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Her haf ta cumartesi günleri çıkar
dığımız çocuk ilavemizi bugün ya -
zılarımızın çokluğundan dolayı ya -
nna tehir ettik. Küçük okuyuculan-
mızdan özür dileriz. _J 

İdare 1064 

Milli ~ef'imizin halkla temas lan 

Milli Şef' imiz hal kın ihtiyaçlmını dinliyorlm M_illi Şel'imiz Dolmabahceclen içeri girerlerken 

Halk ile 
temaslar 

F. R. ATAY 

Bizim partimizin kaynağı ve 
dayancı halktır. Bütün davamızı 
onun ihtiyaçları üzerine ayar et
mişizdir. C. H. P. halktan gelen, 
halk ile yürüyen ve halle için iş
liyen bir organizmadır: onunla 
temasımızı kesmek, varlık sırrı
mızı ve hikmetimizi kaybetmek 
.l<mır.dcd:a 

türlü fesad ve telki·ne uğrıyahi· 
lir. Bundan ne halkı, ne de onun 
zaflariyle oynıyan demagogları 
mesul tutabiliriz: mesuliyet onu 
yalnız bırakanlardadrr. 

Halk ile anlaşmak kolay de
ğildir; fakat zaruri'dir. Ancak 
bir defa onu inandırmak ve o
nun sağduyusuna, gönlüne nü
fuz etmek mümkün olduk
tan sonra, köksüz münev
ver'in gözünü yıldıran kap
kara yığın, aydın ve uyanık, bir 
ıuur ve iradeler kuveti haline ge
lir. Biz bu kuvetin kendi kendini 
kullanmasında, kendi kendini 
sevk ve idare etmesinde ve ken
di talihine hakim olmasında ha
yır umuyoruz. Ve onun bu kabi
liyetlerini inkişaf ettirmeğe çalı
§ıyoruz. 

ismet İnönü Cümhurreisi ol
duktan sonra, ilk işlerinden biri, 
Anadolu'nun bazı şimal bölgele
rindeki köy "Ve kasaba halkı ile 
konuşmak olmuştur. Bu temas
tan hükümetçe ne kadar istifa
deler edilmiş olduğunu biliyo
ruz. Hükümet, Milli Şef'in tet
kik ve müşahedelerine istinat e
derek bir hayli kararlara varmış
tır. Reisimiz şimdi de lstanbul
daki muhtelif iş, meslek ve sanat 
adamları ile konuşuyor. Bunun 
dahi neticesi, memleket menfa
atleri lehine bir takım yeni ted
birler ilham etmek olacaktır. is
met l·nönü kendisi ile konuşan
lardan bir tek şey istiyor: açık 
ve samimi olmak! Devletin reisi 
ve C. H. P. nin yüksek şefi ile 
temas edenler, bütün dert ve şi
kayetlerine en faydalı makesi 
bulmaktadırlar. Herkesin her is
tediğini yapmak mümkün mü
dür? Şüphesiz hayır! Fakat va
tandaşları, kendilerine izah edil
diği vakit, bu imkansızlığı tak
dir etmiyecek hamlıkta farzet· 
mek de hiç doğru değildir. Hal
kın yüreğinden, derdini duyura
mamak: şikayetini dinleteme
mek kaygısını gidermek dahi bir 
kazançtır. Kaldı ki, bazn·n, eneyi 
kararaları, sakat yahut yanlış 
usullerin bizzat ıstırabını çekmiş 
olanlar ilham edebilir. 

(Sonu J üncü sayfada) 

Cümhurreisimiz dün de 
• 

lstanbul esnalının dilek 

Ciimhurreisimiz vagondan 
iniyorlar 

Sabık lstanbul Valisi ve 
arkadaşlarının dCivası 

Dün asri mezarllk istlmfôki 
yolsuzluğu davasına başlandı 

Otobüs yolsuzluğu hakkında tahkikat 
yapan müfettişlerin fezlekesi okundu 

Sabık lstanbul valisi Muhittin Üstündağ ve arkadQ.fları 
Temyiz dördüncü ceza mahkemesinde 

.(Yazısı 8 inci sayfada), 

Hariciye Vekilimiz Dol.mabahçe 
sarayına girerken 

B. Saracoğlu bugün 
geliyor 

İsta':lbul, 3 a.a. - Hariciye vekili 
Şükrü Saracoğlu, bu akşam ekspresle 
Ankaraya hareket etmiş, istasyonda 
riyaseticümhur umumi Katibi Kemal 
Gedeleç, dahiliye vekili Faik Öztrak, 
sa.bık adliye vekili Hilmi Uran, İstan
bul valisi Lfıtfi Kı:rdar ve daha sair ze 
vat tarafından teşyi olunmuştur. 

8. Abdülhalik Renda 
Çankırı'ya gitti 

Çankırı, 3 a.a. - Büyük Millet Mec
lisi Reisi Sayın Mebusumuz Abdül -
halik Renda bugün saat 20.30 da bu 
münasebetle donanmış olan şehrimizi 
şereflendirmiş ve bütün çankırılılarrn 
coşkun ve içten te~üratı ile karşı -
lanmı~ır. 

Sullanhamamında 14 han lutuııu 

Yangın sabaha kadar devam 

ediyordu, zarar mühimdir 
İstanbul, 4 (Sabaha karşı saat 4.5: Hususi Muhabirimiz telefonla bildi

riyor) - Bu akşam İstanbul'da büyük yangın faciası oldu. Yangın Bah
çekapı'da Ata Refik mağazasından çıktı. Ve çok şiddetle esen bir rüz-
gar yüzünden şiddetle g . 1. k 14 h . . . . . ~ enış ıyere an tutuştu. Bu yangın netıcesınde 
bır han, ıkı magaza ile bir çorap imalathanesi tamamen diğer han ve ya 
zıhaneler de kısmen yandı. 

Facianın tafsilatını bildiriyorum: 

. Yangının vukuunu evela kule görmüş, ve derhal itfaiyeye haber vermiş
tır. ~angının çıktığı ancak saat (24) de haber alınmıştır. İtfaiye filhakika 
vaktınde yangın yerine gelmişse de şiddetli rüzgardan dolayı çok aciz 
kalmıştır. 

