanoz, 
7.11.1938 pazartesi günü saat 15 de 
Tophanede İstanbul Lv. A. Sa. Al. ko
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 
18710 lira 50 kuruş, ilk teminatı 1403 
lira 29 kuruştur. Şartnamesi komis
yonda görülebilir. İsteklilerin kanu· 
ni vesikalariyle birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatinden bir saat evel 
komiyona versilmesi. (4470) 7894 

Arpa ve ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Karakösenin 840.000 kilo arpa

siyle 660.000 kilo otuna teklif edilen 
fiyatlar pahalı görüldüğünden bir ay 
içinde pazarlıkla alınacaktır. İstekli
lerin eski şart ve vasıfları dahilinde 
pazarlık için Karaköse satın alma ko
misyonuna müracaatları ilan olunur. 

(4550) 8086 

İki pavyon yapt1rılacak 

ları. (4474) 7898 

Yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Mikdarı Tahmin bedeli İlk teminatı 
Kilo Cinsi Lira kuruş Lira kuruş 

110,000 Yulaf 6600 00 495 00 
1 - Tümenin Elazxğ'daki birlikleri hayvanatının ihtiyacı için mikdar, 

cinsi, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 110.000 kilo yulaf Elazıg 
satınalma komisyonunda 11-11-938 çarşamba günü saat 10 da kapalı zarf 
eksiltmesile alınacaktır. 

2 - Şartnamesi salı perşembe ve cumartesi günleri mesai dahilinde adı 
geçen komisyonda görülebilecektir. 

3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 9 a kadar kanun ve şartnamesine 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona ver -
meleri ve kendile.rinin de mezkfır gün ve saatinde komisyona müracaatları. 

(4477) 7932 

Arpa ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Mikdarı Tahmin bedeli İlk teminatı 
Kilo Cinsi Lira kuruş Lira kuruş 

825000 Arpa 49500 00 3712 00 
1 - Elazığ birliklerinin hayvanat ihtiyacı için mikdarı, cinsi, tahmin 

bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 825.000 kilo arpa Elazığ satınalma ko
misyonunca 11-11-938 çarşamba günü saat 11 de kapalı zarf eksiltmesiyle 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi sah, perşembe ve cumartesi günleri mesai dahilinde adı 
geçen komisyonda görülebilecektir. 

3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 10 na kadar kanun ve şartnamesine 
hazırhyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona ver -
meleri ve kendilerinin de mezkur gün ve saatinde komisyona müracaatları. 

(4479) 7934 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Mikdarı Tahmin bedeli İlk teminatı 
Kilo Cinsi Lira kuruş Lira kuruş 

660,000 Kuru ot 39600 00 2970 00 
1 - Tümenin Elazığdaki birlikleri hayvanatmm ihtiyacı için mikdar1, 

cinsi, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarda yazılı 660.000 kilo kuru ot 
Elazığ satınalma Komisyonunda 11-11-938 çarşamba günü saat 10 da kapalı 
zarf eksiltmesiyle alınacaktır. 

2 - Şartnamesi salı, perşembe ve cumartesi günleri mesai dahilinde adı 
geçen komisyonda görülebilecektir. 

hal bir saat evetine kadar zarflarını 240000 
M.M.V. satın alma komisyonuna ver- 240000 

Yulaf 
Arpa 

14400 00 
12000 00 

1080 00 3-11-938 perşembe 
900 00 3-11-938 ,, 

7746 

11 
15 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Kilis alayı için iki pavyon in -
şaatı kapalı zarf usuliyle münakasa -

3 - İsteklilerin eksiltme günü saat 9 a kadar kanun ve şartnamesine 
hazırlıyacakları teklif mektuplarını makbuz mukabilinde komisyona ver
meleri ve kendilerinin de mezkur gün ve saatinde komisyona müracaatları. 

meleri. (4345) 7728 (4476) 7931 
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· iç işler Bakanhğı 

Şehir Hartası yaphnlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 
Eskişehir kasabasının 1/500 ve 

1/ 2500 mikyaslı hali hazn ~artc>laı ~ 
üzerinde apılacak tashihat ıle _gayrı 

k
• Yh d 120 hektarlık bır kıs· 

mes un sa a an 
. d bartasının alımı ve şeb 

mının yenı en . .. 
. ı"yctini ve cıvarını gos-

rın umumı vaz 
h ktara baliğ olan salwnt"1 

teren 1100 e 'k h tasırıın alı· 
1/5000 lik takeometrı ar 

. . 
1 

arf usuliyle eksııtroeye 
mı ışı kapa ı ı 

çıkarılmıştır. d r 7250 liradır. Ek· 
Işin maktu be e ı . 

. 
1 

, 0 ikinci teşrın - 1938 tıer · 
sı tme • ..ı o .. ü 'aat ıı de, Ankara·ı'3 J 
şembe gun " k 
bili e vekaleti binasında t~planar.o 

l 
Y b lediyeler imar hevetındı! "d • 

o an e · 5 l ' 
1 

ktır Muvakkat temınatı 44 ı· 
pı aca · 
radır. 

1 
b 1• 

Şartnameler. bilabede . eıe c.:•ıe1!.r 
bankasının ikinci ka~~ı~da beledt, l.•_::c 
imar heyeti fen şeflıgınden alınabı · 

bilir. 
Tekliflerin tayin edilen gi\nde saat 

ona kadar fen şefliğine verilmiş ve • 
ya posta ile bu saata kadar gönderil· 
miş olması lazımdır. 

(4502) 7981 

Şehir Hartası yaphnlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 
İsparta kasabasının 2SO hektarlık 

kısmının hali hazır lıartasiyle .:>un:ı 
muhat 300 metrelik kısmı ile 500 bek· 
tara varan sahanın 1/ 4000 lik umumı 

· · kapalı 
hartasmın yeniden alımı ışı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkarııınış -

tı~ Ek 
İsin maktu bedeli 7500 liradır. 

silti'ne ıo. ikinciteşrin. 1938 perşe~b~ 
güniı saat 11 de, Ankara'da Dah:dıye 
Vekaleti binasında toplanacak olan 
belediyeler imar heyetinde yapıl~ 
caktır. Muvakkat teminatı 562 Iıra 
lira 50 kuruştur. d. 1 

d 1 . bele ıye er 
Şartnameler be e sız, 

. . . k tında bulunan be· 
bankasının ıkıncı a .•. · f şeflıgınden lediyeler imar heyctı en 
alınabilir. . .. d saat 

Tekliflerin tayin edılen J?U·'. :; . 
k d fen şefliğine verılmış vey., 

obna a akr dar posta ile gelmiş .:>lma -
u saata a 

aı l.'.ı:tımdrr. 
4505) 7984 

Şehir Harf ası yaptmlacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Yalvaç kasabasının meskil~ ve gay 
. eskün 220 hektar olmak uz<;rC: hrt· 

rı ın . . k 1 lihazır hartalarının alımı ışı ;;.pa ı 
zarf usuliyle eksiltmeye ç1kar1~:nış -
tır. Maktu keşif bedeli 5000 tıradır 
Eksiltme 10. ikinciteşrin. 1938 pcr • 
şembe günü saat 11 de, Ankarada Da
hiliye vekaleti binasında t~planacak 
olan belediyeler imar hey~tındc ya: 
pılacaktır. Muvakkat temınatı 375 lı-
radır. 1 d' 1 Şartnameler bilabedel, be e ııc er 
bankasının ikinci katında beleJi> el_-:r 
imar heyeti fen şefliğinden alma.hı -
lir. 