Y~ngın bu ~ağazanrn arkasındaki dar sokaktan genişlemeğe başlamış, 
yenı postanenın arkasındaki Aşırefendi sokağını tehdit etmiştir. Burada 
~~~i biraderlere ait yün, iplik mağazası tamamen yanmıştır. İtfaiye yetiş
tıgı zaman yangın yeni postanenin arkasıidaki Şamli hanını ve bu hanın 
yanındaki binaları sarıyordu. 

~ Ateş gece saat bire doğru Yeşildirek ve Mahmutpaşa'ya doğru sıcrama
ga başladı. İstanbul'un bütün itfaiye kuvetleri yangın mahalline gelmişti. 
Fakat alevler koca hanlan tamamen kavramıştı. Su, ve bütün gayret şid
detli rüzgarın kudretinin önüne geçemiyordu. 

Saat bir buçuğa doğru, üç sokak aşırı Kocahan sokağrndaki Kendros 
hanının saçakları tutuştu. Bundan sonra postanenin arkasındaki Dilsizza
de hanı daha sonra da Kaputcular caddesindeki Selanik Bankasının pen
cereleri tutuştu. 

(Sonu 8 inci sayfada) 
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Günün peıinden Okullarda Terfi eden adi iyeci (erimiz 

Asll Çin 
Çin, girişmiş olduğu milli kurtuluş hareketine, coğrafyasının aırlmaz 

mesafelerınc dayanarak devam etmektedir. Fakat, Uzak Şark'ta cereyan 
eden hadıselerin en mühimi, yalan ırktan iki milletin birbirleriy~ yap
makta olduk/arz mücadele degildir. En mühim hldise, dört yüz Jrüsıır mil
yonlu~ hır ınsan yıgmmın, bir hayat ve tarih çağından bir diğerine geç
mesıdır. Yapılmakta olan harp, patlak vermesi esasen mukadder olan bu 
h diseyi çozup hayata salan sebeptir. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Mebus seçimi : 

Altıncı Büyük Millet Meclisi 3 nL 
san 939 pazartesi gilnu topla.nacaktır. 

Talebenin bilgileri 
sık sık yoklanacak 

403 adliye memurumuzun 
maaşları artırıldı 

Bu seçim, altıncı devreyi idrak eden 
kamutayunız için iıçtincu defa olarak 
seçımi yemleme kararı neticesidir. 
Dorduncü Biıyük M.ıllet Meclisi, 5. 12. 
934 tarihinde seçimin yenilenmesine 
karar vermişti. 

Talebenin sık sık derse kaldırılarak 
bilgilerinin yoklanmasına ehemiyet 
veren Maarif Vekilliği okullara bu hu
ıusta bir tamim göndermiştir. Bu ta -
mimde talebenin sık sık derse kaldı -
rılmuının, denıine göre yazılı yokla
ma yapılmasının, talebenin yoklamayı 
müteakip aldığı notu öğrenmesinin 
ve talebeye her ders için hazırlıklı bu
lunmak itiyadının verilmesinin pek 
faydalı olacağı tasrih edilmiştir. 

Hakimler ve Müddeiumumiler araımda yapılan tayin ve terfi
lere ait listeyi dün neıre baılamıttık. Bugün bu listeyi neşre d~ 
vam ediyoruz: 

Çin, hepimizin bildigimiz gıbi, aynı medeniyeti en uzun müddet ya1a
mış ve yaş. tmış olan bir memlekettir. Sırtını inıa ettiği Çin seddine ve 
goğ unü Buyuk Okyanos'a vererek, kendini dışa11 dünyalardan tecride 
muvallak olmuş ve statizmi en son damlasına kadar tatmıştrr. 

Bugun bu durgun su dalgalanmakta bu ebedi sükün bozul11UJkta bu 
riyazi betaet harekete inkılap etmektedi;. Ve Çin, bunu yapmakla, kendine 
mahsus ~az bir kanuniyete uymamaktadır. BllAkis, bütün Asya krtasının u
yanması, kımıldaması ve öz ile §ekil değiıtirrhesi hareketine katrlmakta
dır. Koca Asya kıtasrnın ayrı parçalannr bir gözden geçiriniz; bu parça
lardan her birinin nasıl yeni hayat dAvaları pe§inde olduğunu düıününüz; 
o zaman Çin'in yapmakta olduğu işleri, kolaylıkla, en eski ve en büyük kı
tanrn kendine yeni mukadderat araması işine vasledebilirsiniz. 

Çin, zahiren bir milli kurtuluş harbi yapıyor. Hakikatte, uyanrfinı, ve 
yenıdtn doguşunu tamamlamak üzere, bu harbi Jcabul etmiı bulunuyor. 
1900 da, Boksörler harbi denilen hAdise ile, Çin, daha dinamik ve üstün 
bir medenıyetin ilk fili muştasınr yemiş ve bu &arsıntr ile, Juyılarınz, gelen 
medeniyetin istismarına teslim eylemiJti. Muhafazalrir Çin, geriye çekil
mış ve kurtulacagını ummuştu. Fakat Sun-Yat-Sen ı1e, bu gibi passif 
kendi içine çekilmelerin fayda vermiyeceği ve Çin'i gelenlerin istisma
rından kurtarmak için ancak bunların medeniyetlerini onlar kadar anla
manın bir çare teşkil ede~gi ilan edilmiı oldu. 

1900 sarsıntısı ancak bu kadar netice vermişti. Aradaki Jasılayı, yani 
ŞankayŞl!k'İn gidip sahildeki Çin'de milli bir hareket yapabileceğini uma
rak sonunda oradan büyük bir hesap hatası ve kendisi ve mil/ıeti namına 
bir hüsranla ayrılmasını geçelim. Bugün, milli kurtuluıu için yiğitlerini 
dövüştüren Çin, arkadaki ve içerideki Çin'dir. Daha bugünden, bu Çin, 
bir yandan cepheleri tutarken bir yandan medeni vasıtalarını artırmakla 
me guldur. 

Gerçek Çin, bu gerilerde sinirlerini ve pazılarrm geren Çin'dir. Bir 
gün, kendi sahillerine inerse, belki önünde durulamaz bit çığ gibi ine
cektir. Fakat bu çığ, tortusuz bir nasyonalizm ıuuru ile beraber Çin'e 
lium olan modern medeniyetin %ibniyetini ve vasıtalarını da beraber ge

ür~kti.r. 
Burhan BELGE 

Yaralama vakalar1nda 1~ A V A 
EYeli yarahnın sıhali i~in 

tıbbi tedbirler ıhnacak 
F-?~ 

Adliye vekaleti yaralama vakaların- Dün ısı sıfırın altında 
da alınacak tıbbı tedbirler hakkında 
çok muhim bir tamim ~ıkarara"k aıa - 4 derecey_e kadar dUjtD 
kadar makamlara gôndennittir. Bu mü 
hinı tamimde denılmektedir ki : 

- Tedbirsizlik ve dikkaı.izlikle 
vukua gelen veya kasten itlenen yara
lama hadiselerinde yaralının yakın bir 
eczane veya hastaneye nakledilerek 
hayatını kurtarmak için muktazi tıbt 
müdavatın vaktinde yaptırılması la • 
zım gelirken, - Aksine olarak bazı 
emniyet memurlarının müddeiumumi -
ler veya sulh hakimleri gelinceye ka -
dar, oldurmc vakalarında olduğu gibi 
yaralıların oldugu yerde ve aynı va -
ziyette kalmaları zaruri olduğu yolun· 
da yanh9 telakki ve zehaplarla ilk mü
davatmı yaptırmadıkları ıibi teudü • 
fen oraya gelen resmi veya hususi dok 
torların da mudahalesine mümanaat 
etmekte oldukları anlatılmlJUr • 

Filhakika basit bir ameliye ile ha -
yatının kurtarılmuı mümk~n olan 
yaralı bir vatanda'ın yakm bır eczane· 
ye ve hastaneye kaldı~lması v~ya o -
raya gelen doktorun mudahaleaı sure
tiyle ilk müdavat yaptırılmazsa bir
çok hallerde fazla kan ziyaı yüzünden 
terkihayat etmesine sebep vermit o -

lur. 
Bu münasebetle mevzuu bahis ya • 

Dtın fCbrimlzdc hava sabahleyin 
açık sonraları bulutlu ıeçmittir. Rüz • 
ğir 9imali prkiden saniyede en çok 7 
metre hızla esmi.ftir. En diltlik ısı sı
fırın altında 4, en yüksek ısı da sıfırın 
üstünde 7 derece olarak kaydedilmiş-
tir. 

Yurtta orta Anadolu'nun garp ta -
raflarında hava bulutlu. diğer bölge • 
lerde kapalı ve yalıthdır. Y&ğıı orta 
Anadolu'nun prk taraflariyle doğu 
ve cenubu ,arkt Anadolu.da kar tek· 
!indedir. 

Karla örtülü bulunan yerlerde karın 
toprak üstünde kahnhğı Kars•ta ve 
Kayseri'de ı, Ulukııla'da 3, Gümüşha
ne ve Ağrı'da 5, Sivas'ta 7, Erzurum'
da 8, Tatvan'da 10, Sarıkamıt'ta 30, Na 
zimiyc'de 39, Hakari'de 40, santimet
redir. 

Karadeniz •e Ege denizlerinde rüz
glrlar Fırtına teklinde esmektedir. 
Yurtta en dU'iiık ısılar sıfırın altında 
Bilecik'te 1, Kayseri'de 2, Malatya'da 
3, Elazığ'da 4, Diyarbakır'da 5, Van'· 
da 7, Sivaı'ta 9, Kan'ta 10 ve Erzurum
da 12 derecedir. 

En yüksek ısılar Adana'da 9. Rod 
rum'da 12, Antalya'da 14 derecedir. 

Ana yasamızın 10 ve 11 inci madde· 
leri o zaman değiştırilmiş ve kadınla.. 
mnıza da seçmek ve seçılmek hakkı 
verilmişti. Bu tadil dolayısıyle mebus 
seçimi kanununun bazı maddeleri de 
2598 numaralı kanunla değiştirilmiş, 
IJ)Cbus seçmek yaşı 18 den 22 ye çık~
rılmıt ve kanunda.ki (zükur nüfus kay
dı) kaldırılarak yerme (kadı.n. erkek 
Düfus )kaydı konulmuştur. 

Yeni seçim yaklaşırken, bir muka
yese yapmıı olabilmek için, beşinci 
Büyük Millet Meclisinin intihabına 
dair bazı rakamlar vermek enteresan 
olacaktır: geçen seçimde 17 si kadın 
olarak 386 Cümhuriyet Halk Partisi 
namzetleri ittifakla ve on üç zat müs
takil olarak mebusluğa seçilmişti. Se
çim için hazırlanan esas defterlerine 
göre elde edilen kadın erkek nüfus ye 
kunu 15.452.382 dır. Tespit edilen 
8.077.310 birinci müntehipten 2.716.846 
sı kadın ve 2.828.503 ü erkek olmak ü-
zere S.545.349 vatandaş ikinci mü.nte
hip seçimine iştirak etmiş ve 5270 i ka
dın. 32577 si erkek olmak üzere ikinci 
müntehip seçilmiştir. Bu seçime işti
rak eden vatnadaşlarm birinci münt~
hip sayısına göre nispeti yüzde 75 tir. 
Mebus seçimine 35941 ikinci münte
hip iştirak etmiştir. Bundaki iştirak 
nispeti ise yüzde 96 dır. 

Geçenlerde yapılan belediye seçim
leri ,evelki seçinılere göre ittirak eden 
müntchip bakımından bir rekor yap
mıttır. Mebus seçmek her vatandaşm 
en mukaddes hakkı ve vazifesidir. Al-
tıncı Büyük Millet Meclisi seçiminin 
de bu bakımdan örnek olmasını temen
ni edelim. 

Talebeye muaıeret 

kaideleri öğretilect:k 
Talebeye muaşeret kaidelerinin öğ· 

r~t.ilmesi hususunda ögretmenlerin 
~ıtız davranmaları icap ettiği, hürmet 
ızhar ederken, konuıurken, bir ziyaret 
esnasında, selamlatmada, nasıl hare -
ket edilmesi lazım geldigi hakkında 
sık sık konferanslar verilmesi ve her 
fırsattan istifade ederek bu kaidelerin 
itiyat haline getirilmesi Maarif Ve. 
killiğinden okullara tamim edilmiş ve 
öğretmenler meclisinde göriışüterek 

bu hususta yapılacak talimatname için 
hazırlıkta bulunulması emredilmiş • 
tir. 

Okullarda yeni inzibat 
tedbirleri 

45 lirtı <1sli nıaa~ terli edenler 
Keskin hakimligıne terfian Daday 

ceza hakimi Rıza Fikrikoca, Ankara 
sulh hakimi Abdülbari Uğur, Odemiş 
sulh hakimi Sinan Gür, Ankara sulh 
hakimi Nezahet İris, Ankara izası 
Cemal Boy Boyrazoğlu, Zile .ceza ha
kimi Mehmet Bilgin, Ceyhan hukuk 
hakimi Yümnü Oktar, Lidik •ulh ha· 
kimi Abdülhalim Sümer, Hınıs haki
mi Mehmet Kurtul, Ankara sulh hi
kimi Akil Önder, Ankara sulh hiki
mi Talat Karay, İzmir azası Süley -
man Müfit Erkuyumcu, İstanbul iza
hğına terfian o yer bası Şemi Gerçek 
Ereğli (Konya) ceza hakimi :Emin 
Bilgiç, Trabzon bası Tahsin Mutlu, 
Diyarbakır azası Tevfik Demircioğlu 
Ayvalık hukuk bakimi Vefik Bartu, 
Zafranbolu hukuk hakimi Muhittin 
Kartal, Boğazlıyan ceza hakimi İh· 
san Sargut, Vezirköprü ceza hikimli
ğine terfian Vezirköprü ceza hikimi 
Hadim Dömer, Kırtehir sulh hakimi 
Saim Bisalman, Gemlik hukuk hakim 
liğine terfian Mudurnu hukuk haki
mi Hüsnü Lostor, İzmir azası İzzet 
Aker, Dursunbey hakimi Mehmet 
Bayrakçılar, İnebolu hikimi Şevki 
Oğuz, İstanbul azası Celalettin Türk
geldi, İstanbul sulh hakimi Nusrettin 
Bilgin, İstanbul azası Nuri Ülgenalp, 

Maarif Vekilliği mevcut talimata 0 - Konya azası Ragıp Akyavaş, Akşehir 
ku1ların iç nizamı bakımından aldığı azası Hüseyin Karacaoğlu, Isparta a
yeni kararları ilave etmektedir. Bun - zası Veli Alp, Ankara hakimi Fehmi 
lardan biri, dört beş sene cveline nis - Tüzman, Ankara sulh hakimi Bahaet
bet edilmiyecek kadar artan talebenin tin Ülkücü, Onye hukuk hakimi Ne
mektep içindeki intizamını, yalnız i - cati Yavuz, Doğubayazıt hakimi.Bür
dare vazifesi almış bulunan ögretmen- hanettin Belge, Bartın ceza hakimi 
lerle değil, bütün ögrctmenlerin yar - Tahsin Onal, Avanos ceza hakimi Ha
dımı ile temin etmektir. Bunun için lil Soysal, Karaköse azası Ziya Oral, 
öğretmenler okula girdikleri andan Bucak sulh hakimi Bahri Öktem, Su
itibaren talim ve terbiye vazifesine Bir EvJi,•a Çelebi hakikati: ıehri hakimi Şevket AJgantürk, Aksa-

" başlamı' sayılacaklardır. Dersanelere ray ceza hakimi Kemalettin Yalın, Çiv 
Evliya Çelebi, dört tarafını baghk, talebeden önce girecekler ve talebe ril hukuk hakimi Rahmi Yüksel, Anka-

bahçelik ve çamlrk olarak buldugu dersaneden çıktıktan sonra çıkacak - a 
An.kara'nın üzüm ıervetini anlatır ve ra zası Şerif Dikbaş, Elmalı hukuk hi 

!ardır. Böylece talebe ders esnasında kimi Hüseyin Gtingör, Ankara sulh 
,cbirde yalıua bu lfle uiraımak üzere ve dı91n~ nezaretaiz kalmıyacaktır. hakimi Cevdet Nurat, Amasya azası 
bir Engin eımneti'nin kurulduiww, Alakadarlara llzım gelen emirler ve - Cemal Ozcan, 1'ortum hakimi Abdul-
paşasınrn hasının 263.400 akçe olduğu- killikçe verilmittir. lah Tümer, Çivril ceza hakimliğine 
nu, livasmda 14 zeamet, 257 timar bu- terfian Giresun azası Mehmet Kaya, 
luft <n.\&, -nede kırk bi:n kuru, ge- • ..,. -.. .,_..-... • • • . . 15- a .[fr elde eauaıK1nı anı.uır. ... •V'&&• _ .. _:a ... ..., ltuk bakımı J.;uUı "J. eiüıen, Eı ...... ,. ... 

Bugün Ankara dagları çıplaktır ve Hukuk llmini Yayma Kurumu adı- zası Cahit Gürkaı, Gönen ceza hakim-
Evliya Çelebi'niaı gölgesi altında "Al- na bugün saat on be' buçukta Ankara liğine terfian Yusufeli hakimi Fahri 
lah bu fehri ili yevmilkıyame türkler Halkevinde, lstanbul Hukuk Fakülte- Ozer, Bor hikimi Sabri Sezer, Soma 
elinde müebbet ede ... ,, dileğini söyledi- si Dekanı B. Ali Fuat Baıgil tarafın- hakimi Ziyaettin Akbat. Çankırı ce
ği çamlıklardan eser yoktur. Onlara dan verilecek olan "Muasır hukukta za hakimi Sadık Şimıek, Plümer ha
Hacet tepesinden başhyarak yeniden imme hükmi şahıslarının meıuliycti kimi Hamdi Araç, Rize izasr Avni 
hayat vermiye çalışıyoruz. meselesi,. mevzulu konferansı, Profe- Tümerden, Dirik hikimi Velr't;ahk, 

Fakat vaktiyle bir "emanet,, kuru- sör'ün Paris'e bir konferans vermek İstanbul Azası Cevat Şetvan, Kula 
lacak kadar zengin bağ serveti olan üzere gideceğinden 22 nisan 1939 cu - müddeiumumiliğine Karacabey müd-
Ankara'da üzüm serveti, kıymetlen- martHi gününe bırakdm!Jtır. deiumumisi Fazh Erel, Bursa müd-
mek im:ki.nı bulamadığı için çamlıkta- deiumumi muvaini Fehmi, lali.biye 
rın ikıbetine doğru gidiyor: yakm ta· mUddeiumumisi Nail Ozkan, Aktehir 
rihlere kadar bütün Kalecik kazasını Yeni türk - macar ticaret müddeiumumisi Rıdvan Pınar, Bay-
kaphyan bağ serveti bugün 4500 heık- anlaşması ramiç müddeiumumisi Cemalettin 
•·- ve 96 ko"'ye 1·nmı·ıtı'r. Uzüm '---ı- d b. Pekcan, Nazilli müddeiumumisi Ki· .._. ı.- Türkiye ile M.acaristan arasın a ır 

l•tı yı·rm1• mı"lyon kı.lodan on bı'r mil- 1 · • k mil Ulgen. Çivril müddeiumumisi • ticaret anlaşması yapı ması ıçın pe .. fi 
Y

on kiloya kadar dü•müttür. b 1 k .. Hilmi Yavuz, Puar mU<Jdeiumumiai 
:r-- yakında müzakerelerde u unma ~ • Tahsin Ozer, Repdiye müddei.umu-

Prof~r Lui geçen sene verdiği zere Macaristan'dan bir heyet şehrı - miıi Nizami Kiber, Elbl.ıuı mi1ddei· 
bir konferansında Ankara tehrinin da- mize gelecektir. 
ima artan nüfueuna muvazi olarak, bot umumisi Şerif Kırafaç, YenifC'hir mUd 

dciumumisi Halil Temoçin, Haymana 
olan yakın topraklarda çeıitli iatihul müddeiumumisi Cemal Tümer. 

~:~~:rırı:=r~ ~za=~:;1~a~~: iı~d~~~ı!:e :a~a·~~~~::;/azdı- çorum müddei umumiıi Fahri Ak-
• .ı k ld • .. · t --titü· Ankara'nın boş ve sessiz etrafına gül Çorum müddei umumiliğine, 

rımı'"'a a ıgma gore zııraa ... &. d Udd . . . Ad"l Gil 
.Unde Ankara UzUmleri uzerinde yapı· bakınmak içimize çöken hüznü, isti~- D~ a~ m eı umumısı ı • 
lan tecrübeler çok müspet neticeler sal yapan blr kalabalıkla değiıtirecek muşo~~ud ~ongulda~ i u;lı~:n; H~ 
vermit ve alkol derecee.i 16 &ibi çok tesisler görmek istiyoruz. Hele bunlar, pEa ':" e! 1u~umısR fahe. ü~;dgu. 
•~L •- ayet o'lizel ıtri kokueu olan Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde rzıncan aza ıgına, e ııye m eı. 

YY&Se&, g • .. R i G0 R fah" hek· 
bir prap elde edilmittl· Tetkikler bit- bile yer alan çeşitlerden olursa.. ~m.umısı emz ıran e . ı~e " ı~ 
ti, fakat Uç sene evel projelerinin ha- Kutay liğıne, Trabzon sulh blkımı Cernıl 
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ratama hadiselerinde tahakkuk mua • 
melesi bakımından kanunen lüzum gö

rülen acele tedbirler alınmakla bera • 
ber cümhuriyet müddeiumumisi ve -

ya sulh hakiminin vau yerine gelme- Avrupa'ya giden gençler 
leri beklenmeksizin aynı zamanda der 
hal yaralının sihat ve hayatının kurta

rılması i~in icap eden tıbbi tedbirle • 
rin alınması lüzumu alakalılara bildi
rilmiıtir. 

dükleri ve öğrendikleri Kemalizm 
denilen ve husumet değil, muhabbet 
aıılıyan, üstün, ileri ideolojinin öz 
çocukları olarak yetiımiJlerdir. On. 
/ar ceplerine pasaportlarını koyar
larken nasıl olur da yeni bir ideoloji 
avına çıkar gibi yola çıkarlar! 

Karadeni:z'de fırtlna 

- Avrupa'ya giden gençlerimizi 
kaybediyoruz/ 

fakat onu medeniyet ve hüriyet dün. 
yası kazanırdı. Sözüm, hiç şüphesiz, 
iyi niyet ve dürüst maksatlarla ora
ya gidenler içindir. 

mamıı yarr sömürge ve sömürge 
memleketlerin denize düşüp yılantı 
sarrlan gençleridir. 

Her memlekette doğru yoldan 
sapıtanlar bulunabilir. Fakat biç 
bir memlekette doğru yol, Türkiye 
Jıadar biriz görüame:z. Sapıtım.lr i
çin ise mutlaka A vrupa'ya ulere 
çıkmak mı 1Azımdır1 

Bilman Trabzon Ceza hakimligine. 
İstanbul azası Kaşif Kumral Istan
bul sorgu hakimligine, lstanbul sulh 
hakimi Refik Ozegel lstan.bul mua· 
vin hakimliğine, lzmir fızası lsmai\ 
Unver Ankara sulh hakimligine, Deniı 
li azası Osman Fevzi Altıok Kırşehir 
müddei umumi muavinligine, Kon· 
ya Ercğlisi hukuk hakimi Ziya U
ğurlu Pertek hakimliğine, Diyarba· 
kır ceza hikimi Atir Aksu MardiB 
müddei umumiliğine, İstanbul müd
dei umumi muavini Nurettin Siret' 
İstanbul sulh hakimliğine, Gönen 
eski ceza hakimi Nurettin Kanda· 
gör Kastamonu azalığına, İstanbul 
izası Salim Baıevc1. 

40 lira asli macqa wr/i edenler 
İstanbul icra muavin\ hakimliğine 

lstanbul aza muavini Hasan Bodur, 
Antep sulh hakimliğine Antep sulh 
hakimi Mersat Yamaç, Elazığ sulh 
hakimliğine Afyon sulh hakimi Kad 
ri Uğur, Ankara sulh hakimi Nafi 
Bapk Ankara sulh hakimi Lütfi 
Doğrutürk, Ankara sulh hakimi ~ 
ray Hayrabolu hakimi Isa Taşde

mir, Yalvaç ceza hakimi Feridun 
Kırmacı Kupdası hukuk hakimi F~ 
ik Barbaruısoğlu, İstanbul sulh ha• 
kimi Rahime Ugc, Isparta sulh ha• 
kimi Vehbi Baykan, Keban sulh ha· 
kimi Hulmi Ozkaya, Yalova hakimi 
Fikret Onay, Finike hakimi Eteın 

Okal, Erzurum sulh hakimi Cemil 
Tolunay, Göynük hakimi Sami Ar· 
kan, Sürmene hakimi Nafiz Ozada, 
Kağızman hakimi Srtkı Savaş, Simav 
ceza hakimi Sadrettin Oztürk. Siirt 
sulh hakimliğine terfian Siirt aza 
muavini Hakkı Tüzüner, Mudurnu 
hakimi Abdüllatif Erdoğan, Suruç 
hakimi Düındar Pınarbaşı, Rize ba
kimi İffet Erginer, Devrek ceza hi
kimi Mustafa Ozkan, Daday hukuk 
hakimliğine terfian Çi,)ril ceza hi· 