Tekliflerin tayin edilen günde s~ -
at ona kadar verilmiş veya pos~a ıle 
gönderilmiş olması lazımdır. , 

( 4503) 
798

" 

~ehir Hartası yapflrılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 
Ereğli.(Konya) kasabasının 250 

hektarlık sahasının halihazır hartala· 
riyle bunu muhat yüz hektarlık sa· 
hanın 1/4000 mikyaslı umumi J:ı.arta -
ımın yeniden alımı işi kapalı zarf u • 
auliyle eksiltmeye konulmuştur. 

İşin maktu b~d~li _s5oo .liradır. 
Eksiltme ıo. ıkıncıteşrın. 1938 per· 

§embe günü saat ıı de, Ankara'da Da· 
biliye Vekaleti binasında toplanacak 
belediyeler imar heyetinde yap_rlacak· 
tır. Muvakkat teminatı 412 lıı:a 50 

kuruştur. 1 d' 1 c t ler bilabedel, be e ıye er ""ar name , 
b k "k'ncı' katında bulunan be-an asının ı ı ·-
1 d

. 1 . r heyeti fen şeflıg.:ıder e ıye er ıma 
alınabilir. .. • t 

Tekliflerin tayin edilen _gunae sa 

k d f ·efJiğine verılmesı ve -
ona a ar en ş . 1 . ol 
ya bu saata kadar posta ıle ge mlŞ -

ması lazımdır. 
(4504) 

7983 

25 memur ahnacak 
5 .. B k Uınum Müdürlüğün· umer an 

den : d . çe-
Hali inşadaki Karabük emır ve. 

tik fabrikalarının ilk teşkilatında 1~f· 
giliz mütehassısları nezdinde tavzı 
edilmek ve bu fabrikaların yaklaşmış 
O

lan işlemelerinde devamlı kadroya 
• k il · veya 

1 nmak üzere Robert 0 eJ 
a ı d'l di "er 
Hayskul veya bunlara mua ı . g . 

ktepler mezunları arasından ıngı· 
me f · · beş me · lizceye pek iyi vakı yırını 
mur alınacaktır. . 

B memurların maaşları ehltyetle . 
. u ı'mcliye kadar bulundukları 

rıne ve Ş . .1 kt' . "re tayın edı ece ır. 
vazıfelere go 1 15 ikinci teş • 

Alakadarların azam.. U. 
. . . kadar Sumer Bank 

rın tarıhıne 
1 
.. _.. personel servisine 

• "d"r ugu mumı mu u b' t müracaatları. .1 ya ızza 6 yazı ı e ve ( 4541) 803 

Demiryolları 

Dökme boru ve tef errüah 
ah nacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyo· 
nundan: 

Muhammen bedeli 58.160,- lira o. 
lan dökme boru ve teferruatı 
12. 12. 1938 pazartesi günü saat lS,30 
da kapalt zarf usulü ile Ankara'da 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ışe girmek istiyenlerin 4.1S8,
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve teklif~erini 
aynı gün saat }4.30 a kadar komısyon 
reisli~ine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 290,- kuruşa Ankara 

ve Haydarpaşa veznelerinde satıl
maktadır. (4509) 8018 

Telgraf ve bağ teli ahnacak 

D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 18375 lira oları 

120 ton telgraf teli ile, 2,S ton bağ 
teli 9•12-1938 cuma günü saat ıs de 
kapalı zarf usuliyle Ankarada Na -
fıa vekaleti binasrnda satın alm.ıcak· 

tır. 
Bu işe girmek isti~enle_rin 13i8,l~ 

liralık muvakkat temınat ıle k':ınu . 
nun tayin ettiği vesikaları ve tcklıf
lerini aynı gün saat 14 e kadar ıdare
miz malzeme dairesindeki komisyon 
reisliğine vermeleri Iazımdır. 

şartnameler parasız olarak Anka . 
ra'da malzeme dairesinden, Hayda~ . 
paşa'da teselli.im ve sevk şefliğirıdet' 
dağıtılacaktır. 

( 4508) 7986 

Mefruşat münakosası 

D. D. Yolları Satın Alma Komi~ 
yonundan : 

Muhammen bedeli 7790,76 lira olan 
Atyon garı mefru~atı ıo. 11. 1938 per· 
şembe günü saat ıs de kapalı zarf u
suliyle Ankara'da idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin S84,31 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve bu gibi iş

leri yaptığına dair nafıa ehliyet ve
sikası ve tekliflerini aynı gün saat 
14 de kadar komisyon reisliğine ver· 
meleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
r' 1 1 malz1""1e dairesinden Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (4517) 8019 

3 Lojman inşaatı 

Devlet Demiryolları Yedinci İ§· 
1 _ tme Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Afyon 
ana istasyonunda yapılacak üç lojman 
inşaatıdır. Umumi keşif bedeH 24.SOO 
liradır. 

2 - E!tsiltme 14.11.1938 pazartesi 
günU saat on beşte Afyon'da yedinci 
işletme binasındaki eksiltme komis
yonunda kapalı zarf usuliyle yapıla-
caktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ile muka-
vele projesi ve bu işe ait müteferri 
evrak 123 kuruş bedel mukabilinde 
Afyon yedinci işletme veznesinden a-

lınabilir. 
4 _ Eksiltmeye girebilmek için is· 

t klilerin 1837.SO liralık muvakkat te· 
;inat vermeleri ve bu teminatı Afyon 

nesine yatırmaları ve Nafıa .. ekll-
vez hl' 
1 t . nden bu iş için alınmış e ıyet ve-
e 1 • 1~ d B . 'kası göstermelerı azım ır. u vesı· 
sı ·ı . 1 
k 

almak için ksı tmenın yapı aca· 
ayı . .. 1 b' . _ .. nden en az sekız gun eve ır ıs-

gı gu · N f k~l . 'd 'le isteklilerın a ıa ve a etme 
tı a ı 'd 1 b . .. aatları ve istı a arına u ışe murac d . . . 
b r iş yaptığına aır ışı yaptıran 
enze 'ka .1. . 

dairelrden alınmış vesı.. yı ı ıştır-
meleri muktazidir. Bu muddet zarfın· 
da vesika talebinde bulunmıyanlar ek· 
siltmeye giremezler .. 

5 
_ İstekliler teklif mektuplarını 

!!490 numaralı kanunun 31 ve 32 in~i 
naddelerine tevfikan hazırhyarak ı~ 

l günü olan 14.11.1938 pazartesı 
a e k ·ı k · . .. aat 14 de kadar e sı tme omıs· 

ı unu S 
;onu reisliğine makbuz mukabilinde 
teslim etmeleri lazımdır. Post.alarda 
vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 

(4554) 8088 

Pirinç alınacak 

Deniz Levaznn Satın Alma 
misyonundan : 

Ko-

1 - Tahmin edilen bedeli 23145 li
ra elli kuruş olan 119.000 kilo pirinç 
17. 11. 938 tarihine rastlıyan parşembe 
günü saat 14 de kapalı zarf usuliyle 
alınmak üzere eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muva,kkat teminat 1735 lira 92 
kuruş olup şartnamesi komisyondan 
her gün parasrz olarak alınabilir, 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek· 
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saattan bir saat eveline 
kadar Kasımpaşa'da bulunan komis
yon başkanlığına vermeleri. 

(7368/ 4603) 8155 

Sabun alınacak 
Deniz Levazım Satın Alma Ko

misyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 36114 Ji. 
ra 13 kuruş olan 107900 kilo sabun 1 
ikinci teşrin 938 tarihine rastlıyan 

sah güni: saat 11.30 da kapalı zarfla 
alınmak üzere eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muvakkat teminatı "2708" li
ra "56" kuruş olup şartnamesi ko . 
misyondan "181" kuruş bedel muka -
bilinde alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 ~ayılı kanu 
nun tarifatı dahilinde tanıiın edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saatten bir saat eveline 
kadar Kasımpaşada bulu--ıa.ı komis -
yon başkanlığına vermeleri. 

(7452/ 4334) 7701 

Askeri ve mülki lekaütlerle 
dul ve yetimlerin 
938 yoklamaları 

Ankara D2fterdarlığından : 

1 - Mütekaidini askeriye ve mül
kiye ile dul ve yetimlerinin kanunue
vel 938 yoklamaları 3. 11. 938 den 
27. 11. 938 ze kadar yapılacaktır. 

2 - Maaş sahiplerinin yoklama ka
ğıdındaki suallere ayrı ayrı, yazı ile 
cevap vermek ve soyadlarını beheme
hal yazmak suretiyle şubede kayıtlı 

olan askeri mütekaitlerin askerlik şu
besince dul ve yetimleriyle mülki 
mütekait dul ve yetimlerinin belediye 
muhtarlık işleri müdürlüğünce tasdik 
ettirildikten sonra resmi senet, nüfus 
teskeresi, ve maaş cüzdanlariyle def
terdarlık muhasebe müdürlüğüne mü
racaatları. 

3 - Yukarıda gösterilen muayyen 
müddet zarfında müracaat etmiyen ve 
yoklamalarını yaptırmıyanlarrn yok
lama muamelesi bizzarur umumi tev
ziattan sonra yapılacağı ilan olunur. 

(4595) 8151 

Kayaı buveti kiraya verilecek 
Devlet Demiryolları İkinci İşlet -

me Müdürlüğünden : 

İhalenin feshi münasebetiyle 
1 - Yeni açılan Kayaş büfesi ve 

bahçesi 3 sene müddetle ve pazarlıkla 
kiraya verilecektir. 

2 - Senelik muhammen fiyatı 120 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat 27 liradır. 
4 - Pazarlık 17. 11. 938 perşembe 

saat 15 de Ankara'da ikinci işletme 
müdürlüğünde toplanacak komisyon
da yapılacaktır. 

5 - Şartnameler Ankara'da ikinci 
işletme müdürlüğünden ve Kayaş is
tasyonunda parasız verilir. 

6 - Pazarlığa iştirak için aranacak 
vesikalar: 

a) Nüfus cüzdanı 
b) Zabıtaca musaddak hüsnühal 

varakası. 

0 
.................................... , 

Vilôyetler 
111111111111 ................ ''1111111111111111111111 

Hükümef konağı yaphnlacak 
Mardin Defterdarlığından: 

1 - Geçen sene 97 50 liralık tahsi -
satla inşasına başlanan Gercuş kazası 
hükümet konağının 938 mali yılı zar
fında inşa edilecek ikinci kısmı keşif 
bedeli olan 196~ lira 60 kuruş üzerin· 
den 2490 sayılı kanunun 31 inci mad
desi mucibince 20-10-938 tarihinden 
itibaren 21-11-938 tarihine kadar 15 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. İhale 21 
İkinciteşrin 938 tarihine müsadif pa
zartesi günü saat 11 de yapIJacaktır . 

2 - Muvakkat teminat miktarı 1477 
lira 10 kuruştur. 

3 - Bu işe ait fenni şartname, ke· 
şifname, model ve proje gibi evrakı 
müsbite bedelsiz olarak Mardin def
terdarlığı ile nafıa dairesinden ara -
nacaktır. 

4 - İsteklilerin mimar veya mü· 
hendis olmaları veya resmi ceride ile 
ilan olunan talimatnamede yazılı eh
liyet vesikalarını ibraz etmeleri mec
burtdir. Ehliyet vesikası alacakların 
eksiltmenin yapılacağı günden en az 
sekiz gün evel bir istida ile vilayet 
makamına müracaatla ehliyet vesika· 
larını almaları mecburi olup almıyan· 
lar eksiltmeye iştirak ettirilmiyecek
tir. 

5 - Mukavele tanziminden sonra 
1050 sayılı muhasebei umumiye kanu
nunun 83 üncü maddesinin "H" fıkra
sına tevfikan bedeli ihale miktarının 
sülüsü teminat mukabiline müteahhi
de avans olarak verilebilecektir. 

6 - İhale defterdarlık dairesinde 
yapılacak ve isteklilerin teklif mek -
tuplarını ihale gününde saat 10 a ka· 
dar defterdarlık makamında toplanan 
komisyon riyasetine behemehal ver -
meğe mecbur oldukları ilan olunur. 