kimi Hilmi Ulutan, Aunos hukuk 
hlkimliğine terfian Kütahya aza mu 
avini Masum Bellioğlu, Denizli hi· 
kimi Naci Aboy. Salıihll hlf!!uk 
~er~.idtıu uc:mın.ı • , 
kuk hakimi Huan Sılay, Pazar cen." 
hakimi Hulusi Oğuz, Vize hakimli· 
ğine Vize ceza hakimi Ahmet Kara· 
çam, Samsun azası Mehmet Erdtpıir 
Ürgüp ceza hakimi İsmail Bozkurt, 
Maraş sulh hakimi Hüsnü Kınacı. 
Babaeski sorgu hlkimi thsan Ovalı. 
Utak sorgu hakimi Bahadır Yücel, 
Tarsus s.ulh hakimi Salihattin Okur
oğlu, Ankara icra memuru Ferruh 
Yora, İstanbul icra muavin hakimi 
Nail Topuy, Ankara icra memuru 
Fikri Turna, Ankara ıulh hakimli· 
ğine teftit heyeti mümeyyizi Sabi
ha Taşçıoğlu, İzmir icra muavin hl· 
kimi Enveri Ege, Ankara icra memu
ru Ramiz Eren, Gireaun icra memu
ru Fehmi Bingöllü, Adana sulh hl-
kimi Ali Altınay, lzmir icra memu• 
ru Ahmet Tekçe, Ankara müddei 
umumi muavını Fahamet Evinıç, 
Niksar hakimi Kimil Ozaydın, Şe
binkarahisar aza muavini Fethullah 
Şerbetçi, Benehir hukuk hakimi 
Ahmet Cizrelioğlu, Malatya Azalığı
na Bolu sulh hakimi Rıra 0.zbilgiıı, 
Gelibolu ceza hikimi Ziyacttin Oz
men. MecidözU ceza hS.kimi Nazif 
Kütanbğlu, Eekitehir izalığma Ka.. 
raman sulh hikimi Naci Altın, Silif-

lstanbul, 3 (Telefonla) - Karade
nizde fırtına bütün şiddetiyle devaın 
etınektedir. Bugün lim&n1ız yerlerde 
vapurlar dayanamaz bir bale gelmit· 
ler ve açılmıılardır. 

Devlet Şurasında tayinler 

Bu cilmleyı istibdat, hatta me~
rutiyeı devrinde çıkan gazetelerden 
birisınde okusaydık haksız bulmaz· 
dık. Gerçekten o devirde Avrupa'ya 
giden bir genç, nesinı muhafaza e. 
debılırdi? Fesini mil C6bbesini 
mi? Selim veriıini mil Kadınlara 
karıı takındığı tavrı mıl Yemek yi
yiıini mı"? Hülba nesinll 

Hiç bir ıeyini. Çünkü bit taraf
tan "makamı hilafeti ulya", öte ta. 
raftan "Babı me'i.batı uzma" Asya 
ile Avrupa arasındaki Boğaziçi'ni 
bir Okyanus kadar geni41etmek hu
susunda ellerinden geleni artlarına 
bırakmazlardı Kafes, peçe, kaç göç, 
yeme içme yasağı, kapitülasyon yük
leri o umamn türle aydınrna kendi 
vatanını bir zindana çevirir, o genç 
de Avrupa memlebtlerinden birisi. 
ne kapağı attığı %aman ferah bir ne
fes alırdı. 

Bugünkü Türkiye ile Avrupa a
rasrndaki uzaklık Boğaz suları ka. 
dar bile def ildir. Türkiye' den Av
rupa'ya gidip sonra buraya dönen
leri artık bir Ahmet Hikmet Bey çı. 
kıp da "Yeğenim'' monoloğu ile ka
rikatürize edemez. Kısa bir zaman i
çinde aradaki boıluğu doldurmuı 
bulunuyoruz. 

HIJriyetin, istiklalin. milli var
lığın eşsiz vatanı olan Türkiye'den 
giden genç, neden bu Jcapılganlığa 
lüzum görsün! 

Bu yolda fikl.yette bulunanlar, 
devletin yabancı memleketlere tab. 
sile gönderdiği genç/er azerinde 
ne kadar .sıkıdan sıkıya inceleme
ler yaptığım, bilgi.si kadar ablik ve 
seciyesini, ailesinin vaziyetini araş. 
urdıfım, bilmem, biliyorlar mıydı? 

Gençlerimizi kırmıyalım ve eski 
tell.Jclcilerden henüz kendilerini .tur. 
taramadrlcları için çocu.lrlarıaı Av
rupa'ya gönderip göndermeme.tte 
tereddüt eden eskice kalalı ana ve 
babaların ıüphelerini kuvetleadir. 
miyeliml - T. l. 

ke ıulh hikimi Fazlı Cango, Yozgat 
balığına terfian Çumra hikimi Meh 
met llhan, Beytehir ceza bakimi 
Şevket Tüzel, Nuaaybin bakimi Ni· 
yazi Erol, Karaman hukuk bikimi 
lhsan Arar, Feke sulh hikimi Ali 
Naci Bıyıklı, Odemiı müddei umu
m! muavini Muhittin Taylan, Bile
cik sulh hlkimi Güner üçer, Mene
men hikimliğine terfian Bodrum hi
kimi Bedri Baran, Eğridir mu<ldei 
umumi•i 1haan Serim, Ermenak müd 
dei umumiliğine müddei umumi 
Avni Ataııık, Kozan müddei umu· 
miliğine terfian Tcfenli müddei u· 
mumisi Fahrettin Demirel, İzmir 
müddei umumi muavini Rüştü Ua
kent, Bafra müddei umumisi Emin 
Tatlı, Diıvrik müddei umumiligine 
Upseki müddei umumisi Ruhi Gil· 
ven, Araç müddei umumisi Zühtü 
Salıca, Diınar müddei umumisi Sırrı 
Kolay, Mustafakemalpap müddei u
mumiei Naim Ilıcalı, Bozüyük müd
dei umumisi Sami Tevfik Ozgen, Ankara ağır ceza mahkemesı azaıın

dan Rasin1 Ongôrün devlet 9urasmda 
açık olan ikinci sınıf muavinlik ma&fl 

karşılık gosterilmek il.zere üçüncü sı
nıf muavinhge tayini, devlet 9Qraeında 
açık bulunan ikinci ıınıf mUlizimlik • 
ler için yapılan mueabab imtihanın • 
da kazand kan anlqılan Aydın Tunç· 
ay. Ru tu Aral ve Leman Akyolunun 
mül z h 1 re tayini yukaek taldik 

tcıı çıklmfUl' • 

Hüriyetsi%, muışer"1sis, müsa
mahasız bir memleketten bütün bu 
nimetlerin bedava dairt ldığı bir 
ülkey11 •iden osmanlı gencini, tabii, 
nuamdl)ıi WblW rejim kaybeder. 

Onun için, §İmdi: 
- Avrupa'ya giden gençlerimizi 

kaybediyoruz/ 
cam/esini duyarsak, halılı ola. 

ralı, yadırgarız. Avrupa ve Amerika 
tahsili, bir takım gençlerin ba§ları
m döndürmuş, onların milli hüvi
yetlerini sarsmıı olabilir. Fakat 
diJckat ederseniz o gençler, yurtla. 
ruxla ber ıeyı. iatiJılaJJ. varbjı bal• 

Olu olsa, bu filrfyet, A vrupa'ya 
6idenlerln bir taiım yabancı ldeolo. 
ill•t• ıeımyaı 66at•rdikleriai söy
lemek ister. 

BuglJn Avrupa•ya glJnderilmekte 
olan g11nçlerimiz etlmhuriy~ iljn 
ohınduğu uman beı ile on yaş ara. 
.uıda idil#• Bltb dıı7ddları, ıör-

inemada yeni bir kefil I 

Moekova'da yapılan ve -
&"izli tutulan bir tecriibeclen .,......, 
artık, açık bahçel.-de, aJ'dm(llda 
da sinema l'ÖMerilebilecekmif. 

Fena ketif deiil ama, sia-n•yı 
biraz da karanbiı için sevenler, 
bilmeyiz, ltanclaa ........ laııla
Cllldar ...... ? 

(Sonu var) 

Defterdarlar arasında 
Münhal bulunan Zonguldak defter

darlığına, Tekirdağ defterdarı Hüsnü 
Poraym, ve ondan inhilal eden Tekir· 
dağ defterdarlığına da Tunceli defter
darı Cemal Gölıe'nin tayinleri yübelr 
a.t..-.s*m•u.. 



4.3. 1939 -3-

DÜNYA HABERLERi 
( DUXKU ) 

Yeni Papa 
'aıt ~tın 28 ınci gun..ı ak.f&JIU alL 
ııı illi kardinal, on birinci Pu.aa'un 
~il üzerine bot kalan papalıga 
~ bir papa aeçmek için Vatikan 
'il ~Yına çekiIJiler. Bunun Üzerine, 
~Llnciı aaırdanber.i devam eden 
~ iil iktızaaı, Konklav ile dünya 

Burgos mahfilleri iSTANBUL gazeteleri 
. 
ı· 

e· 

il 
't. 

'r 
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Mareıal Peten'in Büyük Elçi 
tayin edilişinden memnun • "

11ldaki biıtün münasebet kesil. 
~·Ve yeni papanın seçimini bil. 
"-il beyaz duman Vatikan sarayı-

ac.ğından çıkıncıya kadar alL ı· ngı·ıtere de Bag\J dat'taki elçisini ~iti kardinal mahpw olarak ka-z. aü:~~· g!~o~irüç~~üed~~ Burgos'a büyük elçi olarak yolluyor 
!it asrın sonlarına doğru ölen bir Paris, 3 a.a. _ fyi malumat alan mahfillerden öğrenildiğine. 
eitP•dan aonra, hariçten yapılan te- göre, Fransa'nın Bur~os b~yük elçiliğine tayin ~dilen Maretal 
~~nüfuz dolayıaiyle, yenisinin in- Peten oradaki vazifesıne aıt bazı teferruatın halimden sonra Pa-
~bı Üç ae.ne gecikmi§ti. Bunun Ü. d k h f d uk 
a-.,. ris'ten ayrılacaktır. Bunun önümüz e i a ta sonun a v uu tiİ .. ~e papalık aeçim U5ulü değİ§tİ· Fran•a'nın Burgo• •eliri 

Mareıal Peten -::ı. Seçim hakkını haiz olan kardi- muhtemeldir. 
ı-b~defa ~t~ eder e~e~ Evelce sö~enildiğ~in hiffihna ola---~-~---------~~--------·~---~~~~ 

Papa Pi Xll • 
nın mesa11: • ~ aeçilinciye kadar dı§an ile mü. rak mareşalın Burgos'daki vazifesi 

~tlerinin kesilme$ine ve hatta muayyen bir müddetle tahdit e.d~lmiş 
L ~~n içinde seçilmediği takdirde değildir. Kendisine kurmay reısı ~e
~nallere verilen tayinin tedricen neral Vayd ile gene kurmaydan bın
~hııeaine karar verildi. Bundan başı De L'Epine refakat etmektedir. 
'-a da artık papaların daha kısa Hariciye nazırı Bonne, Burgos bü
~an içinde geçilmesi mümkün ol- yük clçiliğ} mü.~teş~rl~~~na ve 1?_1are- Bütün İnsanları • A. 

samımı 
şalın siyası muşavırhgıne Bruksel 

• Bununla beraber, bu defaki seçi. büyük elçiliği müste arı Gazel'i ta· 
~bu derece çabuk yapılabileceği. yin etmiştir. 
~ •ht.imal verilmiyordu. Bu sebeple- Hükümet parlamentoya İspanyol 
~t ~i. 2 mart perıembe günü ak,amı mültecileri için ıso. milyon fran~lı~ 
'hkan ocağı bacasmdan beyaz dU- kredi talep eden bır kanun pro1csı 

~il çıktığmı görenler, gözlerine tevdi eylemiştir. 
~k iıtememit. ~lacaklardn:· ~a: 
"lt doğnı imi§. lkm martm bınncı fı'ransız ga;;~telcrinin tef ICirleri 
t1bıü, biri de ikinci pertembe günü 
~'Pılan üç seçimden sonra Kardinal 
İll~elli'nin inti~abı içi~ laz~ g0el~n 
\-1 •Ulüs ekaerıyet temın edılmıttır. 

t'lli papa on ikinci Piw ismini al
"'ıttır. 

surette sulha davet ediyorum 
her yerde büyük bir Seçim 

memnuniyetle karşılandı 
Vatikan, 3 a.a. - Papa on ikinci Berlin'dc 

Pi, Vatikan radyosu ile dünyaya bu- Berlin, 3 a. a. - Kardinal Paçellinin 
gün ilk mesajını vermiştir. süratle papa seçilmesi Bcrlinin ,;iyaai 

12 nci Pi, papalığa seçilmiş olma- mahfillerini hiç beklemedikleri bir 
ıundan dolayı hamdetmiş, kardinallar vaziyet karşısında bırakmışa benziıyor. 

CUMHURİYET 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
seçımleri 

Yunu Nadi, bu başmakalede, intihabat 
hazırlıklarının devam cttigındcn bahuıle, 
bizdeki ıki derecelı seçım sıstcmini kısa
ca ızah ettikten sonra çok hrkah memle
ketlerde scçım iıılerinın mucadeleli ola· 
rak geçmesıne mukabil bızde tek fırka 
buluncıugundan pek muc:adele olmadığın
dan, ancak fırka bir olmasına ragmen in
tınabın serbestlıii mahfuz oldugunu, va
tanda~ın reyini ıstedıcı adama verebile • 
cecını, halk partısi yolunda yurümemizin 
o partinın memlekete buyuk faydalar tc· 
mın etmiş olduiunu bilmemizden ileri 
ccldiginl, halk partisi usulunun heniız i
pndc yaşadıgımız bir tarihin ifadesi ol
duğunu, ebedi Şef Ataturk'lc milli Şef İli· 
met lnonll'nıin, memleketin yalnız dun -
ku kurtuluşunu dcı;il, yarınkı kurtulu::ı ve 
yukselişinin aırlannı da C. H. Partisi 
prensiplerınde topladıgını, halk partisi 
yolunda yuruyu5umuzun, cebren hakim 
kılınmış bir partizanlık degil, gidilecek 
en dogru yolun bundan ibaret oluşundan 
mutcvcllit bulundugunu ve seçimlerin 
devletin temel taııını teııkil cttigini bil· 
mcmiz luzumunu yazmaktadır. 

İstanbul'un bayramı 
"Nalına mıhına" sütununda, Abidin Da

ver, bugun lstanbul'un gayri resmi, fa. 
kat halkın i~ınden gelen samimi bir bay
ram yaptı~ını, bir çok sencdcnberi ona 
hasret olan lstanbul'un, esasen tnonu 
kahramanına karfiı daima buyuk sevgi, 
baglılık ve hürmet duygulariylc mütchas· 
sis oldugunu söyledikten sonra, mütareke 
yıllarında bize ilk milli bayramın sevin· 
cini taturanın da lsmct 1nonu oldufunu 
hatırlatnıaktadır. 

TAN 

•·•·Matbuat Servisi 

yon lira varidat farkiylc bir budceyc sa
hip bulunmamızın, memleket işlerinin 
feyizli bir yolda )'Urudugunu costerdıgi
ni yazarnk, bu &ayanı ıftıhar netıccden 
dolayı, onu istihsale hizmet edenleri teb
rik etmektedir • 

YENi WAH 
Bqinci Büyük Millet Meclisi
ne doğru 

"Her sabah" sutununda Cemalettin 
Sarac:oğlu, martın 24 uncu gunu millet 
vckllligj ınfatını resmen ıktisap edecek 
olanların hı~ liUPhcsız durü.,t ve faziletli 
aimalar olacaı;ını, başımızdaki büyukle
rin, meziyeti, fazileti yurtseverligi, mem
lekette yerleı;mek istiycn temiz ve pü • 
rüzsüz nasiycler olduı:;unu, onların vazi
flcrini kolayla!itırmak için gene onların 
iprct ettikleri ismet ve fazilet yolunda 
yürüyerek seçim işleriyle yakından ali· 
kadar olmak luzumunu yazıyor. 

Balkan comnıonwealth'i 

Hüseyin Cahit Yalçın, Balkanlarda bir 
Commcnwealth vilcuda getirilmesine, yal. 
ruz Avrupa sulhu için değil, butun dun
yanın huzur ve sukiınu i~in en kuvctll 
bir limll olacafını söylcdigi bu baş ma
kalesinde, Avrupa sulhunun gerçekten te. 
mini için bundan ba!ika çare olmadığını 
ileri sürerek, Balkan devletlerinin bir -
leşmelcri için en birinci ı;nani olabilecek 
hudut gcnielctme emelinin esasen mcv • 
cut bulunmadıfını yazmaktadır. 

Bu millet Şefini nasıl sevme
sin? 

. Kardinal Paçelli, ölen papa on bi. 
~i Pius'un devlet nazD'l idi. Yük.. 
'elr kabiliyeti inkar edilmemekle be

Repüblik., Ordr ve Popüler de da
hil olduğu halde bütün Faris gazete· 
]eri, Fransız hükümetinin Burgos'a 
sefir olarak mareşal Peten'i gönder· 
mekte gösterdiği isabetten sitayişle 
bahsediyorlar ve "Verdon kahrama
nı" nın şahsi meziyetlerini uzun uzun 
anlatıyorlar. 

meclisine şükranını bildirmiş ve de- Gazeteler hadiseden muhtasaran 
miştir ki: bahsediyorlar. Matbuat tarihte kay -
"- Bu dakikada, fikir ve kalbimle, dedilen en seri papa intihaplarından 

katolik rahiplerini ve misyonerlerini birinin de 12 inci Pie'nin intihabı ol • 
ve gerek katoliklik dahilinde, gerek duğunu kaydetmekte ve bir papas ol
haricinde insaniyet ve medeniyet için maktan ziyade yüksek bir diplomat 
imanla çalışan istisnasız bütün insan - olmakla tanınmış olan Paçelli'nin sc -
lan düşünüyorum. çilmcsi ie eski kilise ananelerinin de-

İstanbul ıehrinden ismet lnö' -
nüne selam 

"Şimdilik bu kadar" sütununda, Murat 
Sertof:lu, Cümhurreisinin, lıtanbul'a gel
dikten sonra daha yorgunluk almadan, 
Dolmabahçc sarayında her mesleğe men
sup halk mUmessillcrini kabul ederek 
dertlerini dinlediğini, en ufa'k teferruatı 
bile ihmal etmeden onlarla bir baba gibi 
alikadar olduğunu yazıyor ve "Bu millet 
kendisini bu kadar seven, bu kadar du56-
ncn ıefini nasıl ıevmcslnl" Diyor. 

"aber, bu vazifede bulunmu§ olması Burgo!C malı/illeri memnun 
tı'Palığa seçilmesine mani telakki e- . • 
diliyordu. Çünkü papalığın uzun ta. Burgos, 3 a.a. :- lspanya'nın mıllı 
l'ihinde bu vazifede bulunan bir kar- radyo po~tası harı~i sıyaset hakkında 
diııat ı -a ... _...ildig· i görülme. neşrettiğı bir teblığde mareşal Pe-

ın papa ıg --:r . b" .. k 1 . . 1 k ta 
~ .. tir So b 'rinci Piua za.. ten'm Fransız uyu e çısı o ara • ... . nra papa on ı . . . k 1 . . b" k.ld k 
~nında otoriter devletlerle papalık yınını ço e verışlı ır şe ı e arş!· 
\t... d- '•-· .. ---L-tlerin ger: .. inli- lamaktadır. Mareşal Peten İspanya· 
, •oın aaı munaaeuc • . • 'ba • 1 b" "k b' 
ti kal'§ıamda politika itleriyle daha nın umumıyet ıtı rıy e , uyu ır 
~ ınetgul ve bütün mesaisini dine d~st~ ':'e general Franko nun da sa
J.~ecek bir kardinalın MÇilmes.i mımı bır arıkadaşı o.lar:; ~~ı~~
~ J iYordu.Jki otoriter devletin dır. Fransa Burgos a yu e...,.ı o a-
~i'l' ........ 1'2 ••J'lr.ıöl • --.-_,. __, ~ 

~na mazhar oldukları bildirilen 
l'Otino, Bolonya ve yahut da Napoli 
lai.Jcopoalarmclan birinin intihabın. 
d-.ı bahsediliyordu. 

Burgos'ta nazırlar meclisinin 
toplantısı 

Burg06, 3 a.a. - Nazırlar meclisi 
general Franko'nun riyaseti altında 
toplanmıJtır. 

Hariciye nazın Kont 'Gardana, ha -
rici vaziyete dair mufassal izahat ver
miştir. 

Nazırlar meclisi kabul ettiği bir ka· 
ramamede kiliseleri emlik vergisin • 
den afetmiıtir. 
Nazırlar meclisi Dorningo de Kas 

Barcenaa'ı hariciye müsteşarlığına ta
yin etmiştir. 

Kartajena'da S nasy.onalist tayyare 
şehrin merkezini bombardıman etmiş· 
tir. Hasar çok mühim ise de yaralılar 
bir kaç tanedir. 

lngütcre de Rurgos'a 
elçi tayin etti 

Londra, 3 a.a. - Bağdat elçisi Mau 
rice Peterson'un Burgos İngiliz bü -
yük elçiliğine tayini resmen bildiril • 
miştir. 

Deyli Telegrafın Burgoe'tan öğren -
diğine göre, bir İngiliz ticaret heyeti
nin pek yakında Burgos'a gelerek İs
panya ile İngiltere arasındaki umumi 
ticaret münasebetlerini tanzim için 
müzakerelerde bulunması pek muhte· 
meldir. 

H ü kümetçilcr J' arşot"•' mı ki 
sefareti kap<1ttı 

Bu mesajımla, §İddetli sulh tcmen- ğişmiş olduğunu tebarüz ettirmekte -
nilerirni bildirir ve bütün insanları dir. 

samimi surette sulha davet ederim. O Nevvork'uı 
sulh ki muhterem selefim onıu bütün • 

Nevyor~. 3 a.a. - D.N.B. bildiriyor insanlar için candan istemiş ve tavsi • T 

ye etmiştir. o sulh ki, yüksekliği dL Bütün Amerika mathuatI yeni papa. 
ğer her türlü duyguların üstUndcd.ir. nrn intihabını sempati ile karşılamakta 
o aulh ki it._ kalbe malik olan her ın- ve kendisini demokra~lerin dostu ..ı.:ve 
şe t ve adaletın bır meyvasıdır. 'BU- Şiriıaıye tiad!rreslrii tefs rat ne'(reaır.: 
tün insanları, mtihadenet halinde ya- mcmiştir. Bazı mühim şahsiyetlerin 
şıyan birleşmiş aileler sulhuna. büyük n.eşri~atından çıkan mana, siyasi mah· 
insanlık ailesinin yüksek menfaatleri f ıllerın de memnun oldukları ve. ge
için karşılıklı karo eş yardımiylc dos. r~k ma~buatın ve ~ere~ bu mahf ı_lle
tane iş birliğiyle ve samimi antantı ile rın yenı papay~ şımdı.den tota~ıter 
milletler arasında sulha davet ediyo- devletler aleyhıne tevcıh etmek ıste
rum.,. 

l'apa ittif ak·l" seçildi 
Roma mtabuatı 218 yıldanberi ilk 

defa olarak papalığa bir romalının se
çilmediğini ıkaydediyor. 

Mesagero gazetesi, Paçelli'nin itti
fakla seçildiğini bildirmektedir. 

Kıral ve Musolini, 12 nci Pi'ye teb
rik telgrafları göndermişlerdir. 

De Valera da yeni papaya bir tcb -
rik telgrafı göndermiştir. 

Seçimin akisleri 

Pmu'ıe 

Paris, 3 a.a. - Bıütün Paris gazete
leri, müttefikan, Paçelli'nin papalığa 
6eçilrnesinden dolayı büyük memnuni
yet izhar etmektedir. 

Maten diyor ki: 
"Yeni papa, kendisine döviz olarak 

"adalet ve sulh"u almrştır. Bu. bir in. 
san hakkın hüküm vermiye kafidir.,, 

Jur diy ki : 
"Fransa, konklavın neticesinden hu 

susi bir memnuniyet duymaktadır. On 
ikinci Pi'nin kardinal Paçelli iken 937 
de Pariste Fransa Lcpte söylediği 
sözleı:ıi unutmuyor.,, 

Jurnal diyor ki: 

dikleri merkezindedir. 

Rudape§te"de 
Budapeşte, 3 a.a. - Macar matbuatı 

monsenyör Paçellinin papalığa inti • 
habmı günlin en mshim vakıası olarak 
kaydetmektedir. 

Gazeteler, yeni papanm geçen sc • 
nelci kongre münasebetiyle Budapeşte 
te bulundulu sırada Maearistana karşı 
göstermiş olduğu sempatiyi kaydedi
yor ve bu seçimin yalnız kilisenin de. 
ğil bütü':l beşeriyetin selametine hadim 
olması temcnniaini gösteriyorlar. 

V ar~oım, da 
Varşova, 3 a.a. - Polonıya matoo • 

atı yeni papanın intihabına uzun ma • 
kaleler tahsis etmekte, yeni papanın 
seleflerinin İJİne devam için bütü':l ev 
safı haiz olduğunu ve I 2 inci Pie'nin 
bütün Polonyada derin bir sevinçle 
kar111Iandtğr.11 yazmaktadır. 

-
İran Veliahdı 

Kahire'ye vardı 

Diğer taraftan Paçelli'nin nam.. 
tetliği bilhaua Amerika, Kanada, 