Halkevi 

(7917-4570) 
8169 

binası 

yaptlnlacak 
C. H. P. Bursa 11 Başkanlığından: 
1 - Kapalı zarfla eksiltmeye ko

nulduğu ve ihalesi 20. 10. 938 tarihin
de yapılacağı evelce ilan edilen ve 
Bursa'da cümhuriyet alanında yeni
den inşa edilecek 70.000 liralık bir 
kısım Halkevi binasına ait tenzilat 
teklifleri layık hadde görülmediğin

den 2490 sayılı kanunun 40 mcı mad
desine tevfikan 20. 10. 938 tarihinden 
itibaren bir ay içinde pazarlığa hıra· 
ktlmıştır. 

2 - Pazarlık 7. 11. 938 pazartesi 
günü saat 14 de C.H.P. İl ba~kanlık 
odasında yapılacaktır. 

3 - Pazarlığa gireceklerin bu işe 
ait: 
Şartname, mukavele projesi, hususi, 

fenni, mali şartname, keşif hulasa 
cetveli projeler Bayındırlık işleri ge
nel ve yapı işleri fenni şartnamelerini 
350 kuruş mukabilinde C.II.P. Bursa 
11 merkezinden almaları. 

4 - 4750 liralık muvakkat teminat 
vermesi. 

5 - Ticaret odasına 1938 senesinde 
kayıtlı olduğuna dair vesikası. 

6 - Nafıa müdürlüğünden alınmış 

bu işe girebileceğine dair vesika. 
7 - Müteahhidin mimar veya yük

sek mühendis olmadığı halde iş ba
şında mesuliyeti fcnniyeyi haiz bir 
yüksek mühendis veya mimar bulun
duracağına dair taahhüt vesikasını 

hamil bulunmaları sarttır. 
(7986/ 4599) 8152 

Smai imalal yaptmlacak 
Ordu Nafıa Müdürlüğünden: 

15. 10. 938 tarihinde ihalesi yapıl· 
mak üzere kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılan 24892 lira 18 kuruş be
deli keşifli Ünye - Terme yolunun 
1 + 365 - 11 + 680 kilometreleri a-
rasında yaptırılacak imalatı sınaiye 

15. 11. 938 tarihine rasthyan sah gü
nü saat lS e kadar evelce ilan olunan 
şerait dahilinde pazarlık suretiyle 
ihalesi yapılacağından isteklilerin bu 
· 1üddet zarfında Ordu encümen dai-
misine müracaatları. 

(7919/ 4S71) 8140 

4 karakol binası yaphrilacak 
7 - İsteklilerin, teminatlarını An-

kara merkez veznesine yatırarak iha- Urfa Nafıa Müdürlüğünden : 
le saatmda komisyonda bulunmaları 1 Urfa vilayetinin cenup hududu Ü· 

itan olunur. (4592) 8149 L ---------

2 Nevi kiremit ah nacak 
D. D. Yolları Satın .t.lma ~omıs y~n~~dan :_ . . . . . 

Devlet demiryolları Malatya ışletmesı ıçın aşagıda cıns, mıktar ve muhammen bedelı ıle muvakkat temınatı 
yazlı Marsilya tipi kiremit ve Mahya kiremidi ihale tarihinden itibaren on beş gün zarfında teslim edilmek 

tiyle açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
şa~ksiltme 16. 11. 938 çarşamba günü saat 11 de Haydarpaşa gar binasx dahilinde birinci işletme komisyonunca 

yapılacaktır. . . 
İsteklilerin eksıltme şartnamesınde yazrlı muvakkat teminat ile eksiltme saatında komisyon reisliğine müra· 

at etmeleri lazımdır. ca 
1 

. 
Eksiltme şartname erı Haydarpaşa yol başmüfettişliğinden parasız olarak alınır. (7961/4600) 

Teslim Miktarı Fiatr Muhammen 

Kabul edilecek Nümuneye göre 

:Marsilya tipi kiremit 
Mahyalık kiremit 

müddeti adet Ku. Bedeli 
Gün Lira Kr. 

15 31500 8 2592 
ıs 900 s 

8153 

Muvakkat 
Teminat 
Lira Kr. 

194.40 

zeriooe Anebe-kuyuda ve Güzelyat 
harabesinde yapılacak iki adet güm
rük muhafaza süvari karakol binası 
ile Nustel ve Gocarm şimali şarki· 
sinde "A" mevkiinde inşa edilecek 
iki adet piyade karakol binası ki cem
an dört bina inşaatı (71288) lira 55 
kuruş bedeli keşif üzerinden görülen 
lüzum üzerine kapalı zarf usuliyle i
kinci defa olarak ekisltmeye konul
muştur. 

1 - Eksiltme 5-11·938 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat (11) de Ur
fa Nafıa _müdürlüğü odasında toplana 
cak komısyon marifetiyle yapılacak. 
tır. 

. 2 - Bu işe ait evrakı fenniye, pro· 
Je, mukav_elename projesi, eksiltme 
şart~amesı, fenni şartname, hulasai 
keşfıye v~ bayındırlık işleri gene] 
şartnamesınden ibarettir. 

3 - Dört binanın muvakkat temi
nat mikdarı 5246 lira 64 kuruştur. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplan· 
na aşağıdaki evrakı bağlamaları şart
tır. 

A -. ~ukarda miktarı yazılı teminat 
akçesı.nın mal sandığına yatırıldığı· 
na da.ır sandık makbuzu veya mute -
her bır bankadan alınacak teminat 
mektubu. 

B - En az 8 gün evvel vilayete mü· 
racaat ederek bu işe girebilmek için 
alınmış ehliyet vesikası. 

C • Teklif sahiplerinin mensup ol
dukları Ticaret odasından aldıkları 
938 senesine ait vesika veya musad
dak sureti. 

D - İsteklilerin mühendis veya fen 
.. nu ru olması veya bunlardan biri· 
nın bu işin fenni nıesuliyetini deruh· 
te edeceğine dair alacağı teahhüt se
nedi. 

5 - İsteklilerin arttırma, eksiltme 
ve ihale kanununun umumi hükümle
ri~le kapalı zarf usuJiyle eksiltmeye 
daır olan maddeleri ve eksiltme şart· 
namesi ahkamına ve yukarda yazılı 
ma~delerin icabatına riayet eyleme· 
len ~arttır. Aksi halde hiç bir ma -
zeretı kabul edilmez. 

6 - İstekliler bu işe ait evrakı fen
niyeyi ve şartnameyi Urfa Nafıa Mü
dürlüğünden istiyerek görebilirler. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarının ihale saatinden bir sa
at evveline kadar eksiltme komisyo. 
nuna varması şarttır. 