ltt•nda, İngiltere ve Franaa gibi 
~leketlerden gelen kardinaller 
tal'afmdan kuvetle terviç edilmiıtir. 
lıir kısım İtalyan kardinallerinin de 
htanlara iltihakiyle Paçelli'nin inti
~alu temin edilmiı olacaktır. Paçel. 
li'ııin intihabı, on birinci Piua tara.. 
f~an takip edilen &iyaaette esaslı 
bir değiıiklik olmryacak demektir. 
tül\kü ltalya ile methur 1929 itilaft
llt iınzalıyan kardinal Caapari'nin 
Çekildiği gündenberi, Vatikan'm ha
lici politikası Paçelli tarafmdan ida. 
~edilmekte idi. Bu on sene içinde 
laaçelli, 1931 aeneainde ltalya ile Va. 
lilcan araamda Latran mukavelesinin 
tatbiki yÜzünden çıkan ihtilafı 
~a.lle~İ§ ve Romanya, Avuaturya ve 
""roalavya ile itilaflar imzalamıt
br. Fakat en ehemiyetli baıarıaı, Na. 
ti Almanya ile imzaladığı anlaıma· 
dır. 1929 aeneainde ltalya ile imza.. 
'-aan itilafname dereceainde ehemi
,_.i olan bu alman itilafı, on birinci 
Piua öldüiü zaman, Vattkan'ı en 
~ meıgul eden meaele idi. Bu iıle 
~ ziyade ufraıan adam da devlet 
"-zırı Paçelli idi. Binaenaleyh Pa. 
Selli'nin papalığa seçilmeai, Vatika. 
lltn politikumda iatikrar m&naama 
delalet eder. Bu, ıüpheaiz otoriter 
devletleri ve bilhaaaa Almanya'yı 
"'-nnun etmiyecektir. Fakat otori. 
t..- devletlerin arzularma uygun bir 
Papanın seçilmesi, Vatikan'm kato
lilc alemi üzerindeki nüfuzunu sana. 
bilirdi. 

Varşova, 3 a.a. - Varşova'mn bir o
telinde bulunmakta olan cUmhuriyct • 
çi lspanya mümeuiliği kaldırılmış -
tır. Doktor Medina Meksiko üniversi
tesinde profesörlük kabul etmiştir. 
Yakında Meksika'ya gidecektir. 

"Kardinallar, Paçelli'yi seçmekle, 
hem on birinci Pi'nin son gece hazır -
ladığı vasiyetnameye tebaiyet etmek 
hem de bütün dünyaya ihtarda bulun -
mak istemişlerdir.,, 

İskederiye, 3 a.a. - Kıra! Faruk'un 
hemşiresi Prenses Fevziye ile evlen • 
mek üzere Mısır'a hareket etmiş olan 
İran Veliahdı, "Mahrusa" yatiyle bu • 
raya gelmiftir. 

:A. Ş. ESMER Londm'da 
Londra, 3 a.a. - Bütün ingiliz gaze. 

Yugoslmıya d11 ,nk·ında teleri, Paçellinin papalığa seçilmesin-
Burgos'u tanıyacak den dolayı büyük bir memnuniyet iz • 

İki Mısır topçekcri ile "Milan" is • 
mindeki fransız muhribi yata refakat 
etmiştir. 

"Milan" limanın medhalinde dur -
mu§ ve 21 pare top attıktan sonra Bc-

Halk ile 
temaslar 

(Başı 1 inci sayfada) 

Belgrad, 3 a.a. - Burgos hükümeti har etmektedir. 
nin İngiltere ve Fransa tarafından ta- Tayms gazetesi, başmakalesinde di -
nınmasını müteakip 1spanya'da hasıl yor ki: 
olan vaziyetin inkişafı matbuatın dik- .. Dünkü seçim, bir çok bakımlardan 
katini celbetmektedir. büyük bir ehemiyeti haiz olmuştur. 

Gazeteler, bu münasebetle Yunanis • Devlet nazırı kardinalın yeni papa in
tan'ın da Franko'yu yakında hukukan tihap edilmemesi hakkındaki anane, 
tanıyacağını bildirmektedirler. Gaze- bu defa takip olunmamıştır. Bu, on bi· 
teler, Romanya hariciye nazırı Ga - rinci Pie'ınin maIQm olan temennisi -
fenko'nun Varfôva'ya y~pacağı seya - nin Paçelli'nin seçilmesinde büyük rol 
hattan da bahsetmektcdırler. oynadığını gösterir. Bu da müteveffa 

rut'a avdet etmek üzere hareket et • 
miştir. 

Limandaki gemiler, düdük çalmak 
suretiyle yatı selılmlamışlardır. Bir 
hava filosu geminin üstünde uçmuş -
tur. 

İran veliahdı, karaya çıkar çıkmaz 
doğruca Rasetin sarayına gitmiş ve 
veliahd, Prens Mehmet tarafından ka
bul edilmiştir. 

Sabiha Zekeriya Sertel, bu baımakale· 
sinde lsmet lnonu'nu, lnonu kahramanı, 
Lozan dıplomatı, buyuk mkıhıpcı sıfa • 
tiyle çok kereler karliılayan İlitanbul'un, 
onu Cumhurrclsi olarak ilk defa karliı • 
ladıgını soylcdıkten ı;onra, milli Şefin, 
cumhurriyuetinc, biıtiın milletlerin cm • 
niyeti tehlikede bulundu~u bir devirde 
gelmiı olduğunu hatırlatarak, onun, isük
lilimizc karliı gelen her tehlikeyi evciden 
hesaplayıp kar&ılıyan bir lider sıfatiyle 
bize itimat ve emniyet verdiğini, bu iti
barla 1stanbul'un onu yalnız cumhurreisi 
olarak dcgil, türk milletinin mukaddera
tını, iatiklllini bekliyen büyük millet ba
bası, halk babası sıfatiylc sellmladıtmı 

Jll.ımakıadır. 

Sergiye gidecek kıymetli eıya 
"Günün meseleleri" &ütununda, Nev • 

york ıergislnc gi:ındcrilec:ek eşya muna
sebctiyle bazı gazetelerin, bu eşyanın zi
yaa uğraması ihtimalinden bahscttıkleri
ni kaydederek böyle bir telqa mahal ol
madıfını, esasen bundan evci de digcr ba
zı sergilere kıymetli ıcyler yollamıli ol
duiumuzu hatırlatmakta, bilakis, bunla
rın yollanmasında, turk medeniyetinin ne 
kadar caki olduiunu ispat etmek bakı • 
mından faydalı bulundua,:uou yazıyor. 

lstanbul'un sevinci 

:M. Turhan Tan, "Penceremden" sütu
nunda, cümhurrelsinin istanbul'u ı;crcf. 
lcndinncsi münasebetiyle yazdtğı fıkra
da, İsmet İnönü'nıin, lstanbul'luların da
ha 1921 senesinde bliyuk adam diye al • 
kııladıklarıru hatırlatarak onun milli mü
cadeledeki zaferlerinin bir tarihçesini 
yaptıktan sonra, İstanbul'un kurtuluş gil. 
nünlin dahi onun eserlerinden biri oldu
ğunu ve İımet İnônü'niln Dolmabahçe 
sarayına deill, türkün yUrcilne konuk 
gcldiiini yazmaktadır. 

VAKİT 

Türkofis teıkilatı 

İJc:tiaat veklletl müesseselerinde, ha • 
zirandan itibaren bazı tasarruflar yapıla
cağmm söylendiğini, Turkohsin ecncbl 
memleketlerdeki tcşkilitından beıı tane • 
sinin lagvcdilerck, bu islerin sefaretler
de kurulacak ticaret ata!jeliklcrinc dev • 
rcdilccegini yazmaktadır. 

Denizbank'ta 

Ay ba§ından itıbarcn kadro harici edi
len memurların kanunen verılmesı la • 
zımgelen tazminatla tekaut sandıgında 
birıkmiı paralarının iadcsıni ıstedikleri • 
ni, kadroda baıka dc&iıiklik yapılmıya • 
cagınm söylenmesine rağmen bazı §ube
lerde yeniden dcgi&ıkli.k yapılacagıru 
yazmaktadır. 

Sandık batma 

Sadri. Ertem, bu başlık altındaki yazı
sında bır çok dcmokraaılerin intıhap ili· 
lerınde muhtelif tahdıUer koyduklarını 
hatırlatarak, Turkiye cuınhuriyetınin hal
ka, temsil bakımından en geni& imkanla
rı vcrmiı olduiunu soylcdikten ııonra 
altıncı intihap dcvrcaıııin muvaffak bi~ 
manzara i0&tcrmcai için teşkilat halinde 
çalır;m.ak. lizımgeldiiıni, meseli mektep
lerde ıntihap davasının bir haftalık ders 
~cvzuu teşkil edebilcccgini, parti teıkı
latlyle balkevlerinin, gazetelerin vazıfe
lcndirilcceklcrin bu vazifelerin, sandık 
başına bol miktarda vatandaı sevkinden 
ibaret olmayıp ruhlara, müıtcrck davala
rı bapranların aıkını, ıcvgjıini aıılamak 
oldu&unu yazmaktadır. 

İftihara değer bir eser 

ismet lnönü yalnız bir halk 

devleti reisinin vazifesini yap

tlııyor: bir halk partisinin bü

tiin azalarına da, halk ile birlik
~ çalr.!~1':ın yollarını ve fayda
"'11111 ogrebyor. 

F.R.ATAY 

/tal . . l lan papanın siyasetine devam olunacağına 
)Un :ram ı f delildir. 

Napoli, 3 a a. - Akuila hastane gc • Bütün diğer gazetelerle birlikte 
misi içinde İspanya' da yaralanan 43 l Deyli Ekspres Paçelli'nin papa seç.il • 
zabit, ve 376 lejiyoner olduğu halde mcsi. demokraai için bir galebcdir, de-
Kadik'ten buraya gelmiftir. melttedir. 

Misafir veliahd, bir müddet sonra 
hususi trenle Kahire'ye hareket et -
mişt:ir. 

Kahire, 3 a.a. - İran veliahdı bugün 
buraya gelmiş ve parlak merasimle 
karşılanmıştır. Şehir, ba§tan bap do -
qanmı,a. 

Asını Us, bu baıtmakalede, tamamen 
mütevazin çıkan 1939 büdcesini mevzuu
bahı ederek, bu hldisenin kıymetini tak
dir etmek için 160 milyo,n liraya du5en 
&ekiz sene evelki büdceyi coz onüne ge • 
tinnek icap ettiiini soylemektc, o zaman 
hükümet rei&i bulunan İsmet İnôniı'nün 
aldıiı tedbirler aa7esinde bu&Wı :ruz mil· 

--
Ucuz cins sigaralar 

"Haklı liikayetler" sutununda, okuyu -
cularından aldığı harumelı sigarası ı;ika
yctlcrini mevzuu bahis ederek. turk tiı ı. 
tıinlcrinin ıetch her ılgaruının kendi -
sine göre nefis olmasını icap ettirdigi -
ni aoylemekte ve "Standardize edilmiı; 
mal çıkarılmasını istiyoruz" dedikten 
1enra, ucuz nevi slgaralanmızın hepsini 
tenkide pyan gônncktcdir. 

yeni bütçenin manası 
-uıkkııtıcr ıutunu", yeni büdc:cnln mil

li müdafaa ve maarif fasıllarına yapılan 
zamlara mcvzuubabs ederek, his; bir ve
kalete müyesser olmıyan bu itimarnın. 
dtvlctin takip ettigi genç nesil yetiştir • 
me siyasetini anlattığını ıöyluyor, yeni 
büdçenin manası "emniyet içinde yaıı • 
yan evladlanmızı iyi yeti!itinnek,, diye 
hülba ediyor. 

SON POSTA 
Yeni mebuslarda aranacak va
sıflar 

Ankara'dan aldığı hususi bir habere at
fen, yeni mebusların zaman ve mesaıle • 
rini tamamen meclıs faaliyetine hasret • 
mclcri ve hiç bir ıirkettc meclisi idare • 
de veya milrakip olarak bulunmamalan 
istenilccegini ıoyluyor. 

HABER 
Ecnebi mütehasaıslardan bek
lediğimiz 

"Not" sütununda, fıkra muharriri ba
zı gazetelerin ecnebi mutchassısları~ eh
liyetleri ~ak~ında ta~kıkata başlanıldıgı
ru ve ehlıyctı goriilmıycnlerin mukavele
lerinin feshedileceginı yazdıklarını soy. 
luyerck, Turkiye'nin her ıah sında mu -
tchassıslar çalı5tırdığımızı bunların ken
di yerlerini dolduracak tti;k elemanı ha
zırlayıp hazırlamadıklannı tetkik etme • 
nin ve şayet matlup randıman elde edil -
miyoraa bunun için harcanan para ile Av

rupa'da mütehassıs yetiştiremez miyiz ı 
sualini sorduktan sonra ııimdılik ınalQm 
olan tarafın alim ve miıtehassıslan eser 
vermediklerini ve elde ancak doçentler 
vasıtasiyle talebeye intıkal eden mütchas
sıslara soruyorum, dedikten sonra, mü -
tchasaıs ve ilimlerin deruhte etmek va • 
ziyetindc bulundukları iki hedef olduğu. 
nu söylüyor. Uhdelerine aldıkları tedri. 
satı talebe seviyesine göre muvazeneye • 
koyup müzakere edebilmek ve kendileri • 
nin yerlerini doldurabilecek eleman yetiş
tirebilmek dil bilmiy<'n talebe muvacehe
sinde yükün doçentlerin üzerinde kaldı
ğını ve binnetice matlup hasıl olmadıfı • 
nı, bunlann yerine türk evl,idl:ırının ye. 
tiştirilmesi daha muvafık olacağı muta -
lcasında bulunuyor. 

SON TELGRAF 
Örnek millet baıı 

Etem İzzet Benice, bu başyazısında 
Milli Şef İsmet İnônu'nıin h:ılk mtimcssil
leri ile yaptıgı temastan bahsederek lnö
nü'nün kulnfını doı:rud:ın dogruya ve va
sıtasız milletin kalbine veren örnek bir 
millet şefi oldugunu, turk dcmokrasısi
nin halk ile devlet arasındaki bırlık ve va
sıtasızlığı tebarüz ettirdikten sonra yeni 
mebus namzetleri tefrik ve tcsbit edil • 
medcn önce yuksek lnönu'nun sondaj 
mahiyetinde İstanbul'da yaptıkları çalıı
malann bu bakımdan da ıntıhaba ve ye
ni budceyc mucssir olacagını, aynı za -
manda memleket kalkınması, vatandaı 
refahı için hukumete esaslı çalı ına di -
reıktifleri olacqını 7umaktadır. 



-4- 4 JLUS --Papa nas il seçilir? 
( __ R A_D_Y o_) 

iki sene müzakereden sonra 
Papa ıeçemiyen kardinaller! TURKlYE 
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Konklav ne demektir? DALGA UZUNLUGU 

(Rudolf Huruby tertıbO 
Schncidcr • Meşhur Rö 
lcrden • potpuri. 

22.00 Haftalrk posta kU~ 
22.30 Müzik (senfonik ,.... 

lar). K atolık dunyası, yeni pa-
panın seçımını buyuk 

bir teccssus ıçınde beklıyor. 
Buna raı;::mcn, papanm aeçımı 
içın yapılacak muzakereler son 
derece gazlı tutulacaktır. 

Fak t ımd ye kad r papalar 
hep böyle gızlı olarak seçıl . 
mezdı. Papa se ımi a ırlarca a· 
çıktan açıı.a y pılmı:;ur. Ba • 
zan seçım e n sında e ddetlı 
munaka lar ve gurultuler o • 
lurdu. Hatt kanlı kavgalar ol· 
dugu da vakıdır. Konklav ıse 
nisbeten yeni bir tesistır: ılk 
Konklav 1274 de olmustur. 

Ondan sonradır kı, Konklav. 
lar, aulı tutulmaga ba lanmış
tır. Papa dordntıcli Kleman ol· 
mü:;tu. Bu zamanlarda papalık 
bıraz ıönllktu. On beı kar • 
dınal toplandı. Bır papa seçe· 
ce~lerdi. Fakat kardınaller J<o. 
ma da degıl, o zamankı dıni 
merkez olan Vıterba'da top • 
landı. 

Tam iki sene mıinaka alar 
oldu. Muzakereler oldu. İıin 
içıne bır çok entrikalar kanı· 
tı_. Ve papayı seçecek olanlar 
bır turlu bır namzet bulup da 
ıosteremedıler. 

Fakat ıchır ahalısinin artık 
aabrı da tukenmıştı. Enerjik 
çarelere ba5 vurmaia mecbur 
oldular. Tuttular; kardınallerı 
peıkaposluk sarayına kapattı • 
lar. Sarayın etrafını ızbandut 
ııbi muhafızlarla kuıatular. 
Bu suretle, dı:;arııdan hıç kım· 
ıe karı$rtlıyııcak, kım papa ola· 
caksa bır an eve\ seçılccektı. 
Ve içcrden de papa baılarında 
olmadan kardınaller dışarıya 
çıkamıyacakla rck. 

Fakat ıçcrde kardinaller ha. 
li kımı papa yapalım dıye ka
rar veremıyorlardı. Viterba'h· 
lar baktılar kı hala papanın ne 
ıeçlldıgı var, ne seçılecetı:ı. 58• 

rayın ustune be:; on adam çı • 
kardılar, çatıda ne kadar kıre • 
mıt varsa hepsıni a :ıgıya attı• 
ıar. Kardınallcr açıkta kaldı • 
ıar. Fakat hata da seçemiyor • 
!ardı. Şehır halkı baktı kı, kar
dınallcr ne sıcaktan ne yag · 
murdan muteessır olarak çabu
cak seçivermıyorlar, ıçerıye ek· 
mck ve prabı az ıonderme&e 
baıladılar, kardınaller ıene iti 
uzatmakta olduklanndan bir 
turlü içlerinden birisini papa 
Hçcmedıklerinden ıchir ahali· 
•i bu "mahpusların" nzkmı 

buıbütiln ualtmaia •e kesme
ie karar verdiler. Baıladılar, i
çeri birer dilim kuru ekmek at
maiL Bu suretle seçeceklerini 
bir an evci seçeceklerdi. 

hte onuncu Oregu•ar'dır ki, 
llk defa olarak -rmlilı;e _. .. 
de" isimli emirnamcsini net • 
retti. Bu emirname mucibince 
ondan aonraki Konklavlar hep 
böyle ayn bır yerde yapıla • 
caku. 

K ardinaller, Konklav gli· 
nunun arıfesinde akşam 

sün batmadan nel ıircrek, Va· 
tlkan'a kapanmaia mecburdur. 
Kardinaller dua ederlerken, 
kendilerine Vatikan'daki "ka
palı" yerde kalmak ullhiyctı 
•erılcnler Pavlıne ismindeki 
kli~uk kılisede toplanırlar. 

Burada toplanacak olan aah· 
•i1etlcr oldukça kalabalık n 
lllftleklcri de ayrı ayndır. 

Bu tahıiyctler ıunlardır: kl
tlpler, hizmetçiler, kardinaller, 
Silnah çıkancılarla iki doktor, 
bir Oı>eratör, iki cezacı, Uç 
metrdotel, bir prapçı, on bir 
·~·altı meraıımci, bir mimar, 
ile; ıtfai:ncl, bir doğramacı, bir 
dıvarcı, bir denıircl U b b • , c; er er, 
bır de ocak aliririicii. 

Papa:11 seçecek mecliste ve 
snahrem Yerde "11ln&D bo 

- otobtıs ı 

'ş:ıhsiyetler''dell birisi, eier 
dışarı ıle temas eder veya 
Ko!11clav hakkınd3 ogrcndiklc • 
nnı .başkasına soylerse, afaroz 
edılır. Bunlar papa se . . 

nd 
: çımı es-

nası a ne ışıttıler ve ne gor· 
dulerse olunceye kadar k " 

1 
• ımse. 

ye '?Y emıyeceklerdır. Bunlar 
ycmın de eder. 

Konklav zamanlarında ak • 
ş~mlan, gün batınca merasim
cıler koridorlarda dolasarak 
ve çıngırak çalarak "Ertra 
Omnesl" diye haykırırlar Va
tikan'ın çanları "Ave Ma;ia"yı 
çaldıktan sonra, kardinallerle 
beraber kalacak olanlardan 
baska herkes çekilir. 
Artık bütün kapılar kapan · 

mıstır. Dış kapı da hem dıştan. 
hem de kinden dort kilitle ka· 
panır. Kapıları iki kişi kapar. 
Kapılan kapayan adamlardan 
biriııi iccrde. biriııl dı!JBrda ka· 
lır. Kapılan kilitledikten son
ra. her biri beyaz bir ipek ac· 
ridc bağlı iki anahtarı: li'al 
renginde bir kcsenın ıçıne ko
yarlar. Bu bir ananedir · 

K ardinaller, ertesi g{inU 
sabahleyın, ııaat 10 da 

Sikstın kıhscsınc gırerlcr. Her 
kes kcndısine mahsus sandal • 
yeye oturur. Kılısenin o bu • 
yuk kapıları bunlann uzerıne 
kapanır. Mihrapta altı mum 
yakılır. 

Y enı papa seçilince, dıvarla
rın ardında bulunan başka bır 
odaya geçer. Ardından katıbı i
le hizmetçisi de beraber girer. 
Bu odaya, üzerinde Mıkcl AnJ· 
ın "Mahşer'' ismindeki meşhur 
tablosunun altından girilir. 

Bu odada uç takım hazır el
bise vardır. Bırisı yuksck boy
lu, birisi orta boylu, llçüncuıU 
de kısa boylu erkcce tore ya . 
pılmıştır. 

Papa, boyuna ıore bu elbi • 
selerdcn birisini ciyer. Kltlp. 
le hizmetçisi papanın ayakları
na beyaz çorap, kırmızı ayak
kabı. beyaz bır cubbe ıiydirir. 
Ve altın yaldızlı yıldızı takar-
lar. 

Papa bu tarzda giyindikten 
sonra, Sikstin kilisesine ıelir. 
Orada butün kardinaller, pa • 
panın önnüde diz çöker ayak • 
]arını operler. o da kardinal -
!eri ayn ayn kucaklar. 

Konklav'a istirlk eden lza -
lar, ancak ondan sonradır ki, 
dünya ile temasa ıelirler. 

papaların elbisesini her 
terzi dikemez.. 1ta1ya' • 

da bir kilise terzihanesi vardır. 
hte, bir kaç nesilden beri pa. 
paürm. lı.attl kardinallerin el
biselerini hep bu terzihanenin 
sahibi olan terzi dilter. Bu, ba· 
batarmdan. onlara da ti eski 
dedcl$!rinden kalma bir imtl • 
nzdır. 

Seçilecek yeni papa lçla. 1"a 
terzihane muhtelif boyda \\ç 
benz cü~be hazırlamış, vitrin· 
terine ko11Duttur. Halk, büyiık 
bir kütle halinde bu cübbelerin 
önünde 1"liılmata baılamıılar· 
dır. 

Terzihane, bo cUbbeluclen 
başka, papaya ait daha blr d· 
ni elbiseler hazırlamııtır. Kır· 
mızı kurkten mamQl elbise ile, 
üç kırmızı kordonlu ve altın 
iılemeli kırmızı ppka da vit· 
rınlerde teıbir edılmcktedir. 

Yeni papa için, bir de günib· 
klr halkası yapılmııtır. Bu va
zife, on aekizincl aaırdan itıba· 
ren babadan oill1a intikal edıp 
gelen bir lmJumcu tarafından 
ifa edilecektir. Halka çolnaa 
hazırlanmıı, kuy\;l ıcunun vlt· 
rinine asılmııtır. Bu yüzUiUn 
plikası üzerine Sen Piyer'in 
altından bir tasviri kaıılmıı • 

tır. 

Macaristan' Jn 

iki kararı 
Macariııtan'ın antikomintern 

pakta iltıhakı, macar nazi par· 
tisinin feahı ve izalanndan bu· 
yuk bir kısmının tevkifi ile ay
nı zar:ıana tcsaduf etmiştir. 
Bu partinin ıcfi olan binbaşı 
Szalassy, malumdur ki esasen 
ııylardanberi hapisteydi. 

Macaristan'da yahudi aleyh. 
darlığı tahrikcilerinin yahudi· 
ler hakkındaki kanunlardan ce
BBret alarak onlar üzerinde 
tazyikler yapmasına mani ol • 
mak için eski macar kablneıl, 
bir kac; mfta evet bir sinagoga 
atılan bomba üzerine tahkikat 
açtırmıııtı. Pek ciddi bir •ekil
de yapılan tahkikat bir c;ok me
murların partiye mensup ol • 
duklarını meydana çıkardı. 

Son verilen karar macar na
ziliğine nihai darbeyi indirmiş 
midir? Muspct cevap vermek 
fazla ileri gitmek olur. Çunkü 
Hungrist parti mensupları, da
ha once ondan aynlarak lmre
dı kabınesine muzaharet etmi:; 
olan "macar hayatı" siyasi tc • 
ıekkulu içinde toplan3caklar • 
dır. 

Şüphesiz ki kont Tclcki ha
sımlarının, meljru bir partı çer· 
çevesi içındc yanı başında bu· 
lunmasının, htikümct binasına 
suikast yaptıkları sizli teıck • 
küllerde rol oynamalarına mü. 
rcccah oldugu kanaatindedir. 
Fakat bu başka memleketlerde 
verdiği neticeler pek de cesa • 
ret verici olmıyan bir hesaptır. 
Avusturya'cb "Vatanperver 
cephe" de nazileri mantığa da
vet is;in kendi koynuna alımı· 
tı. 

Ne de olsa, antikomintern 
paktın ım&Ulyle nazılerın te -
dibi hldiselcnnin a:rnı zaman
da vukua ıclmesi bir tesadüf c· 
seri olmasa gerektir. Kont Te· 
!eki orta Avrupa'da busunkü 
hal ve şartlar içinde Macariı • 
tan'ın dıı politikasının seyrini 
degiıtircmcz. Ancak mihvere 
yapılan tavi.zler inişinde bir 
fren yapabilir. Macaristan'ın -
Almanya'dan da evel - hara • 
retli bir taraftan olduiu ko • 
münizme kartı bir mücadele 
yasıtaaı olan &ntikoaıintern 
pakta iıtiriki mcmmmıyetle 
kabul ediyor. Faka taynı sa • 
magda totaliterliğin diğer bir 
ıekli olan nasyonal • sosyaliz. 
me karşı da mücadele _...,_._ 
de olduiunu izhar edl:ror. • 
ba antikomlntena bloka a ... 
Jetlerine anlatıyor 1d, bu paktı 
ileri sürerek Macariıun'ın iç 
itlerine karışmaya kalkııma • 
mabdırlar. 1 ._. ~ .,.ıııan. • 
salan .~ kaf11hkh yar • 
dım teahhUdü koyacak şekilde 
genişletilmesine - ki müsel • 
lesin hukümet merkezlerinde 
buna çalışmaktadır - taraf -
tar değildir. Kont Czaky Ber • 
lin'den dönüıünde dıı itler ko
misyonuna bu hususta en kati 
teminatı •ermİI •• Macariı • 
tan'ın müttefik ordularının 

topraklarından ıeçmesine ve 
onlara askeri yardımda bulun • 
mıya biç bir zaman razı olmı • 
yacağını soylemiıtir. 

Polonya'nm her hanri bir 
bloka girmemek için göıterdi· 
ği itina, onunla dostça muna • 
sebetler idame etmek istiyen 
Macaristan. için klfi bir iati • 
natclbtır. Onun içindir ki Bu· 
dapeıte'de alınan - leb'",1Dlina • 
Mbetlulnclelri sersinlik ço1ı: 
dıkkatıe takip edilmektedir. 

Edith Bricon. 
L• Ripublique 

)'azan: Filipı Openhaym 

Polonya ve 

İtalya 
Çok seyahat eden kont 

~iyano - B. Stoyadinoviç
ın duşme10inden ônce Bel. 
grad'a gıtmışti - §İmdi Po· 
~onya'dadır. E6asen İtalya 
ıle Polonya'nın araları iyi
dir ve bu ziyaret pek tabii
dir. Ustelik, iki memleke • 
tin mli,terek emelleri var -
dır, meseli Polonya ve ma
car hudutlarının birlefffiesi 
hususunda olduğu gibi. Çe· 
koalovak faciası esnasında 

gerek Vartova, gerekse Rc
ma'da, aşağı Karpat seddi
nin ortadan kalkması bek -
leniyordu. Fakat Polonya -
İtalya siyaseti alman "vc
to"su ve Romanya'nın bu 
projeye muhalefeti önün • 
de eğilmek mecburiyetinde 
kaldı. Polonya ve Jtalya bu 
mukavemetleri bir gün ye
necekleri ümidini muhafa -
za ediyorlar mı? Bunu kim 
bile-bilir? Orta Avrupa'nın 
bütün tıu mıntakası öyle bir 
kaynaşma halinde kalıyor 
ki istikbali hususunda bir 
hüküm vermek kolay olrnı
yor. 

B. Ciyano'nun zemini 
yoklamak ve bazı ahvalde 
Polonya'nın neye karar ve
receğini öğrenmek isin 
Val"fOVa'ya gitmif olması 
imkinsız değildir. B. Mu -
solini'nin damadı Belgrad'a 
da bu maksatla gitmişti 

Kim bilir? Kont Ciyano, 
belki de, Relazione İtalia 
mecmuasının tasarladığı 

"dünyanın takisimi"nden 
bir hi•e göetererek polon
t-lılan teshir etmek ümi -
dine kapılmı§tır. 

Polonya'nm 1talya'nınki. 
c benzer bir siyasi ..azi -

yetu: """' .... uu gu zoıu•u üJı.<O 
man ileri ıUrHlr. Bu iki 
a-tetln her i.kiei de dört 
yol ağzmda birer mevki sa
hibidirler; bazan tezatlı 
menfaatleri telif etmek 
mecburiyetindedirler. Ve 
ıon derecede mahirane ya -
pılan bu muvazene oyunun· 
dan itibar ve nüfuz temin 
ederler. Bu mukayesenin 
bir zaman için doğru oldu
ğu kabul edilse bile artık 
hakikate u~ktadır. 
Filhakika artık İtalya'nın 
bu ıiyueti tatbik etm~ine 
imkan ,ka]ımamıftır ve bu -

gün Polonya kendi&ine ıi • 

yaat realizm ve suples dersi 

verebilir. 
Polonya•nın dıı politika 

hususunda ıu aon seneler 

zarfında bazı hatalara düt

mUt olduğu söylenebilir. 

M~~la Milletler Cemiyeti 
henuz kuvetini kaybetme • 

mişken Polonya'nın ona 
darbeler indirmit olması ve 
ya Çekoslovakya'nın taksi· 
mine müzaharet etmiş ol -
ması tenkit edilebilir. Kim 
hata yapmamıştır ki. 

Bununla beraber Polon • 
ya diplomasisinin son dere· 
cede maharetle davrandıgı 
kabul edilmelidir. Bir çok 
meseleler arasına sıkışan 

Polonya, umumiyet itiba -
riyle büyük bir görüş ay • 
dınlığı göstermiştir. Bi:
an, bazı hadiseler vaziyeti 
bulandırmıştır. Rus politi· 
kası şarkta muvazeneyi de -
ğiştirmiş görünüyordu. 
Bugünkü Sovyetler birliği 
tekrar pasif rolüne dön • 
müftür, Polonya siyaseti, 
ananevi rolüne devam ede • 
rek bütiın otoritesini ka -
~~ıttır. Filhakika şarkta 
ustun rolü oynıyan odur. 
Bazı ciddi hatalara rağ • 

men, bu vaziyeti, muhafaza 
etmesini bilm~ oldugu mu
vazene endişesine borçlu_ 
dur. İşte bu suretledir ki 
mütemadi surette değiıen 
kuvet nisbetlerinde kendi 
mevkiini muhafaza edebil • 
miştir. Coğrafyanın kendi
lerine muğlak endişeler 
zorladığı memleketler i -
çin, kuvetle yerleşmiş mil
li bir doktrinle birlikte, e· 
lastikiyet dalına bir üstün
lük vasıtası olarak kalmak
tadır. 

Wladimir d' Ormesson 
Le Fiıaro 

Beşinci Jorj 

diritnotu 
Londra'dan yazılıyor 

İngiliz bahriye bakanlığı 

nctrettiği bir tcbliğte, kı -

ralın huzuriyle denize indi
rilmif olan "King George 

ton) ingili.2: donanmasının 
ecı ıüratli muharebe .zırıhlı
sı olacağını kaydetmekte -
dir. Bu dritnot, 23 not sü
ratinde olan "Rodncy" ve 
"Nelson" dritnotlarından 
çok daha süratli olacaktır. 
Ana techizatı, üç tarete 
yerle~irilmiş olan on tane 
38 lik, sekiz tarete yerletti· 

rilınit olan on sekiz tane 15 

tik toptan ibarettir. Küçük 

çapta daha bir çok topları 

vardır. Bu dritnotta, Kata

pult ile havalandırılacak o· 

lan tayyareler de buluna · 

caktır. 

Tebliğde, bu gemide top
çu ateşine, tayyare bomba· 
larına, mayınlara karşı alı· 
nan tedbirlerde bilhassa 
büyük ihtimam ve itina 
gösterildiği tebarüz etti • 
rilmektedir. 

. Franlcluıter Sa7tunı 

~ahsi 

kanaatlere 

dair 
En iyi dostlarımızla bile 

konuımak giıçle§iyor. Her 
hangi biriyle anlaşabilmek 
için, mesela kitap düşkün
lüğü veya boğaz düşkünlü· 
ğü gibi ancak en zararsız 

mevzuları intihap etmek la
zım geliyor: bu bile kafi 
değildir 1 Çünkü her bahis· 
te mütehassıslar mütecaviz 
oluyorlar. 

Günümüzde, en ehemi -
yetli meseleler üzerinde, i 
yi niyet sahibi adam her an 
kızmak ve müteessir olmak 
fırsatiyle karşılaşmaz ki? 
Her birimiz kendimizde, 
muğlak bir mesele karşısın
da bir muarız taşırız. insan 
yalnızken bile hadiseler ü
ezrinde dlifünürken inti -
hap etmek azabı karşısın • 
dadır ve bir kanaat edine • 
bilmek için, her an biribiri
ni nakzeden dilekleriyle 
muahezeleri arasında, ken
di kendisiyle mücadele et
mesi icap eder; mahrem ka· 
naatile meml~ketinin men. 
faati arasında hangisi üs • 
tün gelmelidir. Fakat mem
leketin menfaatini tayin et· 
mek de kolay mıdır? Ki
minle anlaşmalı, kiminle 
yürümeli? Şu İspanyol me· 
ıelesini el ealın. Gözleri
mizin önünde, lllu•tratioıa
un eon nüshalarından biri~ 
de neşrettiği tahanunill e -
dilmez iki resim var, ikisi 

:Bir.Jclöiia'nın ~jli:ence=zın -
danları, ve tek ayağı Ustün· 
de hazin menfa yolunda i -
lerliyen fU küçük kız. So
lun ve sağın çirkin zalim
liğinin bu iki timsali karşı· 
sında, adalet ve merhamet 
hissi muallakta kalıyor. 

Halbuki tercih etmek li -

zım. 

Bu hususta bize yardım 

eden yoktur. Mütalea ve 

müzaharetine nail olmayı 

yegane iltiyeceğimiz doğ • 
ru adamlar bize yardım et· 

mezler. Onlar da aynı te -
reddütten hissedardırlar. 
En az ihtiraslılar, en hl • 
kimler bile tereddüt eder • 
ler. Onların da, sahte ha • 
bcrler, ithamlar, tekzipler, 
her iki cepheden propagan· 
dalar, haralarını, kinlerini, 
arzularını, dinlerini, muka
bil iddianın doğru olabile-

1639 m. 183 Kcs./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. 

T.A. P. 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw, 

T. A. Q. 

Ankara 

CUMARTESİ: 4.3.1939 
13.30 .t'rogram. 
13.35 Muzık (dans - Pi). 
14.00 Memleket &aat ayarı, a -

Jans ve meteoroloji haber -
teri. 

14.10 Turk miızigi (Halk mu • 
ııkisi - halk turkiıleri ve o • 
yun havaları. Sadi Yaver A· 
taman tarafından. 

14.10 • 15.30 Muzık (danı - Pi). 
17.30 Program. 
17.35 Mıiıı:ik (dans saati - Pi.) 
ıs.ıs Turk muzigi (sivash iıık 

Veysel ve İbrahim). 
18.35 Turk muzigi (fasıl saz 

heyeti ). Tahsin Karakut, 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, 
Hasan Gur, Basri Üfler, 
Hamdi Tokay. 

19.00 Konuşma (dıı Politika 
hadiseleri). 

19.15 Turk muziği (Muallim 
Halil Poyraz). klasik rcpcr
tuarından seçilmiı parçalar. 
Refakat edenler: Refik Fer· 
san, Fahire Fersan, Mesut 
Cemıl. 

19.45 Turk muziği (iki tanbur
la saz eserleri). Refik Fer • 
un, Mesut Cemil. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha • 
berleri, zıraat borsası (fi • 
yat). 

20.15 Temsil (Dimyata pirin • 
• ce giderken .... ). Yazan: Ge

orges Menuau. Adapte eden: 
Ekrem Reşit. 

21.15 Memleket saat ayan. 
21.15 Esham, tahvilat, kambi • 

yo • nukut borsası( fiyat). 
21.25 Folklor (Halil Bedi Yci

netgen • Aıiret musikisi). 
21.40 Müzik (Küçlik orkestra • 

Şef: Necip Aşkın} 1 • 
Glesıımcr • Kırlangıçları ve
daı 2 • Miroslav shlik - b . 

ceğini asla hatırına getir -

meden, kanaat haline geti • 
ren basit adamların basit 
iddiaları karşısında kendi
lerini müdafaa için onların 
HMen kafi derecede itleri 
vardır. Siyaset davası her 
yere girmiştir. Bu dava an
cak mantıkla halledilmek i
fı"Z&" '3\f .r rrl& u1ilı.m:· \;c:n.. .-: "./'.; k 
nız menfaat endişesiyle ka
rar veren sef.iller hakkında 
bir şey söylemiyoruz, bun· 
tar kimseyi aldatamazlar. 

Taraftarlar ne kadar me

sutturlar ! Onlara dava ba
sitlettirilmittir. İnanmrya 

ihtiyaçları vardır, onlara 

mensup oldukları parti na -
mına neye inanmaları icap 

ettiği söylenir, onlar da i

nanırlar. Kütle halinde, 

toplu bir halde basit ,eylc

re inanırlar: kötüler aağda· 

dır, iyiler solda, veya bu -
nun tersi. Hata fUradadır, 

hakikat burada. Sanıldılı

nın hilafına olarak, disip -

lin belki insanlara kabul 

ettirilmesi en kolay olan 

feydir. 

Emile Henriot Temps 

23.00 MUzik (cazbant • pi). 
23.45 • 24 Son ajans ha 

ve yarınki program. 

Avrupa 

OPERA VE OPERE . 
12 M\inih - 19 serli' 
1!>45 Stokholm - 21 il 
- 21.15 Paris • Eyfel 
- 22.30 Roma. 

ORKESTRA KONSERL 
VE SENFONİK KOfllS 
LER: 18 Parla - 2ı.1S P 
ransa - 22.20 StrazburS· 

ODA MUSİKİSİ: ıs.ss \fi 
na - 21.15 Beromunııt~i 

SOLO KONSERLERİ: • 
Roma - 2ı.-45 Floransa-

NEFESI.t SAZLAR (ftf•1 
s.): 6.30 Breılav - 8.30 
za - 12 Frankfurt -
Stokholm - 16 Bresi•,, 1 
Frankfurt. 

ORG KONSERLERİ VJ 1' 
ROLAR: 15.20 HamborS 
18.30 Keza - ı9 Layp•İI" 

NEFESLİ SAZLAR (mart 
tasyonlan - 14.ıO Viyaıı'ıJ' 
s.}: 6.30 Berlin - if 
Frankfurt - 12 Almall 
16 Alman istasyonları - ,,, 
Berlin - 18.10 Mı.ınıb ,, 
20.10 Alman iıtasyonlıf11'' 
20.15 Frankfurt - 22.ıs 'İ 
lonya - Z2.35 Viyana -
Keza. 

HALK MUSİKİSİ : 119' 
Bud!lpeştc (Sıgan orkctt;, 
Ştutgart - 14 Keza - ttt 
aı}. 23 - Keza - 23.45" 
za. 

DA~S MUZtôt: ıs.ıs La1',, 
zıı - 22 Beromunster 
22.15 Belgrat - 22.20 Jll 
nih - 22.30 Hamburg. 1"'1" 
luz - 23 Floransa, Stokb0 

- 23.15 Budape te, Rom',, 
23.30 London • Recyonal_..., 
24 Droytviç, LukseınbO'" 
Pariı, Paris • P. T. T .. St,..r 
burg - 0.30 Dro:rtviç. 

Fransa' da 

İtalyanlar 

..,,. ~ ..... -.... ,~ 
kümetinin temcnnisint 

vap vermek için gitmi 
dir. Gidenin 4 ila soo ii _. 
lacağı hesaplanmak~· 
Bunlar hemen munhasıtt' 
"Cua d' ltalia" dan yard_, 
gönnüt kimselerdir. paril'• 

ten ayrılan italyanlatı' 
miktarı pek hafiftir. 

Demek ki italyan mubl • 

cirlerinin büyük ekseriye ' 

ti, hcmc11 tamamı Fransad' 
kalmak istiyor. Bu tabak· 

kuk etmi§tir. Hatta bunlıt' 
dan çoğu fransız tebaaS1ıı' 
geçmek istemekte, fak'' 
güçlükler karıısında cefl • 
retlerini kaybetmektedir ' 
ter. Büyük tebaalaştırma"' 
temsil siyaseti ne zatDI' 
bqlıyacaktır ? 

La R~publiqrtl 

Sonra kahkahayı kopardı: 
- Otobüsünüzü hareket ettirecek · 

siniz. Tuhaf çocuk 1 Tuhaf çocuk 1 Pe· 

ki, geleceğim. 

çıkıp beraber yemek yemekliğimiz 
teklifinde bulundu. 

- Daima aynı sözler Ernest. E~1 

dostlarınız ve temin edilmit istikbal" 
niz olsaydı, haftalarca ıüründüktt' 
sonra gidip otobüs ıoförü olur muydd" 
nuz? 

Blis hesabı ödedi. Dışarıya çıktıkla
rı zaman Blis kızın koluna girdi. Kız 
da kendisini kurtarmak için hiç bir te· 
şcbbüste bulunmadı. Bilakis ona daha 
fazla sokuldu. 

Blis yalvardı: 
- Bir tecrütie daha yapınız. Her 

halde bu türlü muamelelere maruz kal· 
mıyacağınız bir yer bulunacaktır. - İzah edemem ki .... 

- Öyle ise ben de bekliyemem. ad' 
ne için bekliyecekmitim? 

- Şımdı haftalığımı aldım. Karnım 
- Hiç tüphesiz, yok. Pekala bilir· 

•iniz ki bir tane aevdieim erkek sizsi· 
niz. Fakat bundan bir fayda çıkmı • 
yor. Haftada otuz altı şiling kazanan 
bir 0 tobiis toförU bir karl6iyle birlik· 
te onun Wd kız kardetini geçindire • 
mez. 

Blis, listeyi önüne aldı ve en pahalı 
şeylerden ısmarladı. Kız, bu akşam o
na her zamankinden daha cazip görü • 
nüyordu. Biraz zayıflamış olmakla be· 
raber tabiatin ona bağıflamıı olduğu 
zarafetten, hareketlerindeki incelik 
ve kibarlıktan hiç bir şey kaybetme -
mişti. Elbisesinin eskiliği, iskarpinle
rinin kalınlığı bu güzel tesirini gi
deremiyordu. Yanakları daha solgun -
du; fakat gözlerinin menek§e gölgesi
ni andıran rengi ve saçlarındaki kum-

Delikanlı: 
- Sevgilim, dedi, ortada size izah e-

- Siz bulunuz böyle bir yer benim 
için. Ben her yerlere baş vurdum. Ken· 
di hayatını kendi alnının teriyle kaza· 
nan bir kadın izzetinefsini de cebine 
koymağa mecbur oluyor. Ona iş veren 
erkeklerin bu ifi ne maksatla verdik -

lerini, anladığına, anlaması lazım gel

diğine hükmolunuyor. Uğrqtım. ça -
Iııtun. Fakat daha futasını yapamıya

cağım. 1ıte bu kadar. Nihayet, başım· 
dan bir nikah geçirerek mister Mas -

ters'in karısı olursam hem kendim din

lenirim, hem de kız kardeşlerimin ha· 

yatını temin ederim. Benim dünyada 

yapabileceğim biricik iş bu kalmıftır. 

- Çünkü sizi seviyorum. ÇünkÜ er 
zin için benim karım olmaktan ~ 
bir istikbal yoktur. Bizim biribiriılıiJ' 
ait olduğumuzu anlamıyor musunu1

1 

Tasavvur ettğiniz teyi yapmamatıeı -
nız. Hele Mister Masters'a gitınerıil 
namuıluca bir hareket de olmaz. 

da dehfetli aç. 
Kızı kolundan tuttu : 
- Haydi gelin beraber. 
- Fakat ben sizinle beraber yemek 

yiyecek degilim. 
- Olmaz yiyeceksiniz • 
Kız kendisini Blis'in elinden çekip 

kurtardıktan sonra dedi ki : 
- Bunda bir fayda yok Blis, dedi, 

aon itimden çıktım. Ev sahibim son 
ihtarını yaptı. Bu akşam Mister Mas
ters'e mektup yazacağım. Eğer beni 
isterse gel ece - imi bildireceğim. 

Blis heyecanla : 
- Franses, diye haykırdı. 
Kız sözüne devam etti : 
- Baıka yapacak bir tey kalmadı. 

Çok mücadele ettim. Her tuttugum ye
ni ış biribirınin aynı çıkıyor. Sonra 
ku kardeılerimi de dütünmek mec • 
buriyetindeyim. Onlara hiç bir ,ey 
yapamıyorum. Halbuki bir çok ıeyleı 

yapınam lizım. 
•U• ıtıru etti• 
_ Fakat iMi ~denilen herife 

bir l 

Benim ne yapt x. • • da 
1 

1•nnı sız de benım ka-
r an anınıa. Onun '·in . . 

görmek iat mi ~ ' artık, ıızı 
• . 

1 
bee yonun, Onun için bu ge· 

ce sızın e rabcr Yemek • 
miyorum. yemek ıate-

Blis bir an acsini çdrannad 
d l

.k l .. ı. Kıa 
e ı an ının yuzUne baktı ve 6 1 : 

yafla doldu. Birden bire: 
1 

a erı 
- Kararanı değiftireceğim, dedi 

sizinle beraber yemeğe geleceğim. ~ 
ne masamıza oturacağız. Eğer isterse
niz gene bir tif" :Aedok da ıamarhya
caksınız. Öteki çalgıcılar orada iseler 
onlar da sazlarını çalacaklar. Çok yor
gun ve bitkin bir haldeyim. Ve ondan 
sonra, Ernest, biribirimize allaha ıs -
marladık diyeceğiz. 

Blis, yavat sesle: 
- Onu sonra görbfürüz, dedi, hele 

nce bir yemeiimizi yivelim de. 
Gene o kilçilk lokantaya gittiler. 

ral dalgalar eski tafiUını muhafaza e· 

diyordu. Bu akpm, biraz uzak oturu

yordu ve oturduğu sandalyede dalgın 

bir halde kendisini bırakmı,tı. Halbu

ki onun bu akşam oradaki huzuru 

Blis'i her zamankinden daha fazla he· 

yecana veriyordu. 
Uzak masalardan birisinde bir mü-

zisiyen arkadaşına bir parça çaldığı 
zaman Franacs, bunu yarı kapalı göz· 

terle dinledi. Bqı ve bütün vücudu 

musiki ile birlikte hafif hafif hareket 
ediyordu. Orada, hemen hemen, iki sa· 
at oturdular. Ondan sonra Blis birden 
bire saatine baktı. ' 

Ve: 

- Benimle qağıya. meydana &,iru 
yürür müsünüz? Diye yalvardı. bir 

çeyrek saate kadar otobüste ife bqb
yacağım. 

Kı•, bir an için bareketlla kaldı. 

demiyeceğim bazı tcyler var. ~iz be~i 
bir kaçık, bir sersem. ne yaptıgmı bil
mez bir adam sanıyorsunuz. Halbuki 

pek yakında saadet bizi bekliyor. Ba • 

na güvenmenizi istiyorum. 

Kız töğüs geçirdi: 
- lki gözilm, bundan önce de buna 

benzer lakırdılar ettiniz. Bana §imdi

ye kadar anlatmadığınız bir takım U -

mitleriniz varaa onları benimle pay -
laşmanız lazım gelmez mi? Eararen -

gizlikten hiç h°'lanmam. Artık her 

şey bitiyor Erncst. Sizi seviyorum; 

fakat bu sevginin sonunda bir ümit 

yok. Şimdiye kadar katlandıklarıma 

bundan sonra, artık, katlanamıyaca -

ğım. 

Son itimde gözlük takıyordum. Pat· 

ronum bir defa, bunları takmağa lü • 
nm olup olmadığım sordu. Sonra da 
taJrırnumıkbğım için emir verdi. AJllı 

&iade ~tı clefa olarak, dıprıya 

- Bu dünyada çok fazla dinlenecek, 

çok rahat edeceksiniz. Fakat bu Mas -
ters'in evinde olmıyacak. Dinleyiniz. 

söylediklerim bof sözler değildir. Ba· 

na inanınız. Altı hafta geçmeden ben, 

sizinle evlenecek ve kız kardeşlerinize 
bakacak bir vaziyete geleceğim; buna 

yemin ederim. 
- Bunu ispat edecek bir %erre ol • 

sun, göeterin 1 
-'Göatercmcm. fakat bana inanınız 

Ku blpıı Alladı: 

- Baıkalarını dütünmekten bıkt_,. 
Artık daha ağır yürüyorlardı. ~ 

niblis meydanına pek yaklapnıflard• 
Bliı, saate baktı ve: 

- Sevgilim, dedi, bana biraz dah• i" 
timat etmekte devam ediniz. Vaktit' 

pek daraldı. Her ikimizin hayatını dl 
zehir etmeyiniz. 