Postada vuku bulacak gecikmeler . 
den dolayı komisyon mesuJiyet ka -
bul etmez. (7832-4537) 8035 

Yol yaptınlacak 
Tekirdağ Vilayetinden : 

1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulan Malkara • Keşan yolunun 
38+400 - 65 + 630 cu kilometreleri a. 
rasında 8608 nıetre tulündeid kısmın 
inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

A - Keşif hulasa cetveli. 
B - Keşif tafsilat cetveli. 
C - Grafik. 
D - Mesafeyi vasatiye cetveli. 
E - Mukavele projesi. 
F · Eksiltme şartnamesi. 
G - Hususi ve fenni şartname. 
K - . Bayındırlık işleri genel şart

namesı. 

şif cetveli. 
C - Eksiltme şartnamesi. 
D - Proje. 
4 - Yukarda yazılı evrak Ankara· 

da Vakıflar Umum Müdürlüğü inşa
at Müdürlüğünden İstanbul'da İstan
bul vakıflar Başmüdürlüğünden Kon
yada Konya Vakıflar Müdürlüğün -
den alınabilir. 

S - Eksiltme 9-11-938 tarihine rast 
hyan çarşamba günü saat 15 de Kon
ya Vakıflar Müdürlüğünde toplana -
cak inşaat komisyonunda yapılacak
tır. 

6 - Muvakkat teminat 1870 lira 95 
kuruştur. 

7 - Bu eksiltmeye girecek olanla
rın 1938 senesine ait ticaret odası ve
sikası ve Nafıa Vekaletinden bu işe 

girebileceğine dair alınmış vesika ve 
en aşağı 10000 liralık bir bina inşaa· 
tını yapmış ve muvaffak olmuş bu
lunduğunu bildirir vesika gösterme
si ve bizzat yüksek mimar veya in· 
şaat mühendisi olması veya bunlar -
dan birisiyle müştereken teklif yapıp 
mukaveleyi birlikte imza eylemele -
ri lazımdır. 

8 - Teklif mektupları 9-11-938 çar
şamba günü saat 14 de kadar Konya 
Vakıflar Müdürlüğünde toplanacak 
inşaat komisyonu ı:eisliğine makbuz 
mukabilinde verilmiş olacaktır. 

9 - Kapalı zarfların ihzarında, tek
lif mektuplarının yazılışında ve bu 
zarfların tevdiinde ve posta ile gön
derilmesinde taliplerin 2490 sayılı ka 
nunun 32, 33, 34 üncü maddelerinde 
harfiyen riyaet eylemeleri lüzumu 
ilan olunur. 7854 

Akümülôtör plôkalan 

yenilenecek 

Erzincan Bakteriyoloji ve Serolo
ji Müessesesi Direktörlüğünden : 

Erzincan bakteriyoloji ve seroloji 
müessesesinin akkümülatör plakaları 
yenilenecektir. Bunun için Berlin A. 
F. A. fabrika mamülatından 290 amper 
saatlik KL 8 tipi altmış elemana ait 
fabrikasında kaynaklanmış komple 
plakalarla 38S kilo net ayni fabrika 
malı asit sülfüriğe ihtiyacı hasıl oldu
ğundan 18. 10. 938 tarihinden itibaren 
açık eksiltmiye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 2370 lira muvakkat te
minatı 177 lira 75 kuruştur. Şartname
ler Ankara merkez bakteriyoloji mü -
essesesinde ve İstanbul veteriner di -
rektörlüğündedir. İsteklilerin 2. 11. 
938 çarşamba günü saat 13 te mrnvak -
kat teminat ve kanunun icap ettirdiği 
vesikalarla birlikte Erzincan belediye 
dairesinde satın alma komisyonuna 
müracaatları. (4373) 7752 

Matbaacılara 
İstanbul Orman Ba~mühendis Mu· 

avinliğinden: 

1- Orman umum müdürlüğü hesa· 
bına malzemesi İstanbul orman baş 
mühendisliği tarafından verilmek 
şartiyle nümune ve şartnamesi veçhi· 
le 4865 lira bedeli muhammen ile 80 

3 - Keşif bedeli (35,287) 
kuruştur. 

lira 52 kalem evrakı matbuanın tap ve tecli· 
di açık münakasaya konulmuştur. 

4 - Bu şartnamedeki evrakı isti -
yenler Tekirdağ Nafıa Müdürlüğün· 
den alabilirler. 

S - 19-10-938 tarihinden itibaren 
eksiltme müddeti 15 gündür. İhale 
2-11-938 çarşamba günü saat ıs de 
Tekirdağ vilayeti daimi encümeninde 
olacaktır. 

6 - İsteklilerin ihale tarihinden 
5 gün cvel Nafta müdürlüğüne müra
caatla bu işi yapabileceklerine dair 
vesika almaları lazımdır. 

7 :-. Eksiltmeye girebilmek için is
teklının teminatı (2646) lira 52 kuruş 
muvakkat teminat vermesi lazımdır. 

8 - İstekliler, ticaret odasına ka · 
y ı tlı olduğuna dair vesika almaları ve 
en az.~~ bin liralık' yol ve köprü in
şa ettıgıne dair Nafıa Vekaletinden 
alınrı:ış ehliyet vesikasını göstermesi 
Tekhf mektupları 5 inci maddede ya· 
zıh saatten 3 saat evveline kadar Te
k.irdağ vilayet daimi encümenine gt' 
tırerek makbuz mukabilinde verece! 
tir. 

9 - Posta ile gönderilecek mektu· 
tarın nihayet 5 inci maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması ve dış zar
fın müh~r mumiyle iyice kapatılmış 
o!ması lazımdır. Postada olacak ge . 
cıkmeler kabul edilmez. 8037 

Kapah zarf usulile tamirat ve 
ilivei inıaat eksiltme ilam 

Konya Vakıflar Müdürlüğür. 
den: 

1 - Konya'nxn Ilgın kazasında m. 
ruf kaplıca binasında yapılacak tiid. 
lat, tamirat ve ilavei inşaat keşfi mu
cibince kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Keşif bedeli (24946) lira (bir) 
kuruştur. 

3 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

A - Fenni ve hususi şartname. 
B ~Mukavele P,rojesi ve hulasai ke-

2 - Şartname ve nümuneler bedel
siz olarak İstanbul Orman başmühen· 
disliğinde görülebilir. 

3 - Eksiltme ikinci teşrinin 4 üncü 
cuma günü saat ıs de Vilayet kona· 
ğmda orman baş mühendis muavinli· 
ği dairesinde müteşekkil komisyonda 
icra olunacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 364 lira 88 
kuruştur. 