Kızın gözlerinden iki damla yat yıJ' 
var landı. 

- Sizinle beraber yemeğe gittiktefl 

sonra itin buna varacağını biliyord..,

zaten, dedi. 

- Vadediyor musunuz? 

- Vadediyorum, bir it aramak tcC 
rübcsinde daha bulunacağım. 
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Dış Ticaretimiz r::::::::~::.~:~:::~:~:::~:~:~:~:~:::::~::::::::~::.:~:~:::~:~:~::~· · ·~. J Kızılay balosu için 

hazırlık 

Kliring hesaplan bakiyeleri ve 

kredili ithalAta ait taahhütler 

En büyük üç şehrimizin 
medeni çehresi nedir? 

11 Mart cumartesi günü akpmı A&
kara PalM salonlarında verilecek Kı -
zılay Baloeu hazırlıkları devam et -
mektedir. 

Kızılay genel merkezinde, Bayan 
Hulusi Alataş, Bayan Fikret Sılay, 

Bayan Kazım Sevüktekin, Bayan Sey· 
fi Dü.zgören, Bayan Necip Ali Küçil -
ka, Bayan Ferit Celil Güven, Bayan 
Kazım Berker, Bayan Halit Nazmi 
Berker, Bayan Ethem Menemencioğ
lu, Bayan Şevket Fuat Keçeci, 
Adil Okulda,.. Bayan Cevat Açıkahn. 
Bayan Rauf Baykan, Bayan Niazmet -
tin Kırşa.rı, Bayan Sünknay, Bayan 
Kemal Aralansan, Bayan Şevket Meh 
met Ali Bilgi1in, Retit Gen.çer, 
Doktor Kamile Aygün, Bayan Kemal 
Zaim Sunel, Bayan Ayıe Bige, Bayan 
Akil Ergüven, Bayan Makbule Elde -
niz'in ~kanlığında toplanarak, ha • 
yırsever Ankara bayanlarmm balo ge
cc.i tertip edilecek etya piyangoeuna 
kendi evlerinden ayıracakları ufak 
bir eıyayı teberrü etmelerini rica et
meyi kararlaştırmıtlardır. Bu suret1' 
tıoplanaca.k eşyalarla, piyango büyük 
bir kıymet i.fade edeceği gibi cemiye -

Türkiye Cümburiyet Merkez Bankaam • 
4an alman hesap hüli.salarına ıöre 25 - 2 -
1939 tar.hindelu klirını beaapları bakiye -
~erı ve kredili ithalit içın Cumhuriyet MerS: ~ankaaına verilmiı taahhütler yek&ı • 

Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İncil tere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
'Macariıun 
Norveç 
Lehistan 
Yucoalavya 
Yunanistan 
s. s. c. ı. 

175 
312.340 

60.10? 
596.669 
29.654 

376.192 
35.817 

6.180 
357.991 

556 
71.647 
11.585 

1.691 

303.386 
61.194 

200.798 
11.243 

229.782 
159.459 
449.192 
180.834 

175 
615.726 
121.303 
797.467 
40.897 

605.974 
195.276 
455.372 
538.825 

T ürkiye'de bir " meselesi var-
dır ve bu mesele devam ha

lindedir. 
Bizde vasati olarak bir aile sa

yısı 4.4 dür. Bizim en büyük üç 
şehrimizde ise, 65 nilfuaa bir ev 
düşüyor. İstanbul, Ankara ve km· 
men lzmir hariç, kira apartman
larına sahip olan tehirlerıimizin 
sayısı üçil geçmiyor. 

Ankarada 16 evden yalnız birinde, İıtanbulda 
13 evden birinde, İzmirde 90 evden birinde 

• . 
CETVEL: 1 

2'iiri:17e Cümlıur17et il erin Banbsınddi 
tlırıaı lıesapları borçlu balu;yelerı 

Memleket Miktar T. L. 

Belçika 
Çekoslovakya 
Fınlandiya 
Fransa 
Holanda 
İncil tere 
İspanya 
1ıveç 
İsviçre 
İtalya 
Lehiıtan 
Letonya 
'Macariıtan 
Norveç 
Romanya 
s. s. c. ı. 
Yuıoslavya 

241.100 
3.031.000 

683.100 
3.459.200 

731.600 
ı0.638.700 

268.900 
2.836.100 

824.600 
1.561.800 

3.23.100 
7.000 

l.277.800 
697.000 
431.000 
274.600 
502.909 

CETVEL :2 

'llredlli tthlit içla Clmbari;yet Meri.ez 

Baa.l:asıaa verilmiı olan taalılriitlu 

FeiJiaları 

Huul 
Sahnlar Y ekiUı 

63.842 
94.986 
3.143 

40.306 
139.053 

64.398 
166.633 

14.728 
41.997 

139.053 

Yubrıdaii 2 aıımarab cet-reld• yazılı 

lredili itbalitln vadelerin• ıöre vaziyetlerı 

6 aya kadar vadeli 

Reaml Hususi 

Memleket daireler phıslar 

T.L. T.L. 

.Aluıaft7& 1.158.989 8.812.000 

D. 'M.. 298.222 1.603.211 
Daha uzun veya başka vadelı 

Resmi Hususi 
Memleket daireler şahıslar 

T.L. T.L. 

Almanya 19.+4.2.955 2.781.768 
D. 'M. 2.010.852 619.458 

CETVEL: 3 
Mubtelil memlelı:11tlerıa merlcez 
banlcalarında tutulan .l:liring 
lıesapları11dalu alaca.l:/arımız 

Resmi 

llemteket Daireler 

T. L. T. L. T .L. Memleket Miktar T. L. 

Almanya 
Avusturya 

20.601.944 11.593.768 32.195.712 Almanya 

lıelçika 
Cekoalovakya 448.468 
B.tonya 

525 525 
27.576 27.576 İtalya 

249.43'2 697 .900 Estonya 
7.918 7.918 Yunanistan 

A. Hesabı 8.147.300 
B. Heaabı 812.000 8.959.300 
B. Hesabı 166.500 

57.100 
143.600 

İran'da dil hareketleri 

Profesör Besiın Atalay'ın 
Halk:evinde verdiği konferans 

Mesken meselesi bir rejim işi
dir ve sosyal bir davadır: 927 u
mumi nüfus sayımından sonra, 
Türkiyede köçebe sayısının azalı
şını, bunları çadırdan kurtara
rak e* sahibi yapma tedbirinde a
ramalıyız. Ev, mukim olma zev
kini ve arzuwnu verir. Bütün iyi 
hisler; ağaç, çiçek. bahçe, yeşillik 
sevme ahlakı meskenin yarattığı 
ananelerden bir kaçıdır. Kira, an
cak mevsimlik hisler telkin edebi
lir. 

Fakat bizim mesken davamız, 
yalnız sayı ile halledilecek çeşid
lerden değildir: biz, cilmhuriyet 
vatandaşının içinde mesut bir ha
yat kuracağı yuvasının hiç olmaz
sa asgari konfor p.rtlarını haiz ol· 
masını istiyoruz. Asgri konfor 
ıartı; mesela petrol yakmaktan 
kurtulmuı olmak; bir akar suyu 
bulunmak gibi, yirminci asır e
vinde dıvar, pencere, çatı kadar 
bulunmaaı tabii olan varlıklardır. 
Bugün bir tehir kurulurken plan
la beraber bu itler de başarılıyor. 

Misallerimizi, gene bu Uç bü
yük şehrimizden vereceğiz. Bu üç 
büyük şehrimizde, eLektrik, hava
gazı ve su tesisatı vardır. Evleri; 
petrolden, odundan saka teneke· 
sinden ve kuyudan kurtarmak için 
kurulmut veya kurulmasına mü
sade edilmiş olan bu tesislerden 
kaç evimiz faydalanıyor? 

Bu aşağıdaki satırlarda Anka· 
ra, lstıanbul ve lzmir'in yüz elli 
bine yakın evinden kaç taneeinin 
elektrik, havagazı ve suya kavut-

Aııkara Dil • Tarih • Coğrafya fa- sallerle izah etmit ve son söz olarak mll! olduklarını bulacaksınız. 
külteai Farsça profesörü, Kütahya şunları aöylemiıtir. ••ıcavuımuı., tiıbirini kullanıyo
ıa lavı Bay Besim Atalay tarafın· ""Kökünü kendi dil hazinesinden ruz: çünkü bu rakamlar, üç büyük 

~~---~,;;~;;_;;-~,...------+..,---_..~ .... _._,_.""':9'_.~-~~f-'~_....._~ı.lci eylerjmizin _...,,._ 

ilmiştir. Konferansta bir çok mü
nevverler ve fakülte talebesi bulun
ınuştur. 

mak üzere karşınıza çıkacaktır. Dü- temeline hasret çektiğinizi isbat 

Konferans, llOll yıllarda lran'da 
sevinçle görülen yükselmelerd'n 
başlıyarak bu yükaeliıin her sahada
ki belirtilerini birer birer anlatmış, 
Yol, fabrika, okul gibi hayırlı ifleri 
ıaydıktan sonra ziraat itlerine geç
miş, kurulan ıirketleri izah etmiş· 
tir. 

nün şiir ve edebiyat dili olan farisi edecektir. Hem de kapısının önün
bu son yükselişiyle çok olgun bir den su yolu, elektrik kablosu, ve 
dil haline gelecektir. Buna imreni- havagazı boruıunun geçtiğini gö
riz itin bap.rı ile bitmesini öz yil- rerek ... 

Bundan sonra içtimai sahadaki inki
lapları kadınlık, kıyafet birliği gi· 
bi önemli noktalara dokunmuş, daha 
IOtlra kültür alanındaki ilerleyiti 
anlatmıştır. 

Kan, dil tarih gibi bir çok ilgiler· 
le birbirimize bağlı bulunduğumuz 
lran'm bu ylibelipni takdirle izah 
etmiştir. 

Kültür alanındaki ilerleyiıi anla
tırken uıl mevzu olan (lran'daki 
dil hareketleri) ne geçmiı ve §Öyle 

demiıtir: 
••- Dil demek millet demektir. 

Bugün milletler dilleriyle ayrılabi

liyorlar. Milliyet ve dil anlamları 

at bafı beraber yürüyen iki anlam -
dır. Bunun biri öbilrilnden ayrıla

maz. ÇUnkU yer yüzünde karıpa· 

mıt bir kan saf kalmıı bir aoy yok
tur. Şu halde milletleri ve milliye-t
leri ayırmak için eldeki ölçümü.z 

dildir. Dil duygu ile birletirse o 
zaman yübek ve temiz bir milliyet 
meydana çıkar. 

Nitekim (Beıer dilinin temeYVii
cü) adındaki eserinde (HUm bold) 
"Milli dilde milli ruh belirir. Milli 

rekten dileriz. 
Hatip bunclan sonra Farsça yap· 

mıı olduğu bir ıiiri ile kılavuz di· 
lince yazınıı olduğu öz tilrkçe aşa
ğıdaki ıiirini okuyarak konferansa 
nihayet vermittir. 

(İnönü) 
İnönü, her tarafı pn dolu kutsal yerdir. 
Bin ıeref yankılanır, bir 7cni varlık 

yiıcelir, 

Burda doidu üç aaır beklenilen utkulu 
&ÜD 

Tan açarken o ıabah bahu da açU turkün. 
Görülen yükaeliıin burda atıldı temeli 
Sayp söatermeli her yolcu, seçip 

sitmemeli 
Uıtü tarihle dolu, alU ıebitle bu yerin 
Yurt için pençeletiP bmda düten adsız 

erin 
Tekrar elmaslı çelenkler taıma yıldızlar; 
Ay cümiit örtü açar, 9dnra cüneı 

yaldızlar. 
Ne zaman seçaem öiünç kaynagı yüksek 

yerden 
Canlanır andıcı karıımda o devrin birden 
Yükaelen aealeri haykırmaları hep 

duyarım 

O copn kükreyen ahensine ben de 
uyarım 

Bir avuç koç yiiidin, bir de büyük 
baıtutann 

Bir yanar dai yaratır her sün inerken 
sün eti 

Sönmemiı, sönmez o candan tutuşan 
Türk ateıi 

.:! 111111 Bucün ve bu sece 111111!:, 
:5 YENiŞEHiR S 

~ Ulus ~ - -§ Sinemasında zencin program :5 
: Ankara'da ilk defa lıtanbul'dan :5 

dil yüksek bir hareket kaynağıdır :5 eve! :5 
demittir. Yes penen (dil bakmım- ==- Son do··g"" u·· c: -== 
dan beteriyet) adlı eserinde töyle !I 
demittir: Milliyeti tayin ve idare :5 Bette Davie ve :5 
eden bir bir çok vaaıtalar ve prtlar :5 Edward Robineon 5 
varsa da bunların en eaulısı dildir.,, S Tarafından güzel mevzulu hiui :5 
Hele Fosler adındaki bilgin (Dil - :5 •ık ve heyecan filmi 5 
d 

:5 Fransızca sözlü : 
e ruh ve ki.altür) adındaki eserinde i lliYeten yeni RENKLi MlKl § 

ne güzel .CSylemittir. : ve : 

" Bazan milli birlik bozguna uğ- § Yeni Metro jurnal Papa'nın § 
rar. Dayantdarı birer birer yıkılır : cenaze meruımı, ilkbahar 5 
böyle anlarda son ıılmak millt dil :5 f&pka modelleri ve l&İre 5 
olur. Her dilin koynunda onu aöyli· : Seanslar: 14.30 _ 16.30 • 18.30 : 
yen mitletin ruhu yatmaktadır_ 5 ve 21 de 5 

Bu IÖzleri anlattıktan aonra lran- 5 Bugün 10 ve 12 uca halk 5 
daki dil hareketlerine ıeçmi1- (Fer- : matinelerinde : 
hengistan) adında be' sene evel ku - : S : 
rtdmu, olan dil kurumunu anlatmıt 5 on puse 5 
.. kuru.un IJ.l'Olnlnıaı ve fimcliy. : ..__.- = 

1ı 1*u 'bira: mi- ,ltllHIHlllllllllll Tiı ~ 1111r 

Eveli meeken sayISr nUft1t1una 
ni.oetle en bol tehir olarak 

latanbul'dan baflıyoruz : latan.bul 
elektrik ıirketi 1!>10, havagazı 
ıirketi 1872, ıu tirketi 1882 aene
sin.de kurulmuıtıur. Elektrik ık • 
ketinin hayatı 29, havagazr tirke
tinin 60, Terkos'un 57 senedir. 
Yabancı sermayenin kurduğu ve 

miııt menfaatleri asla dıütilnme
mi' olan bu tirketlerin birleıtik
leri tek bir nokta vardır: bir kir 
müesaeaNi oldukların.d~ tzamt 
t.eaisat yapabilmek ve her evi, 
elektrikle, havaguı ile, akar ıu 
ile cihazlamak t Hatti bir uman
lar, latanôul elektrik tirketinin 
devletten kabloeunun ,geçtiği mm
takadaki evlerin tesisat yapmıya 
mecbur tutulmalarmı talep ettiği
ni hatırlarız. 

Buna rağmen Ietanbul'da bugün 
elektrik, havagazı ve ıuya sahip 
olan mesken sayısı nedir, biliyor 
muıunu ? 

Su elektrik ve havaguı olanlar 
8.850; ıu ve elekıtriğl olup ta ha
vaguı olmı.yanlar 13.908; yalnız 
ıuyu olanlar 1.566; yalnız elektri
ği olanlar 30.731; yalnız elelmik 
ve havagazı olanlar 741; yalnız 
havagazı olanlar 116; havagazı ve 
ıuyu olanlar 150." 

Bir de timdi, lluolardan biç bi
rine malik olmıyanların yekUıı ra
kamını verelim: 45.218... latanıbul 
§ehrinıin mesken sayısının yekQ.. 
nunun da 101.584 olduğunu hatır
da tutunuz. 

Bu rakamlar üzerinde tahille
rimi.ıi yapabiliriz: Iıtanbul 

tehrinde havaguı, au, elektrik o
lan " sayısının yekQn.u 8.850 dir. 
Bunun yüc bir bine nimeti, on 
üç te birdir. Yani, on üç evde an
cak bir ev, bu ~ medonl ihtiyaca 
maliktir demektir. Bunun aebebi
ni nasıl izah edebilininiz? Bis, 
elektrik ı'ığından, akar ıudan veya 
en kotay bir yakacak olan havaga
zmdan ne ihtiyaç bakımından 
müatağniyiz, ne de bunların bir 
rahat ve iyi yapma vuıtaıı oldu
ğunu bilmea degiliz: elektrik ah
IAkı, bacün fehiderimisden çıkıp *l ....... ~---~~-

elektrik, ıu ve bava gaza beraberce 
bulmıuyor. Ya geri kalanlar? 

1 
Ba&ÜJl mevzuumuzun mühim bir bahsine temas ediyorus: evlerimizde aaıad 

konfor haddi nedir? 
Kalöriferi bir tarafa bırakıyoruz- elektrik, su ve bavaıası ... 
Misallerimizi de en büyük üç şehrimizden veriyo~: .Ankara, 1atanbul, İzmir
Kapıaının önünden senelerce elektrik ka.blosu ıeçtıiı hald!. hll~ P.et.rol. :vakan 
vatandaıı ne yaparsınız? Eveli devlet elıyle ona kolaylık ıosterırsınız, ıınkln-
lar verirsiniz. Bunlardan sonra mecburiyet gelir ... 
Resmi rakamlar, en büyük üç şehrimizin medeni çehresi için bunun bir zaruret 
oldujuııu isbat ediyor. 

Yazan:------------------~ 

Cemal KUTAY 
kavuşan köy de hayat artık gü
neşle beraber batmıyor. Trakya'
nın elektrik ve radyolu köylere 
gece hayatı şark mistiğini bile 
yenmiştir. 

O halde, hangi sebeptir ki, ls
tanbul'un yüz küsur bin evinden 
doksan iki küsur bini ya elektrik
siz, ya susuz, ya havagazsız veya 
bunların hepsinden birden mah
rum bırakmıttır? 

Bu sualin cevabı; yakm zaman
lara liadar devam eden bilhaasa ik
tısadf ve içtima! dertlerimizin he
men hemen hepsinden bir parça 
taıır: külütrlü ve ileri hüviyetli 
vatandat. kendisi için yapılmıı o
lan medeni tesislerden 1aydalan
mayı iırarla iıter ve bu imkinı da
ima bulur. Halk hizmetlerine ait 
teşekkülleri niçin devletle§tirdi
ğimizi veya belediyelcıtirdiğimi -
zi bu prenaipte arayınız. 

dünde yok; 5.531 rinde elektrik te de büyük bir menfaat temin edilmİf 
var, 11.791 rinde yok; 1.128 zinde olacaktır. Bunun temini için aşağı ay
havagazı var, 16.194 dünde yok... nen koyduğumuz beyanname, hazır • 

lzmir'in medeni çehresini be- lanmış ve tevzi edilmiştir. 
lirtecek rakamları da vererek Sulhta ve sav•• yobullara ve fe -
üç büyük tchrimizi.n bu mev- laketzedelere yapacağıma her yardı -
zu üzerindeki vaziyete ait izahla- ına vasıta olan Kızılayımıza bu veeile 
rımızı tamamlıyoruz: lzmir'in 
30.195 metıkeninden yalnız 322 sin- ile Anıkara'mızın, kalpleri her zaman 
de su, elektrik, havagazı beraber- iyilik ve ineanlık için çarpan ha!ır • 
ce buhıhuyor. Nisbet doksanda hah ve pfkatli bayanları hususi bir l
birdir. tina ile k~ük mikyasta dahi olsa yeni 

30.195 evden 3.564 dünde yalnız teberrillerde bulunmak fırsatım bu -
su ft elektrik, 5.273 çünde yalnız lacaktır. Bayan Naci Eldeniz, Kbım 
su, 2.058 zinde yalnız elektrik, 72 Berker, Reşit Gençer, Halit Nazmi 
sinde elektrik ve gu, 29 zunda Keşımir'den mürekkep faal komite her 
yalnız gaz, 40 ında gaz ve su var- gün Kızılay genel merkezinde buluna• 

d 
rak yapılacak teberruları kabul ede • 

ır. 

Hiç bir feY olmıyan mesbn sa- ceklerdir. 

yısı da ıudur : 11.626.. Savtn Anhra Bayanl1111na 
lzmir havagazı Jirketi 1859 da ,,. 

yani, 80 sene evel kurulmuttur : Sulhta ve savaşta yolalullara ve fe • 
tzmir'in 463 evinde havaguı var, laketzedelere yapac&ğmı.ı her yardı· 
28.521 rinde yoktur, kömür yakı· ma vasıta olan ve sizlerin varhğiylc 
yor; yaııyan kızılayımızın martm on bi

lzmir elektrik ıirketi 1885 de rinci cumartesi günü aqamı Ankaıa 
yani 54 ıene evel kurulmuıtur : Palaa salonlarında vereceği balo veai-
6.016 evde lektrik var, 22.968 zin- lesiyle sizlere, küçük mikyasta oı.a 

•ı stanbul'da havagazı, elektrik de yoktur; petrol yakıyor; bile yeni teberrillerd.e bulunmak fır· 
ve au te.iaatından en yeni- lzmir au ıirketi 1895 de yani 44 satını hazırlamıştır. 

si, 1910 tarihli olan elektriktir: sene evet kurulmuıtur. Geliri, ıefkat CYimizin himayesinde 
yirmi sekiz senelik bir hayat. .. bu- 9.199 zunda ıu var, 19.785 tinde yqıyan bedbaht yurttatlarımıza tahaia 
na rağmen, kendiainden 32 sene yoktıur; inAn omuzu teneke ile ek üzere huırlanaın bu baloda. 
ne dalia ya§h olan sıuy~a~g'.:';ö~.:'. r::e-e:;l~e k;::_:--&.~ıu;::.:..!..,_;:::=.::.--=:::::.:::==--_::_:_'..::.::=::-~::.::..-fimMnfiiiiıi""iiiiiiimfti~mmnas--l 
trik eve daha rok girmi•ir: yüz k ka .ı. tertip edilen piyangoya konulmak il • 

~ "' Artı ti te!r.isimizi koyabi- zere sayın bayanlarımızın teberril e • 
bir bin beş yüz seksen dört. 584ğa liriz: bugün, yeni zaman e- d kl 1 · 1 · · · d 
bir bin 584 ev<kn 54.228 zinde e- ece eri e ıt erını veya tenııp e e -

vinin asgari konfor prtı ve me- cekleri qyayı makbuz mU'kabilinde 
lektrik var, 47.052 sinde yoktur; deni rehresinin temeli olan üç · =~'- 1 kab ı dece~ 
au 24.474 ilnde var, 76.886 11nda s mınnet ve t .... ran a u e •• z. 

halk hizmetine ait yabancı müea- Kızılayunıza kartı her zaman hayir-
yoktur, havagazı 9.857 sinde var, seseleri devletlettinniı veya bele- hah olan Ankaramızın güzide ve ,effk 
91•423 ünde yoktur._ diyeleftirmiı, kıaacaaı millete kadmlıiınm bu dileiimizi isaf ede-

Acaba fiyatları çok bahalı mı- mal etmiş bulunuyoruz: eve1' hal- ceklerine emin olarak pmdiden tük • 
dır? Hayır ... Saka tenekesi Ter- ka, kolaylık, ucuzluk, genit im- ranlarımızt sunarız. 
kostan, elektrik petrolden ucuz- kinlar temin edeceğiz. Sonra da 
dur. Bir itiyattır diyeceksiniz... mecburiyot ı 
O da değil. ÇUnkU, yeni yapılan Resmi rakamlar, bunun böyle 
inplarda bu Uç varlık muhakkak 
aranmaktadır. Terkos latanbul be· olmasının, ıehirlerimizin çehresi, 
tediyesine geçtikten sonra ayda ve gene vatandqın rahat ve huzu-
bir buçuk lira tabitle ıu tesisatı ru için bir zaruret olduğunu an-
yapmıya baıladığı zaman da mü- Iatıyor. 
racaatlar hiç umulduğu kadar ol-
mamııtı. 

Bütün bu mieallerden sonra, ıu 
hilkilm kendiliiinden çıkıyor: e· 
lektrik, havagazı, akar su kullan
mayı itiyad haline getirmek lazım
dır. Biz, uzun aaıdarm ihmal ne
ticesi olarak ferdin kıllltür ve ya· 
şama telikkiıi sahalarında bile 
devlet alikaaı ve tepiıki görmiye 
muhtacız. Medeni teais~r aahaeın· 
da evela ucuzluk, kolaylık ve son
ra mükellefiyet ve med>uriyet! 

Şimdi Ankara'ya geçiyoruz. 
Türkiye'nin en modern ıeh· 

ri olduiuna hiç kimsenin asla te
reddüt etimyeceği Ankara'ya. .. 

Ankara'da 935 senesi umumi sa
yımına göre 17.372 meeken vardı. 
Bunun 15.879 zu ev, 351 ri apart
man, 12 ıi pansiyon 41 ri otel, 37 
si han. 115 ti bekir odası, 937 ıi 
baraka idi .... 

Geceleri caddeleri gündüz ka
dar aydınlık olan bir tehrin ev iç
lerinde petrol yakddıiına inana
bilir misiniz? Hiç bir teY ilave et
meden reemt rakamları komt§tura
lım: Ankara'nın 17.372 evinden· 
iMi elektrik ve havaıazı olanlar~ 
sayıaı 1.056 dır, yalnız ıu ve elek