Teminatlar İstanbul Orman mesul 
muhasipliktt:n alınacak makbuz ile 
Ziraat bankasına yatırılacaktır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin şimdi
ye kadar 5000 liralık bu gibi işleri 
yapmış olmaları ve ehliyetleriyle ilk 
teminat makbuzlariyle birlikte belli 
gün ve saatte sözü ge~en komisyona 
gelmeleri. (7681-4484) 7903 

Fen memuru aranıyor 
Zile Belediyesinden : 

Makine ve elektrik işlerinden anlar 
elinde ehliyetini gösterir belgeieri 
bulunan 80 lira ücretli bir fen memu
runa ihtiyaç vardır. Taliplerin beledi
yeye müracaat etmeleri lan olunur. 

(4602) 8154 

Ankara Birinci İcrasından: 

Mahcuz 400 metre Empirme 3-11-938 
perşembe günü saat 11 de birinci ve 
5.11.938 cumartesi günü aynı saatte 
ikinci artırmaya belediye satış salo. 
nunda çıkarılacaktır. Taliplerin sa
londa bulunmaları ilan olunur. 

8162 
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Kiralık : 

Kiralık - Yüksek Ziraat enstitüsü 
mahallesinde müstakil bir oda· Tl: 
3991 Mahmut Sür'e müracaat. 795-. 

Ucuz kiralık - Yeni şehir Ad aka le 
caddesinde 20 No. da 5 oda, havağazı. 
elektrik, banyo ve su. ağaçlı büyük 
bahçe .. Tl: 1669 - 1798 müracaat. 

7972 

Kiralık ucuz güneşli kat - 4 geniş 
oda, hol, sandık odası, geniş mutfak, 
banyo v. s. bahçe. Yenişehir, lsmetpa 
şa caddesi son durak No. 94.. 7988 

. 

Kiralık - Müstakil odalar ve dai 
reler. Havuzba,ı vMı:ıda. Bahçeli v 
güzel nezaretli ehven fiatlar. Selanik 

e 

caddesi. No. 16 7991 

Kiralık daireler - Ersoy apartıma 
nı otobüs garajı karşısında Ti: 3654 
3710 8005 

• 

-

~;;;~: .... ~:;~~~·:; .. 
i •;::satırlık küc;ük ılinlardıın: 
i Bir defa ic;in 30 Kuruş 

İki defa icin 50 Kuruş 
Uc defa ic;in 70 Kurus 

t Dört defa icin 80 Kurus 
f Devamlı küc;ük ilanlardan lıer defası 

ic;in 10 kurus alınır. Mesela 10 defa : 
neşrt:dilecek bir ilan ic;in 140 kurus ı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmıık iızerc 
lıer satır, kelime aralanndaki b.:>sluk· 
l~r müstesna, 30 harf :tibar ed:ımiı
tır. Bir kilelik ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır ic:in av

i rıca 10 kurus alınır : ......... ' .......................................... .._ ........ .._ .... .. 
Sat ılık : 
. 

s 
mesi 

atılık - Küçük Esatta içinde çeş· 
bulunan mamur on dönüm bağ 

e satılıktır. Tl: 2487 Vahdi Doğ-acel 
ruer 7919 

irat 
Satılık - Ankaranın her tarafmda 
getirir, satılık apartımanlar, evler. 

Tel: 2487 Vahdi Doğruer. 7996 

s 

AnV.ara Belediyesi. 

Motor yağı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri idaresi için alınacak 
olan 600 kilo kamyon ve 6000 kiloda 
dizel motör yağı on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (2370) lira • 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (177,75) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen -
!erin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 4-11-938 CLima günü sa
at 10.30 da belediye encümenine gel -
mel eri 

(4442) 7817 

Muhtelif malzeme ahnacak 
Ankara Belediyetıinden : 

1 - Su işleri idaresi için alınacak 
olan 33 kalem muhtelif malzeme on 
beş gün müddetle açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3434) lira
dır. 

1 
Kınkkalede yaptırılacak 

kalorifer tesisatı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (140.000) lira 
olan Kmkkalede yaptırılacak kalöri
fer tesisatı askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 16 birinci kanun 1938 cuma 
günü saat 11 de kapalı zarfla ihale e
dilecektir. 

Şartname (7) lira mukabilinde ko
misyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(8250) lirayı havi teklif mektupları
nı mezkur günde saat 10 na kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 sayılı kanunun 2. ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (4529) 8083 

inıaal mühendisi ahnacakhr 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden : 

Alınacak inşaat mühendisinin her 
türlü satatik hesaplarda, betonarma 
ve mimaride mütehassıs olması şart-

T. c. 

1 - 11 - 1938 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 

Kirhk kaloriferli daire - 4 oda 
bir hol, tam konfor. Yenişehir Çiftlik 
aatı§ mağazası karşısı Erkut apartı 
manı, kapıcıya müracaat. 8024 

KIRALIK - KALORiFER, Si 
CAK SU VE HER TÜRLÜ KON 

inşa 

ufak 

ahlık - Yenişehir'de, Cebeci'de 
ata elverişli ve istasyon arkasında 

çapta arsalar. Tel: 2487 Vahdi 
tır. 

3 -Muvakkat teminatı (250,60) li- 4 .. 500 .. 2.000 .. 
FOR : Beş ve altı odalı daire 
ler ehven fiatla kiralıktır. Yenişe 
hir, Mimar Kemal ilk okulu karşısın 
da okula sokağı No. 9. Telefon: 1372 

8046 

-
-
-. 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so
kak Adalar ap. 2, 3, 5 odalı ve konfor 
lu daireler. Kapıcıya müracaat. 804 

. 
7 

e Kiralık apartıman - Yenişehir'd 
Atatür kbulvannda Tuna Ap. Kalori 
ferli daireler Resmi dairelere de elve . 
rişlidir. 8048 .. 

Kiralık - Bahçeli evler kooperati 
fi mahallesinde 123 No. beş odalı iki 
kat müstakil B. 4 tipi ev kiralıktır 
Merkez Bankasında R. Bolevin'e miı 
racaat. 8050 

. 

. 

Yeni kaloriferli apartıman - 5 od 
ayrıca hizmetçi, sandık odaları geni 
hol, ofis 15. il. teşrinden kiralıktır 

a 
ş 

Yeniıehir İzmir Cad. No. 10 8057 

-
a 

Doğ ruer. 7997 

Satılık - Bahçeli evlerden asfalta 
akın yerlerde muhtelif tiplerde 
un fiat. H. Dilman. Koç apartıma -

en y 
uyg 
nıN o: 4 Tl: 2181 8163 

Ku 

Daktilo kurtıu - 52 inci devresine 

inisaninin ilk haftasında başlıya -

ır. 2 ayda diploma verilir. Koope -
teşr 

cakt 

rati f üstünde Tel: 3714 8167 

iş verenler : 

-
Dolgun maaıla hizmetçi aranıyor 

Ev halkı 3 kişidir, yemek ev biz -

i ve ufak çamaşır yapacaktır. Ulus met 

me ydanında Koçak han kapıcısına mü· 
rac aat. 8026 

radır, 

4 - Şartname ve listesini görmek 
istiyenlerin her gün yazı işleri kale
mine ve isteklilerin de 4 - 11 - 938 cu -
ma günü saat 10.30 da belediye encü -
menine """ 'meleri, 

(4443) 7818 

Kolye flanıi ve saire ahnacak 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri müdürlüğünün sene· 
lik ihtiyacı için alınacak olan 17 ka -
lem kolye flanşı ve saire on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Muhammen bedeli (4086} lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (306) lira
dır. 

4 - Şartname ve listesini görmek 
istiyenlerin her gün yazı işleri kale -
mine ve isteklilerin de 4-11-938 cuma 
günü saat 10.30 da belediye encüme -
nine gelmeleri. 

(4444) 7819 
Kirabk kat - 4 oda, 1 hol. Yeni 

eehir Dikmc_n k§prüsil yanında Ayl 
sokak No. 3. K. Oğlan (Ulus mayda 
nı) Kuyumcu bay Şeref'e müracaat. 

- ı-~ 

8075 

. 

. Kiratık - S geniş oda, hol, banyo 
balkon, havagazı hizmetçi odası 2 tu 
valet bahçeli 80 lira. Yenişehir Selani 
cad. No. 51 Ti: 1347 • 2953 807 

k 
7 

Ü Kiralık kat - Kalorifer her tilrl 
konfor 6 ve 4 odalı 2 daire. Y enişehi 
Selanik caddesi No. 55 Tl: 3511 

8078 

r 

Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloj 
karşısında yeni yapılan Uraz apartı 
manında 5 odalı, kaloriferli, sıcak su 
lu ve her türlü konforu haiz kiralık 
daireler vardır Telefon 3223 e müra 

i 

-
-

-
caat. 8080 

. 

' 
. 

Kiralık Daireler - Kalorifer dai 
mi sı~ su, d~hili telefon, çift pen 
çere, luks tertıbat; 5 büyük oda, san 
dık odası. Bir kat üzerinde iki dair 
yazıhane ve daireler için de elverişi 
dir. Bakanlıklar karşısı, Konur soka 

e 
i-

No. 20 telefon 3225 8093 
k 

a Bir Bay lçin - Möble, banyolu od 
Yenişehir Tuna C. Yiğitkoşun s. N 
ıs. 8094 

o. 

-Kiralık - Küçük daire. Havuzba 
§mda Karanfil sokak 13 No. da 2 oda 
ı hol, mutbak, 3 balkonlu, banyolu h 
vagazı elektrikli daire. Tl: 3079 810 

. 
a· 
8 

Kiralık daire - Emniyet abidesı 
karşısında gayet nezaretli üç oda, biı 
hol, alafranga, alaturka hela, mizmetçı I 
odası, her türlü konforu haiz. Çelikka 
le So. No. 12, Tümer ap. 8110 

Kiralık - Yenişehir Meşrutiyet 
caddesi Türe sokak No. 6 da 3 oda 1 
hol. 50 lira. Çatı katında ev sahibine 
müracaat. 8157 

Kiralık oda - Mobilyalı. Hukuk 
caddesi No: 16 Kanber apartıman 1. 
ci kat No: 2 8158 

Kiralık kaloriferli katlar - İsmet 
İnönü caddesinde Lozan meydanı ya · 
kınında yeni apartımanın beşer oda ve 
birer holil havi katları için Yenişehir -
de Karanfil sokağında (12) numaraya 
müracaat veya 2698 numraya telefon. 

8164 

Kirr.lık oda - Mobilyasız. banyolu 
oir oda kiralıktır. Postahane caddesi 
16 numaralı aparumanın 2 numaralı 
dairesine müracaat. 8165 

Kiralık dükkan - Cankm caddesin
de Tan oteli sırasında 65 numaralı 
dükkan kiralıktır. 8166 

Ar anıyol' : 

2 

Aranıyor - Mobilyalı 1 ve yahut 

oda. Kaloriferli daimi sıcak sulu 
1 

şterek veya serbest mutbaklı olma -

azımdır. Mühendis G. Ronai Yeni -

mü 

Si 1 
şebi r Sevim apartımanı. 8109 

ı~ arıyanlar : 

-
de 

Mühendis - Diplomalı (Su, yol, 
miryol, köprü inşaatı) için iş ara
ktadır. Mühendis W. D. Ankara ma 

Ye nişehir Birlik oteli 8160 

bile 
Mürebbiye - Almanca, fransızca 

n yabancı bir bayan çocuklu aile 
mda çocuklara lisan öğretmek işi 
or. Ulus'ta L. B. mektupla müra-

yan 
arıy 

caa f.. 8159 

Ders verilir - Tedris usulüne göre 
rde ilk ve orta okul talebesi yetiş -
ir. Ulus'ta l. O. rumuzuna mektup-

evle 
tiril 
la müracaat edilmesi 8161 

t 
tilo 

ş aranıyor - Almanca steno - dak
ve fransızca da bilen bir bayan iş 
or Ulus'ta (Z) rumuzuna mektup-arıy 

la müracaat. 8106 

Askeri Fabrikalar 

Almanca mütercim 

aranıyor 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğünden: 

Almancadan türkçeye ve türkçeden 
almancaya mükemmelen tercümeye 
muktedir bir mütercim alınacaktır. 

Almanca ite beraber fransızcayı da 
aynı derecede bilenler tercih oluna
caktır. 

İsteklilerin şartları öğrenmek üze
re birer istida ile umum müdürlüğe 
müracaatları. (4590) 8148 

50 Ton bohcahk sa~ ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür -
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli ( 12.500 ) 
lira olan 50 ton bohçalık saç Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 16.12.1938 
cuma günü saat ıs de kapalı zarfla i
l:ale edilecektir. Şartname parasız o-
1rak komisyondan verilir. Taliplerin 

Mahke·meler 
Ankara Birinci Asliye 

';ı1ahkemesinden : 
Hukuk 

1 
ıuvakkat teminat olan (937) lira (50) 
.uruşu havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 14 de kadar komisyo-

Ankara'nın Yalçınkaya mahallesin
den Alpullu sokak 18. sayılı evde o
turan Ali oğlu Mustafa tarafından a
çılan gaiplik davasının icra kılınmak
ta olan duruşmasında: 