trik olanlarının sayıar 1.127 dir; 
yalnız su 75 tin.de, yalnız elektrik 
3.287 ıinde, elektlrk ve gaz 61 rin
de, gaz 11 rindedir. 
Şimdi bir de ne elelctrifi, ne 

bavagazı, ne de arıyu olmıyan bi
na ayısına. bakınıs: 11.705 ..• 

Aııkara'da ne auyıu, ne elektriği, 
ne havagazı olmıyan bina 16, olan 
yalnız birdir. Raır.ntarı. meden! 
evin bu Uç varhfrna a}'Tı ayrı kı
ya1lıyarak ıözden ıeçirinek ne
tice tu olacaktır: Ankara'ıım 17.372 -........ a.-..-... -.: u..t 

Cocu• Esirgeme lprumı 
Hımlyetli lllr yurdda11 

madılye nnll 
Zonguldak'ta hayıraeverliii ve yurt 

işlerinde feıdakirhiı ile aevilen tile -
cardan Bay Me-hmet Çelikel her sene 
öksüz ve yok:aul kırk yavruyu giydir -
mek suretiyle Çocuk &irıeme kuru -
muna yardımlarda bulunduğu gi.bi bu 
kerre de kimsesiz yavrular için Zon -
guldak merkeaille (200) lira teberru 
etmiftir. 

Bay Mehmet Çelikel'in bu atlrekli 
yardımlarını takdir eden Çocuk Eair
geme Kurumu ıenel merkezi bir 'ilk • 
ran hatıruı olmak üzere kendieine 
bir Çocuk Esirgeme madalyaıı vennit
tir. H11rrrh yardımlarından dolayı 
Mehmet Çelikel'i biz de tebrik ederiz. -

Tapuda yeni tayinler 
Açık bulunan Siirt tapu müdürlüğü

ne, Trabzıon tapu sicilli müdUrlüğU 
mümeyyizi Hamdi Yeraalın, İçel tapu 
mUdürlUlüne terfian Swu tapu mil -
dürü Recep Gilrcan'ın, ve Sivas tapu 
ınüdtlrlilğüne terfian Konya tapu si -
cilli muhafızı Muhik Nalçacı'nıın ta -
yinleri yUbek taıadlka iktiran etmit. 
tir. 

ru111111111111111uını11111111111111111111111111111 

(23 N"IWl-Cocuk 8aJ?UD1) 

Bayramın bu yıl daha üstün 
ve ten olmaaı için fimdiden 
hazırlanıruz. Çünkü bayram 

Ç9C'Plal'U) baynmucbr. 

Teberru edilec~i eşyaların e11 ceç I 
mart alqamı11a .l:Mlar Em11iyet Abidni 
brıısında Kızılay A11bra merkniade 
/aal bulunan ltomıt~mize ma.l:bıu mllia -
biliıtd11 tnlim edilmesillİ rica eduiıı. 

Bisiklet müaabakalan 
Bölı• Bisilclet Ajanlığından : 
1 - Seri bisiklet yarışlarının ikin -

ciıi ' mart 939 pazar günil saat 10 da 
Akköprü süvari karakolundan hafla • 
mak üzere 40 kilometre metıafede ya • 
pılacaktır. 

2 - lttirak edeceklerin yarışa hazır 
bir halde vaktinden evel t,qlangıç ye
rinde bulunmaları llzım4ır. 

3 - Yarıı yolu şudur: Akköprll stl • 
vari karakolu - latanbul fOSHi üzerin
de 20 kilometre - Akköprü süvari kara
kolu. 
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Cümhu reisimiz dün de 
Ülkü Halkevleri dergisi ,. 

- 73 iincii sayı çıktı - slanbul esnafının dilek 
Bibliyografya : • 

isi an bul' da 
yüzünden bir 

cinayet oldu 
'Ollcü, dün yedinci yılının ilk sayısı. şUnceyi irade ve işe kalbedecek felse. 

nı neşr.etmiştir. Geçen altı yıl içinde fen in halklaştırılması yolunda halkev- sı· ka" yellerı· n •. d. led. daEgveenlekia~künyu··tzsu~nndbenulb'dı.ar,cBı·neayyoeğtJunol': ayda hır çıkarak 72 inci sayıyı bula-:1 !erinin hizmeti çok büyiık olacaktır" ve .,. 
Ülkü 12 büyük cildde 6060 sayfalık demektir. · ı ı muş genç bir adam sevdigi genç bir ıca-
bir kollekscyon vücuda getirmiştir. N. Çavuşoglu ve S. Aydoslu "Sos • 1 dhaınnıgtaazbı· aıı·ncvae iRleaoh·ıı.dmür:amdiıı·nşdtiıa'r.gKenaçtil borı't. 

Ülkü'nün dün neşredilen mart yal yardım ahasrnda halkevlerinin 
nushası on üçüncü cildin ilk numara- kolayca başarabilecekleri çok önemli (Başı 1 inci sayfada) mas ediyor: iş kanunu senede 90 yev- söyliyerek tamire yanaşmamakta, Ev- tüccardır. Ölen genç kadın, polisçe 
sıdır. GeçC':l yıl içinde 96 sayfaya çı - bir iş .. başlıklı yazılarında sosyal yar. )erile bazı ihsai malumatı getirmişti. miyeyi tecaviız etmemek şartıyle ışçı- kaf mütevelliyi tazyik etmekte ve bu müseccel bir kadının evinde oturan Sa 
karılan Ülkü, hacmini bu sene de mu- dımı ijiyen ve ekonomik olarak tasnif İstanbul'un genişçe bir endüstrisi 0 - lerin muayyen çalışmalarına müsaade esnada da Adalara satılması kabil olan bahat isminde güzelce bir kızdır. Va· 
hafaza etmektedir. ve izah ettikten sonra kampanya işçi- lan , bu sanat~ dair bugün d~ :S· Bez- ve bu takdirde de yüzde 25-50 nispe- bu sudan hakkiyle istifade olu nama. ka şöyle olmuştur. 

ÜlkU'niın son sayısını şimdiye ka- lerine yapılacak sosyal bir yardımın ~en.~~~- ha::.ıd~eyler oğrenıldı; mese tinde yevmiye fazlası verilmesini em- maktadır. Rahim ticaret maksadiyle sık sık ts· 
darkilerden ayıran bir hususiyet var. plfinını vermektedirler. Burada bir - yun u ta ı ı pamuk kumaşlardan retmektedir. İstanbul Iş Yurdu ise • • • tanbul'a gelmektedir. Bu geliş gidiş 
dır: Halkevleri çalışmalarına daha ge. çok hesaplar verilmekte ve çalışma yol yapılan hazır erkek kostümleri 375 ku- fazla mesai içın azami haddin tatbikini Yalnız öğleden evelki toplantıda sıralarında bir gün Beyoğlu'nda pO • 

nişçe iştirak. . ları gösterilmektedir. Bu iki zat, Uı - r~şa kadar satılabilmektedir. İnce yer- tensip etmiştir. Halbuki işçiler, az pa- görüşülen bütün bu meseleler hakika. Jisçe fena tanınan Gülizar adında 45 
Ülkünü:ı bu nüshası halkevlerıne künün gelecek sayılarında da muhte • h pamuk do~umaların sarfiyatı adam ra kazandıklaı ından, asgari haddin ten, dallı ve budaklı, karışık, şümullü, yaşlarında fena bir kadınla tanışmış • 

istikamet verici yazılar bakımından lif yardım mevzuları üzerindeki diğer b~şına yılda ıkı buçuk metre iken bu- tatbikine çoktan razıdırlar. Fabrikalar girift meselelerdir. Öğleden sonra gö- tır. Bu kadının evinde Sabahat ve Me
çok zengindir. Filhakika geçen şubat· değerli etüdlerini neşredeceklerdir. :un beş metreye çıkmıştır. Buna iki bu had üzerinden para verememekte rüşülen ve yarınki mektubumda görü- Iahat adında iki de genç kız bulunmak· 
ta yeniden açılan 158 halkeviyle bir • Nüzhet Abbas "halkevleri ve mem· uçuk metr~ de n;umasıt Avrupa mal olduklarından fazla mesai ücreti öde- lecek olan digw erleri de bunlar kadar t d G''l' b · 

b lm !arının sarfıyat ıl d ı a ır. u ızar u ıki genç kızı, Rahitııe 
likte bunların sayısı 367 yi u uş - leket sporu" yazısında beden terbiye4 . t"hl"k d' b ı :ve c ı ırsc vasati nemernckte ve işçiler bundan mahrum şümulJü ve girifttirler. kendi kızları olarak takdim etmiıo:.tir. 
tur. Geçen yılki sayısı 209 olan hal - si kanununun ne rinden sonra spor ıs ı .. a ye ~ .uçu metre ~a~min edi- kalmaktadırlar. Cümh . . . .,. 
k 1 

• • 136 500 azası vardı. Yeni . . . . ş kn"k lebılır. Bu gıbı dokumalar ıçın senede ı k urreısımız, büyük bir sabırla Tüccar Rahim her İstanbul'a geli. 
ev crını~ ' ikdarın iiz elli i vazıyetını ızahtan sonra te .. ı ~e 13 buçuk milyon kilo. yani 70- 75 bin ..ol ~ntcı.cı Mustafa Doğaner söylü- bunların hepsini dinliyor, not alıyor, şinde bu evde bir kaç gün kalmakta, 

ha_ lkevlerııyle b~ md b·ı· . y B b" hl - propaganda neşriyatiyle spor ogretı -,baly·a pamuk sarfetmekteyiz. F'ıyatlar yor: o. ant .cılık İstanbul'da gerile. inceliyor, ve hayranı oldugwumuz geniş h b' l"k 'f 
ğ h e ı ırı mektedır, zıra hem eskis"ı kada ep ır ı te eglenmekte ve muhteh 

nı aştı mı ta mm e z. u ın e- cileri yetiştirme spor sahaları ve sa • 1 . t'hlck' dalı f 1 . . r aşçı vukufiyle hepsinin rarelerini, emin o. eglence 1 . 'd"I k d' G r . d k be ayrılan çalış , d h lk 1 . ucuz arsa ıs ı u ın a az a artaca- yetışmıyor, hem de mütemadiyen ufak " yer erme gı ı me te ır. en'S 
rı, o uz şu ye ma prog. lonları yapma bakımın an a ev en gı umulur. Fı'yatların ucuzlamasını f k 1 k lal m ki, şimclıden zihninde tespit e- adam b t 1 t' . 1 k S ı.. .. · · d dınlatma va 'f · · Ol 'f 1 • ı u a o antalar açılıyor. Bu iki başlı u emas ar ne ıcesı o ara a ..... • 
ramı ıçın e ay zı esını • spor kollarına düşen vazı e erı an at - temin edecek unsurlar ı"se ı'stı'hl~ı. ve diror. h t' . b 1 
kil üzerine almış bulunmaktadır. Hal- mıştır. Nuzhet Köymen "Halkevleri """ derdin devası - dün bir otelcinin de a ı sevmıye aş amış ve onunla ev · 
kevleri fikir ve. ~areket halinde en ge. koycülüğiıniın daha verimli olması yo- muamele ver ilerıyle işci kaJites=dir ileri sürmüş olduğu gibi - bir mektep Nasuhi BAYDAR lenmek arzusu göstermiştir. Gülizar 
niş kültür muhıtı olduğuna göre Ülkü !unda diışunceler., başlıklı yazısında Bunlardan birinin inmesi ve ötekinin açmak ve aynı zrunanda lokantaların Rahim'in bu isteğine taraftar oımuŞ 
de hem fikri cereyanları hem de cc - köylü ve şehirli rsikoıojisinin birisi - yükseımesi lazımdır. sayısını tahdit etmektir. Deyli Ekspres' e göre : ve iki gencin evıenmcsine karar veril· 
miyet hayatında tatbikı faydalı işleri ninkini (seziş) ve diğerininkini (dü- miştir. Rahim bu münasebetle düğün 
• h 1 kt d ) IJir cırulmcmm dilck/,•ı·i llallmlı /;ö.viimlerı bir Al hazırlığı yapılmak üzere Gülizar'a 
ıza a Ç.~. 1~~ a ır. o·'rt ş~nüş . melekeleri etrafrnda kısaca teş. ı 

Ülku nun bu sayısının başına, d • rıh ettıkten sonra köy ve şehir farkını Fuat Bezmen'den sonra Cümhurrei- çiftçi Jwnu~uyor m Q nyQ ya beş yüz lira vermiştir. 
sayfa kuşe üzerine basılmış hus~s~ kapatmak için düşündügiı üç tedbirin sımızın karşısına gelen ar .. bacı B. 1:-a- ş· 1 Rahim geçen salı günü ak~amı gene 
bir kısım kon 1 t Burada Mıllı h ik Degirmenci lstanbul arabacılarına ımdi, Büyük Halkalı köyünden 50° •mu·• rg e e rı· n ,· Güliazr'la kızlarının evine gitmiş, ra-

u muş ur. ana atlarına temas etmiştir: Köylü bir çiftçi konuşuyor: köy seksen evli-
Şef'in Ankara Halkevindeki halkevle- hanı köy merkezi köy sanat kolları. dair şu malfımatı verdi: kı masasını kurarak içmiye başlamış -
Ti ne riyat sergisiyle resim ~e heyke~ Zi;aettin Fahri ;'halkevlerinin çalış. İstanbul şehri hudutları içinde ~i~·:!~i ~~~~~:~d::;i~:~~~iB:a~~~ geri vermeli! lardır. Rahim bir ara lafı evlenme ba~ 
ser~si.?i ~iy~ret~ ait ~r :esıml.e, 7 ncı masına dair" yazısında her halkevinin 4500 kadar at arabası çalışmaktadır ve tar toprağın yüzer dönümden biraz sine getirmiştir. Fakat Gülizar kızı 
t,ldonumU torenıne aıt bır resım var- h't" . ktalardan tara • bunlardan 600 kadarı binektir. lstan- Londra, 3 a.a. _ "Deyli Ekspress" Sabahat'ı kendisiyle cvlendiremiyece-

• . .. d k" mu ı mı muayyen no k f . d fazlasına sahip olan iki çiftçinin mal- ~ · · k .. 1 . . 
dır. Halkevlerı ~-eşrıyatı s~rgısın e ı yarak hazırlıyacağı monografilerin bul'dab. upka ver,a aytohnA nevın en 600 !arı hesaptan çıkarılınca aile başına 6-7 gazetesi neşrettiği bir makalede eski gınRı a~ı ça soy emıştır. 
Ülkü köşesini gosteren resımde de on 

1
•• fa d la nı anlatmakta ve tane ıne arauasının ata iş bulauil- d" .. alman müstemlekelerinin Almanya'ya ahım, buna fena halde canı sıkıl -

"ld Ülkü"' .. .. 1 h uzum ve y a rı ekt olduğ .. • d •. d' . ? onum toprak dU mektedir. Halbuki mış b" . tt d k k 
iki büyük cı . nun guze & en • böylece bütün yurda ait bir monogra. m e unu unut e er mıy ınız 44 ailenin hiç toprağı yoktur. Geri ka- iadesi lüzumunda ısrar ederek diyor ır vazıye e ev en çı ara git -
gi göriılmektedır. f"ını"n de kurulab"ılecegı"ne de işaret et- Fakat hadise budur. Ancak bu araba- 1 1 d . ki: miş ve gece sabaha kadar muhteJif yer-

t 
ı. an arın arazisi de 20-30 önüm geniş. 

Milli Şef nönü'nün Birleşik Ame. mektedir. Muharrir buna "Anadoluyu lardan ço&u "yazlık,, dedigimiz yer- liğindedir. İşte üç nevi çiftçi: toprak. "Bu mü temle keler bizim malımız !erde içmiştir. Bu arada Gülizar'la kı.ı 
rika milletine yaptığı mesaj da bu kıs- .. arama cereyanı" demektedir. lerde ve hususiyle Adalarda işlemek- t kl • kl degildir. Ancak hize emanet edilmiş- larının vaziyetleri ve }'aşayışları hak· .• y 61Z, az opra ı ve genışçe topra ı... k 
ma konulmuştur. "Halkevlerinin folklor çalışmaları i. tedir. uk arabalarına gelince; bunlar Bunları nası) telif etmeJi? Köylü. bir tir. Bu ı_niıstemlekclcri elimizde tut- ında hiç hoşuna gitmiyen fena şey -

Ülkü'nün metin kısmında ilk yazı çın yaptıkları ve yapabilecekleri işler kamyonların müthiş rekabeti karşısın- de köyün baltalıgı olmadığından ve maü veya İngiliz imparatorluguna il- ler öğrenmiştir. Sabahleyin kendini a· 
Başvekil Dr. Refik Saydam'ın Halkev hakkında" kı' notlarında Pertev N. dadırlar. B. Faik Değirmenci de bu hak etmek emniyeti suiistimal olur. vutmıya. istirabını unutmıv. a çalıc:mış-. tezek yakıldıgından şikayet etti. Ya - Al ı: 
]erinin yedinci yıldönümünde Ankara Boratan halkevlerı'nin folklor için ya rekabetten şikayetçidir. Cümhurreısi. manlar bu toprakları idareden a- sa da muvaffak olamamış ve saat 12 de kacak davasının mühim bir faslı. Fa. 
halkevindC: sörledikleri nutuk.tu.r. Bu pacağı teşkilatla bunun işlemesi ve miz : kat, İstanbul hinterlandından olmak ciz oldukları ileri sürülerek bizim gene Gülizar'ın evine gitmiştir. Genç 
nutukta tUrk ınkılabının ve mıllı he • folklor malzemesi ve kütUphaneler i • "-Otomobil asrındayız. Kamyonla iktiza eden bir köyün anlatılan bu va- idaremiz altına konulmuştu. Madem adam, sevgilisiyle bir müddet oturup 
deflerin ~en.i bir izahı yapılma~t~ ve çin i tifadeli izahlarda bulunmaktadır. rekabet edilemez. Vaziyet zaruri ve ziyeti dikkate layık değil midir? Şehir ki Almanya'nın bütün haklarını tanı- konuşmuş ona, hayatı hakkında fena 
halkcvlerımıze vazıh ve kuvetlı dıre~- Yaşar Nabi "halkevlerinin dil, ta _ tabiidı'r. Fakat ameli bir çare düşünu- bu köyleri terfih etmiş olmamalı mı- yoruz, eskilerini de ona iade etme- şeyler öğrendigini, paralarını yemek 
tifler verilmektedir. Sayı~ . ~aşvek.ıl. rih. edebiyat yolundaki çalışmaları., yorsanız söyleyiniz ... dediler. aır? miz lazımdır." için kendisine tuzak kurulduğunu söy-
nutkunda memleket gençhğın~ ve bıl. yazısında üç mevzu üzerinde halkev - Muhatapları düşündü. düşiindü ve Taluıs i§leri lemiş ve cebinden tabancasını çıkara-
hassa münevverleri hal~evlerınde -~a. lerine vazıh yollar göstermektedir. bu doğru sözleri tasdikten başka ça- B. h f d k k b rak Sabahat'a iki el ateş etmiştir. 
lışmıya davet etmcktedır. Fuat Kop. A. Caferoğlu'nun A. Y. Yakubovski. re bulamadı. B. Rıza Özyürck takas komisyoncu lr a ta Q lr eş Kurşunlar genç kadının sol meme · 
riilü, 'Halkevlerimiz" başlıklı yazısm den tercume effi i Gazncli hmut sudur. Ticarc l.han~n .. vada almJ,., 

1
,.....h._ ..... , '"' ı r.b\n.t1.'3'u~ır .. Ati.n1' ic::ıhf't ,. +i u ~<> ·' 

da halkevlerinin demokr~tik, içtimai yazısının ikinci kısmı Olkü'nün bu sa- llymu1~ bir höylii oldugu bugiınku şekil bır de .. takas Vakayı müteakip Rfiliım ;vden k, ~· 
bir müessese olduğunu ızahtan sonra yısında yer almıttır. Merdivenköylü bir çiftçi kira, or· komisyoncusu" adı verilen ınutavassı- Geçen bir hafta içinde gümrük mu - mıştır. Tabanca sesi ve kadın çığlığı· 
memlekette toplu duşünme ve çalışma A. V. Gennep'ten P. N. Boratan'ın takçılık ve mılh araziyi imar suretiy- tı yaratmıştır. Fakat B. Özyürek'in hafaza teşkil.ıtı, Suriye hududunda na koşan komşularla polisler. Saba -
terbiyesinin halkevlerinden başhyaca- tercüme cttigi Folklor adlı yazıya bu le 120 dönüm toprak işlemekte olduğu· uzun uzadıya izah etti i gibi, öyle bir biri ölü kırk iki kaçakçı, sekiz yü; ki- hat'ı yerde kanlar içinde ölü olarak 
ğmı anlatmaktadır. "Bilhassa halk ile nüshada da devam edilmekte ve bu kı. nu anlatırken harman makinesi ihtiya mutava.ssıta hakikaten lüzum vardır. lo gümrük kaçağı ile yüz elli türk li - bulmuşlardır. 
münevver sınıf arasındaki boşluğu" unda ve folklor metodları tahlil o - cı üzerinde 1 rarla tevakkuf <:tti ve Zira memleketin bir tarafındaki itha • rası, otuz kaçakçı hnyvanı. 
halkevi dolduracaktır. Profesör, ma - ~ maktadır. hasat zamanında vakit kazanmak ve latçı diger bir tarafındaki ihracatçı ite İstanbul'd : Oç kaçakçı, otuz dört 
kalesinde türk gençliğ_inin ~sil bir va. u~. A, l{, nın "Elmadağı .. başlıklı ya- temiz mal istihsal etmek için köylere karşılaşarak ticaretlerini icraya imkan kilo 57 parça gümrük kaçak malı ele 
zife hissiyle halk~~l~rı~deki. _çalışma • zısı 1925 yılına ait güzel bir hatıranın harman makineleri temin edilmesini bulabilirler miydi? Adresleri ve ehli- geçirilmiştir. (a.a.) 

lfolıim h•slim oltlııı 

lara iştirak cdeccgını şuphesız bulmak tatlı bir hikfiıye idir, elzem gördügünü bildirdi. Derin kaz yetleri ithalatçı ile ihracatçının mallı: 
tadır. M. R. l{ösemihal "halkevlerinde mu mak noktasından atla sürmenin aJey- mu olan takas komisyoncularıdır kı 

. . . k 1 1 şurın:ııctad ı r. 
Nafi Atuf Kansu gene "Halkevle- siki,, yazısın.d~ bu~u? tanzim yolları hinde bulundu. Acaba mevcut atlar cı- bunların ışlerını o ay 8 

. . .. b lığını taşıyan yazısmda fik- üzerindeki fıkırlerını toplu ve fayda- lız olduğundan mı bunlar büyük pul- lar. 
r~mız _aş h atındaki rolünü ve h bir şekilde salahiyetle ifade etmiş- luklara koşulamıyor ve toprak derin Beykoz·dn kömiir ve odun ticaretiy-
rın cemıyet ay . . sürülemiyor, bunu tasrih edemedi. le uğraşan B. Asım Aryüz İstanbul'un 
h lk 1 . • fikir ve fıkırd~ hare- tir. k kk • . k la 

a ev erının • . "zah ve halkev _ Prof. A. :Mezden tercüme edilmekte Köydeki be taşib~e e~nın ~ı 1 
• bu tanınmış semti köylerinin iki şika. 

ket yaratma kuvetını ı . k' frnı b olan "orta .. aman türk ve islam dünya. rak yerine modern ır me tep ınşa ke- yetinden bahsetti: bugün onnancılık-
lerinin on yıllardaki 1? ~şa u ~ Olk' , .. dilmesini istedi. Bu uyanık köylü te ·-
felsefi göruşle tahlil etmıştır. . . sında adetler,, yazısınad"l . u.nun bu ke yerli yerinde kalırsa o zihniyetin taki zaruri takyitler, meşhur karaku-

F K
. ..

1
. , .. "halkevlerımız- niisha d d d vam e ı mıştır. w lak suyu dolayısiyle köylü ve evkaf ~ 

uat opru unun 
1 

""' sın a a e süratle zail olamıyacagını ve zamanı- · 1 ld k' 
1 apı rna h Ik ı · rasındaki dava .. Fakat an aşı ı 1 

de tarihi arastırmalar nası Y • Ayın haberleri kısmında a ev en- mız zihniyetini ancak mektebin tesis · b"k ·11~ uurun bunlardan birincisi kanunun tat ı atı-
lıdır?" başlıklı yazısı mı ı .ş_. nin yedinci yıldo"nu··mu·· töreniyle C.H. edeceğini dli~ünmekterlir. Bu fikri h 

d - hı " na ait bir dilekten ve diğeri de aklı 
milli tarih araştırnıalanna ver ıgı • Partisince halk 

1 
. de tertip edilen cümhuriyet köylüsü lehine derhal · 