Dikmen köyünden 27. sayılı hanede 
kayıtlı Nasuh oğullarından Mustafa 
oğlu 301 doğumlu Süleyman 29 tem
muz 331 tarihinde 37. ci alaya sevke
dilerek halen memleketine avdet et -
mediği gibi hayat ve mematı meçhul 
olduğu iddia edilmekte olduğundan 
mahkemece mumaileyhin hayat ve 
mematından malfımatı olanların mah
kemeyi haberdar etmeleri için keyfi -
yetin altışar ay müddetle iki defa i
lan edilmesine 14-9-938 tarihinde ka
rar verilmiştir. Süleymanın hayat ve 

matından mallımatı olanlann 3-4-me k . 
939 tarihine kadar mah emeyı haber-
dar etmeleri ilan olunur. 8156 

na vermeleri ve kendilerinin de 2490 
t:Limarnlı kanunun 2. ve 3. maddelerin
deki vesaikle mezkfır gün ve saatte 
~·omisyona müracaatları. ( 4567) 8114 

2 Ton grafit alınacak 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komiıyo· 
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (1300) lira o
lan 2 ton grafit Askeri Fabrikalar 
Umum Müdürlüğü Merkez satın al
ma komisyonunca 19-12-938 pazartesi 
günü saat 14 de açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat olan (97) lira (50) kuruş 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad 
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

.< 4612) 8173 

İsteklilerin şimdiye kadar ne gibi 
işlerde çalıştıklarını gösterir vesika
lariyle Nafıa Vekaletinin ruhsatna -
melerini birer istidaya bağlıyarak u -
mum müdürlüğe müracaatları lüzumu 
ilan olunur. (4516) 7967 

Finans Bakonhğı 

Matbaacılara 
Maliye Vekaletinden : 

Adet 
26.000 

650 

4.000 

Muhtelif ebatta koçan 
Muhtelif ebatta be.z 
defter 
Muhtelif ebatta cetvel 

kaplı 

ı - 1543 lira 29 kuruş muhammen 
bedelli yukarıda yazılı evrakı matbu -
anın müteahhidi taahhüdünü ifa et
memesine mebni 18. 10. 938 tarihin
den itibaren 15 gün müddetle tekrar 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

z - Malzemesi vclf!ilctten verile
cektir. 

3 - Ihale 2. 11. 938 çarşamba günü 
saat 15 de levazım müdürlüğünde mü
teşekkil komisyonda yapılacaktır . 

4 - Şartnamesi levazım müdürlü· 
ğünden, lstanbul'da Dolmabahçe'de 
vekalet matbu evrak ambarı memurlu
ğundan alınabilir. 

5 - İhaleye iştirak etmek istiyen
lerin belli gün ve saatte 116 liralık 

muvakkat teminatları ve kanuni bel
geleriyle birlikte komisyonda hazır 

bulunmaları. (4360) 7733 

U L U S - 19 uncu yıl - No.: 6199 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kam.il SUNER 

Umumı Netriyatı ldare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

ULUS Basımevi : ANKARA 
Matbaa Müdurü: Ali Rıza BASKAN 

4 .. 250 • 1.000 .. 
40 

100 
120 

.. .. .. 
100 
50 
40 

.. .. .. 
4.000 
5.000 
4.800 

.. .. .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DiKKAT : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı dü~miyenlere ikramiye çıktığı takdirde %20 
la:z.lasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 def'a, 1 Eylül, 
ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

1 Birincikanun, 1 Mart ve 

'---------------------------------------..) 
SAKARYA ECZANESİ 

Memurlar kooperatifi mağazalarında 
Taze m~yvalarCJan itina ile liazırlannu~ recclJedn .. 

'10 ve 50 kuruştur. 
Toprlan alanlara ayrı<'a tenzilat yapılır. 8174 

Hava Kurumu 

Planör hangan yaphnlacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün

den: 

lnönünde ''C" tepesinde yapılacak 
planör hangarı inşaatı kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

Keşif bedeli 46259 lira, ilk temi · 
natı 3.469.42 liradır. 

Buna ait plin, proje, umumi şart
name lahikası mukavele müsveddesi, 
keşif evrakı ve münakasa şartnamesi 
7 lira hedel mukabilinde Türkkuşu le
vazım bürosundan alınabilir. 

Eksiltme 7-11-938 pazartesi günü 

Dr. Muzaffer San der 
Cebeci Hastanesi 

Göz Hastalıkları Mütehassısı 
Adliye Sarayı Sırası, 

Sarraf Hakkı Apartmanı 

:mııııı:::::ı::::ımm:m:m::ımım:m::::::: ·::m::m:ım:n . 
Halk Bakteriyoloji ve Kimya 

Laboratuvara · 
Belediye sırası, Talas apartıman 
ı No. ya nakletmiştir. Tel: 2972 

~.::mmııı:::::::::ııı::::.~ 

saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin :111111111111111111111111111111111111111: 
belli günde eksiltme saatından bir saat : : 

. k tıl - = eveline kadar usulü dairesındc apa - = 5 odalı da·ıre = 
mış zarflarını makbuz mukab.ilinde : : 
Türkkuşu levazım bürosuna tcslım et- : : 
miş olmaları lazımdır. 7964 § Bahçe içi 2. ci kat. Yeni, mu- § 

: şambah, tekmil konforlu. Y enişc- § 
.1ı111111111111111111111111111111111111h. : hir Kazım Özalp caddesi Onuv- : 

; KONTES V ALEVSKA = § luk sokak. 8 Behiç Tümer 2 ile 5 § 
Pek yakında Yeni sinemada : : arası gezilir. 8168 § 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır" §111111111111111111111111111111111111111:: 

Öksürenlere ve 
Göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 
.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
-----------

------

Yeni SİNEMALAR Sus ~ 

BUGÜN BU GECE 

Aşk - Musiki - Neşe filmi 

NAPOLl ŞARKICISI 

Oynıyanlar: 

--Halk ~ § 
BUGÜN BU GECE 

-. . . BUGÜN BU GECE ----
~Mevsimin en güzel komedilerinden =: 

Meşhur KARMEN romanından • = 
iktibas edilen : KADIN OYUNLARI = . -. -

ENDÜLÜS GECELERİ : Baş Rollerde E: 
Baş Rolde : ::: . -. tmperio Argentina : I..oretta Young - Varner Bakster ::: 

Gladys Svarthout - Jean Kıepoura 
1 

: -
- : Seans ar: : Virginia Burce ::: := Seanslar: 2,45 _ 4.45 _ 6,45 ~ 2,30 - 4,30 - 6,30 Gece 21 de : =: 
:= : Halk Matinesi 12,20 de : Seanslar: 2-4-6- Gece 20,30 da =: = Gece 21 de : RADlO KRAL1ÇES1 : ::: 
== . : == 
~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 