zı işaret ettikten ve halkevlerinin der· ev erın • . kaydedebiliriz ile haksız mahkemece tayın olununcı. 
gilerle, broşürlerle bu iyi işe katıldı- konferanslardan bahsedilmıştır. B. K. · ya kadar hiri}<en bir para meselesin-
ğmı söyledikten sonra bugünkü vazi- Çağlar. Ülkü'ni.ın bu sayısında da hal. Kliı~irıg ut> talws den ibarettir. 
yetin kısa bir tenkidini yapmakta ve kevle:ı. ç.~hşmalar~ üzerindeki müşahe Koyun. keçi ve oglak derilerini Av- Çubuklu gaz depolarında amele başı 
halkevlerine şu iki istikamette iler - delerını uç sayfa ıçınde huHisa etmiş_ olan B. Mustafa Cebeci Anadolu Hisa-

• Ülk'"' u"'n her s rupa'ya ham ve yarı-ham halde ihraç rından Beykoz'a kadar olan saha da. 
lemenin yollarını göstermektedir: tir. u'" ayısında "bir oku-

l - Ancak mütehassıslar ve alimler yucunun notlar.~,. başı gı ıle yazan Na. etmekte olan B. Kerim Aktar kliring hilindeki fabrika ve depolarda çalışan 
b Shada 1 'h t kamçılamış olduğu bekar amele irin yatacak yer teminini 

tarafından meydana konulmuş tarı'hi hid Sırrı. u nu. u. nardan bahs- ve takasını raca ı • " 
kı d M istemektedir. 

hakikatleri yaymak. etmektedir. Ansı ope. 1• ustafa Re. nu memnuniyetle ifade ettikten sonra 
2 - Mahalli vesikaları metodlu 0 • şid Paşa ile 1mpar~torıçe Ma; _Luiz, kliring ve takas arasında bir karak~e: 

}arak tetkik etmek, bir misafir geldi (tııya~.r1? t:.n :.~hk), br·ir mukayesesi yaptı ve kliring sistemını 
Osmanlı dı·pıomatının o umu, ur ıl. d h 1 b ld ~ . aha çalıc:tı Profesör, bu son kısım için Ülkü' • a a sag am u ugunu ız -r • 

1 k l d 'Lalı mine dair. . Yünlu kumaş imal edenlerden Ka. 
nün gc ece sayı arın a ı larda bu- F . Abdullah Ülkil''nu"n kıtap - · h 

k ramursel fabrikası müdürü B. Me met 
ıunacagını ve örne ler verecegini bil- evzıye F k Na A 
dirmektedir. B. Fuat Koprtilu, halkev lar ve mecmualar kısmında aru • li Kerimcıglu bu sanatın devamlı bir 
)erinin muhitlerinde bir kitabeler ar • fiz Çamlıbel'in "Tatlı ser~" ?.diyJ: neş inki~af arzcttigini, dokunan malların 

• w • • h" h' ettekı şıırlerı ha- kfimılcn satıldığını, stok kalmadıg~ ını, 
şivi vücudc getirme yollarına işaret • rettıgı mıza ı ma ıy 
ten sonra halkevlerinin ilmi mahiyet- vi eserini tenkid etmektedir. fakat devlet mübayaalarının devlet 

i'lk'' f d C yhun A fabrikalarından yapılmasına daı·r ha • teki değerlı eserleri iyi tabettirmeleri u unün bu sa ısın a e 
d Ka • L"· f" G''k k' n Sıtkı zırlanan kanun dolayısiyle bı'r ı'k"ı ay işi üzerinde de durmakta ır. nsu nun, ut ı o ırma ı • 

"H Ik ı · Akoza ' ·· ı b" ·• · ardır eve! korku geçirmiş olduklarını an-Ferid Celal Gi.ıven a ev erı ve n ın guze ırer şıırı v · 

güzel sanatlar,, başlıklı yazısında gü- K. Ü. la~~ Hazırladığınız malları kG.milen 
zel sanatların insan ve cemiyet haya. 
undaki muessirİt}'etini ve halkevleri • satıyorsanız bu kanundan niçin ürkü -

nin bu ceph~deki vazifesinin ağırlı~ı- Ege bölgesinde yorsun uz?,. 
" dl bıl .. _ Çünkü fabrikalarımız devletçe 

nı topluca ir.ahtan sonra., meto u, .. - . . . 
gih, dikkatli ve devamlı ça_ıı~mak ı.~- ha arat mücadelesi satın alınan kumaşların. cınsıne göre 
zumuna temas etmiş ve Mıllı Şef ı~ kurulmuştur. Devlet bız?en satın al-

d h ık 1 ı · 3 1 · mazsa fabr'ıkalarımızın hır kısım tez-güzel sanatlar bakımın an a ev :rı- zmır, a.a. - zmır ve Manisa vi-
nin vazifelerini aydınlatan bazı deger 15yetlerindeki bazı çam ormanlarına gahları muattal kalır.,, 

· · kl }emiştir "Halkevle birkaç sencdcnberi arız olan minoto- • 
Ii sözlerını na ey • · • l'crlı" lmmmı istilı.ıwlimız . . . unvanlı yazısında Şevket Azız kampa pityokampa haşeresinin im- ~ 
rı ıçın.. . f Kan u (el efe ve sanatla fılozo ve hası için her sene açılan miıcadele bu 
sanatkarm cemiyet hayatındaki k~ve- sen de şiddetle başlamıştır. Kulliyet
tini izahtan sonra "turk demokrası ru 1i miktarda tırtıl keseleri toplanarak 
hunun, moral enerjiler sahibi ve kay- ımha edilmi tir. Kasabalar içindeki 
nağı şah~ivetleri yeti tirmh•e, onları parkların ve hususi bahçelerden ba
teşvik ve himayeye matuf bir kü.l~i: zılarında da bu haşerelerden görül
siya~tinin.. haJkevJer'ndc kendısını muş olduğundan imhaları için bele
gôetcr_di ini 50ylemiştir. Yazı:.ını.n diye zabıtası marifetiyle sıkı takibat 

d B K nsu "l 7 milJona sqylı. yap iması hususunda tebligat yapıl-
sonun 3 • d'" 
yccek sanatın. d~undUrccck, ve u- mıştır. 

Bu cihetle beraber B. Kerimoğlu'n
dan ö,rendik ki yerli kumaş istihsali
miz senede beş milyon metre kadar
dır ve 1.200.000 metre miktarında da 
mal ithal edilmektedir. 1932 denberi 
bir misli artış vardır. Ancak ögrene
medigimiz bu artışın istihlakte mi, 
yerli dokuma endüstrisinde mi oldu
ğudur. 

B. Kerimoğh bk t!MMlctte deha t<:-
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Kal1zmwlların folıimfo 

bulunmı bir balınuan 
Maltepeli bir bahçıvan ise kabzı

mallar lehindedir. Halbuki kendisi 
ve Maltepe'nin diğer bahçıvanları vak. 
tiyle bir kooperatif kurarak onlardan 
kurtulmak istemişlerdir. Ancak Dra. 
ma muhacirlerine bakarak bahçelerine 
sebze yerine tütün ekmişler, ilk yıllar. 
da biraz para kazanmışlar, sonra top. 
raklarının iyi tütün vermediği, malla
rının para etmemesinden anlaşılınca 
tekrar sebzeciliğe dönmüşler ve bu a. 
rada Ziraat Bankasına da borçlanmış
lardır. 

Şimdi, bu borçlarının uzun vade i
le ödenmesini istemekte ve "eğer koo. 
peratif devam edecekse bize kredi ve
rilsin ve bir satış kooperatifi yapıl. 
sın., demekte, kabzımallarla çalışırken 
daha az sıkıntıda olduklarını söyle
mektedir. Şu da var ki Adana, Mersin 
ve Antalya artık İstanbul turfandacıh
ğına set çekmiş olduğundan Maltepe 
bahçeleri ancak konserve fabrikaları 
kurulursa eski randımanı verebilirler. 

Maltepe'.nin bir de su meselesi var. 
dır: Feyzullah efendi suyu ismiyle a
nılan bu su. boldur, fakat yolları bo. 
zulmuştur. Yağmur ve kar yağınca bu
lanık akmaktadır. Suyun mütevellisi 
vakMp111ıin cııt narası olmadığını 

11 inci Halk Konseri 
Riyaseticümhur Filarmonik Orkes -

trası tarafından: Müzik Öğretmen O. 
kulu Konser salonunda 4. 3. 1939 cu. 
martesi güniı saat l 5,30 da verilecek • 
tir. Program şudur. 

Şef: Hasan Ferid Alnar. 
1. - K. M. von Weber (1786-1826); 

Euryanthe uvertürü 
2. - W. A. Mozart (1756. 1791): 

Keman konçertosu, La majör. 
a) Allegro apcrto 
b) Adııgio 
c) Tempo di Menuetto. 

Solist: Enver Kapelman. 
3. _ L. van Beethoven (1770.1827) 

5 inci senfoni, do minör, op. 67 
a) Allegro con brio 
b) Andante con moto 
c) Allegro (Scherzo) • AJ!cgro 

Gelecek konser 11. 3. 939 cumartesi 
günü saat 15.30 dadır. 

Fuat Köpriilii için toplantı 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Profe
sör Fuat Köpriilli'nlin tedris hayatın
da 25 inci yıldönlimii münasebetile ya. 
rın üniversite konferans saonunda bir 
toplantı yapılacaktır. 

.................................................... ı 
i : • (23 Nisan - Çocuk Bayramı) i 
l Çocuk bayramı bayramların, i 
j bayramıdır. Çocuklarımıza. i 
i bayram ıeglenceli geçirmeleri i 
1 için şimdiden hazırlanalım 1 ı 
1 .................................................. .. 

Katil Rahim gece saat 21 de Emni • 
yet müdürlügüne giderek yaptığı ci -

nayeti itiraf etmiş ve testim olmuştur. 

Katil hakkında adli tahkikata başlan • 

mıştır. 

İstanbul halkevlerinde 

verilecek konferanslar 
Cümhuriyet Halk Partisi Genci Sek 

reterliği tarafından halkevlerinde pro

fesör ve doçentlerimize konferanslar 

verdirildigini evelce yazmış ve tarih • 
!erini gösterir cetveli neşretmiştik. Bu 
defa da, İstanbul'un muhtelif halkev
lerinde verilecek konfedanslara ait 
cetveli bildiriyoruz: 

Doç. Halil V. Eralp, (Ruyalar), 
25-3-939 saat: 20, Beşiktaşta; Prof. 
Kerim Erim, (İlliyet prensipi), 
15. 3. 939 saat: 20,30, Eminönünde; 
Prof. H. N. Pamir, (İstanbul boğazı • 
nın teşekkülü), 15. 4. 939 saat: 17,30, 
Eminönünde; Doç. Dr. Orhan Alis -
bah, (İlim ve terbiye), 29. 3. 939 saat-
20.30 Bminöııünde: Doç. T. Suphi Ar. 
tel, (Kimya ilminin inkişafı), 15.4.939 
saat: 20, Beyoğlunda; W. Eberhard, 
(Eski Çin menbalarından eski türk 
kavimledi hakkında malUmat). 1 l.3.39 
saat: 20, Beyoğlunda: Prof. Fahri E. 
cevit, (Alkolizm ve suçluluğa tesiri), 
25. 2. 939 saat: 20,30, Şehremininde; 
Prof. Mazhar Nedim, (İleri deniz ti· 
careti hukuku), 10 3 939 saat. 18, Ka· 
dıköy'de; Prof. Vasfi Rasit Seviğ, 
(Devlet ve Parti), 28. 2. 1939 saat: 
20,30, Fatih'te. 

Alman Kitap Se • 
Si 

• 

-Almanya Büyük Elçiliği Konsolosluk Şubesi binasmda 
(Çankaya Caddesi 71) açılmış olan almnn kitap sergisi 
her gün sant 15 ten saat 20 ye kadar açıktır. 
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&at:nameleri istirdat edilen otobüsçü
ler filhakika belediyeye bir 'iok müra
caatlarda bulunmuşlardır. Hallerini is
la.b etmiş olanlar ve uzun müddet işsiz 
kalanlar, bu müracatlarmda bize, bir 
daha yolsuzluk yapmıyacaklarını da 
söylcmi§lerdir. Biz de bunlara karşı 

Sabık İstanbul Valisi ve 
arkadaşlarının dôvası 
Dün asri mezarlık istimfôki 

yolsuzluOu dôvosıno boşlandı 

0 biraz daha müsamahakar olmayı dil -
şündük. Yeni müracaat sahipleri bele
diyenin yeniden açmıya karar vermiş 
olduğu' hatalar üzerinde iş istiyor _ 
lardr. • 

Otobüs yolsu:zlubzı 

yapan müfettişlerin 

hakkında 

fezlekesi 
tahkikat 
okundu 

Eski lstan~u~ val! ve b~lediye reisi B. Muhittin Ostündağ'la arkaçlaş -
lan~ın:. ot~bu~. ışlerınd~ı ~olsuzluk iddiaları dolayısiyle temyiz mahke
mesı dorduncu ceza daıresınde bakılmakta olan davalarına dün saat 
9.30 da devam edilmiştir. 

Hakimler heyeti ile iddia makarnı,duğu ve bunun maddeten hatalı ve 
aynı zevattan mürekkepti. Suçlu sa- kanunen de bir kıymeti h_:iz bulun
nılanların avukatı profesör avukat madığı tabii olmasına ragmen son 
Kenan Ömer Önen de d da günlerde açılan Kurtuluş - Bayezit, 
hazır bulunuy d uruşma Şişli - Fatih gibi hatlar için verilen 

Reis celseyi o:c;· M h. . U ruhsatnamelere de bu kaydın konul-
• ca, u ıttın s- d ~ 

ıtündağ söz aldı ve· ugu; 
D .. d · 4 - İstanbul belediye zabıtası ta-

- un e arzetm' ti d d' 
ıh . . t 

1
. t ış m, e 1• oto- limatnamesinde otobüsler hakkında 

us a ıma names· b ı · . ı za ıt arını getır- kayıt ve ahkam mevcut olmam 
.dım Bunların da k t 1 • asma . · o u u masını rıca binaen 11. 7. 937 tarihinde d · i 
.edıyorum. .. aım en-

Reis müd . . . . cumen tarafından 52 madde üzerine 
. deıaleyhın bu talebını ka- ve belediye zabıtası talimat · 

bul ettı ve dedi ki. . namesıne 

0 
d · . . ek olarak tertıp ve kabul olunan oto· 

- nu a okuturuz. Yalnız şımdı, büs talimatnamesinin 1580 ı k 
.Dah1iye Vekaletince ve İstanbul be- nun mucibince belediy sal~ı. ı d a-
lediye · d k' 1 'dd' 1 e mec ısın en 
tahk ' k~ın e .; Y~ suzİluk 1 , ıa ~~ı~ın geçirilmediği ve buna rağmen tatbik 

• •1 ı vazı esıyle stanbul a go~ ~- edilmekte bulunduğu 
ırılmış olan mülkiye müfettişlerının Söylenilmekte ve bundan sonra da 
ih~zırlamış oldukları fezleke ve buna vali ve belediye reisi Muhittin Ustün 
ıaıt olan bazı evrak okunacaktır. Bu- dağ'la arkadaşlarının hadisedeki suç
:na başlıyoruz. larmın, vazifeyi suiistimalle ihmal 

Bunun& üzerine, 750 sayfa tutan ve ve terahilerinin hangi maddelerden 
ıDevlet Şurasının kararma mesnet teş ı'ba.ret oldugwu ay . h d'ılmek 
ık·ı d f · bil' · · .. rı ayrı ıza e ı e en ezlekenın oto s ışıne mu- t d" 

11
. . . k e ır. 

tea ik olan maddelerının o unmasına V 
başlandı. stiindağ bazı sutıllere 

Mülkiye miifctti§leri otobiis i§i CCV<lp veriyor 
hakkında ne diyorlar? Fezlekenin ve buna merbut olan ba-

Okunan kısımların toplu bir hula- zı tahkikat evrakının okunması 11.55 e 
kadar devam etmiş, tam iki saat sür • 

Basını yazıyoruz: 

"İstanbul belediyesi tarafından u-
6ul ve mevzuata muhalif bir takım 
yolsuzluklar yapıldığı hakkında Tan 
ıgazetesinin 10 birincikanun 937 ta
ırihinden itibaren vaki neşriyatına bi
ınaen tarafımızdan, alman emir üzeri
ıne bu neşriyat etrafında tahkikat ya
!Pılmış, otobüs sahiplerinden bazıla

rının şikayetçi sıfatiyle ifadeleri a • 
lmmrştır. Bu ifadelere göre: 

l - İstanbul belediyesi tarafından 
§ehir hududları dahilinde otobüs iş· 
Jetme ruhsatiyesi verilmesi keyfiyeti 
ötcdcntieri umumi ve m '" Yi bir e11a

sa bağlanmış olmayıp bu hususta ka
ınun icaplarına aykırı bir hattı hare
ket takip edilmiştir. İşletme ruhuti
yelerinin de hiç bir esasa istinat c
ıdilmiyerek, gene kanun icaplarına 
ıaykırı ve sahiplerini zarara sokacak 
bir şekilde geri alınmakta bulundu
ğu görülmilştür. 

2 - Belediye hududu içinde otobüs 
hatları tesisi ve bunlar için işletme 
ruhsatiyesi verilmesi hususlarında da 
mevzuat ahkamına riayet edilmiye
rek müracaat sahiplerine farklı mu
ameleler yapılmıştır. Bu suretle E
mirgan - Eminönü, Maçka - Bayezit, 
Aksaray - Beşiktaş, Yıldız - Yem ma
halle, Kurtuluş _ Bayezit hatları Ka
raeftim oğulları ve ortakları Kemal 
Özbir, Sabur Sami ve mühendis Re
fete inhisar ettirilmiştir. 

Bu fezlekede yazılı olduğu gibi 
yapılan tahkikatta: 

1 ."7 İstanbul belediyesi hududları 
dahıh.nde otobüs işletme işleri 932 
senesıne kadar kaymakamlar tarafın
dan idare edilmekte iken 0 sene bu 
işlerin bir elden idare edilmesfnde 
zarur~t .bulunduğu kanaat ve mütalaa 
6ma ıstınaden belediye merkezine a· 
lınması keyfiyeti!lde, seyrü sefer 
bakımından ehem1yetle alakadar bu
lunması ve kadrosunun da daha mü
sait olması hasebiyle, idaresinde da
ha ziyade muvaffak olunması tabii 
bulunan Emniyet alt ncı şube miıdür
lügüne verilmiyerek, munzam bir va
zife halinde belediye hesap işleri mü
di.ırlügi.ıne bağlı varidat müdürlUğü 
gibi tali bir şubeye verildiği ve bu 
suretle mütemmim bir vazife alan va
ridat müdürlüğünün dar kadrosu 
içinde otobüs işlerinin teşevvüşe uğ
ratıldığı; 

2 - Bclediyece otobüs işletme ruh 
ı... 1amelerinin muttarit ve müsavi bir 
esasa dayanılarak verilmekte olduğu 
semtlere göre ayrı ayrı hatlar açıl
makta ve buralarda işliyecek araba a
detleri tahdit edilmekte olduğuna gö
re ve en iyi şartları ileri sürenlere 
ruhsat verilmesi mümkün iken bu su
retle yapılmıyarak tamamen arzuya 
gôre muamele yapılmakta olduğu; bu 
suretle otobüs işletme işinde bazı ze
vat istisnai muameleler yapıl~ığı, 
bire k kimseler tarafından beledıye
ye ..erilmiş olan arzuhalların muame· 
lcsız ve neticesiz bırakıldığı; 

müştü. Bundan sonra Reis B. Hamdi 
Beydeş, tekrar Muhittin Üstündağ'a 
hitap ederek : 

- Okunan evraka karşı bir diyece
ğiniz var mı, diye sordu ve Üstündağ 
buna : 

- Hayır, hiç bir diyeceğim yoktur, 
diye cevap verdi. 

Bunun üzerine mUlkiye müfettişle -
rinin fezlekesinde mevzuu bahis edi -
len ''ruhsatnamenin istirdadı,, mese -
lesine geçildi. Bu mevzu üzerinde re
is şu suali sormak lüzumunu duydu : 

- Ruhsatnamenin istirdadı bir be -
lediye tedbiri midir, yoku cez.a mahi
yetinde midir ? 

Eski vali ve belediye reisi bu suale, 
kıu bir tereddütten sonra şu cevabı 
verdi : 

- Bir tctlbirdir efendim, belediyeye 
verilen bir hakkın ahar tarafından 
tanzmini t~~ için konmuş bir müey· 
yede tedbırıdır. OtobUsçUlüğü sebest 
bir ticaret sa.hası olarak bırakamaz • 
dık. 

Reis tekrar etti : 
_ Fakat belediyenin ceza hükümle • 

rini tayin eden nizamnamesinde şöyle 
yapanlar şu kadar, böyle yapanlar bu 
kadar gün işten menolunur, denmek • 
tedir .. Bu hüküm ceza mahiyetinde de
ğil midir ? 
Üstündağ tekrar cevap verdi : 
- Bu nizamname, her vatandaşın 

serbestçe yapabileceği işler hakkında 
hükümler ihtiva etmektedir ve tan -
zim olunurken otobüsçüler de çağrıl -
mış, onların da fikirleri alınmıştır. 
Ve, demin de arzettiğim gibi, bunun 
ceza ile hiç bir münasebeti yoktur. 

- Ruhsatnamenin istirdadı hangi 
makama aittir? Riyasete mi, yoksa be· 
lediye encümenine mi ? 

- Bu bir encümen işidir efendim, 
riyaset makamiyle hiç bir alakası yok· 

tur. . tl .. •• 
Bunun üzerine reıs, stundag ın 

müdafaası sırasında iltizam ettiği tem
yiz dördüncü hukuk dairesinin bir ila • 
mından bahsetti ve : 

- O ilamda dedi, bunun bir idari 
ihtilaf olduğu zikredilmektedir. Bu -
na ne dersiniz ? 

- Devlet şftrası kararında ruhsatı 
verme ve istirdat etme keyfiyetleri bir 
tutulmuştur. Temyiz kararında da gö
rüş aynıdır. 

~un~~ •onra da, gene mülkiye mü· 
fe~ışle~ıntn tahkikat evrakında gayri
mUsavı muameleler sayılırken zikri 
geçen bir ha.diaeyc temas ed'ld' R . 
d d

. k' ı ı. eıı 
e ı ı : 

- Ruhsatnameleri geri alınanlar 
hakkında umumi bir af çının ve 
yeni "açılacak hatlar için "bunları bir • 
leştirelim" denilmiş olduğu halde be
lediyeden iltimas ve iltizam görenle • 
rin müracaatı üzerine bu hak evelce 
müracaat edenlere verilmemiş. Ve 
yalnız Sabır Sami ile arkadaşlarına 
verilmiş. Bu mesele hakkındaki miıta. 

leanız nedir ? 
Üstündağ bu suale : 

Biz bazı yerlerde asfalt yol yaptır
mıştık. Onlarsa bize parke yapmayı 
teklif ettiler. Bir komisyon teşekkül 
.etti. Bir sene kadar onlar bizi "Yapa -
lrm, yapacağız,, diye oyaladılar. 
Beyoğlu tarafında yollar vardı, dö • 

nemeçlidir, bu yolların böyle adamla -
rm eline bırakılması bizi endişeye dü
şürüyordu. Arkadaşlarla konuştuk. 
Bu adamların bizi bir senedenberi o -
yaladıklarmı düşünerek yeni hatları 
açmıya karar verdik. Vaktiyle ellerin
den ruhsatnameleri alınmış olanlar, bu 
müddet zarfında birer işe başlamışlar -
dı. Biz, bu vaziyet karşısında bu işleri 
bir adama vermeyi, hiç olmazsa yalnız 
onunla uğraşmayı ve fimme menfaati • 
nin bu şekilde daha iyi korunacağını 
düşündük. Her parçası birinin elinde 
bulunan perakende iş yapmaktan kor -
kuyorduk. Bu karardan sonra on ara -
ba ile yirmi araba ile müracat edenleri 
tercih ederek mühim yollara koymı -
ya başladık. 
Yalnız biz bu karardan zarar gören· 

lerin vaziyetlerine bir çare aradık. Ma
kine şubesi bu mesele üzerinde beş al
tı ay çalıştı, bir rapor hazırladı. Ra -
por tetkik edilirken de bu mesele orta
'ia çıktı ve tetkik yarım kaldı. 

Hadisede hfumiiniyet 
Biz bu otobüs işi içın derece derece 

tedbirler alıyorduk. Yalnız bu hadise, 
bizim hüsnüniyetimizi göstermiye ye. 
ter. Çünkü nasıl olsa bu otobüsler bir 
zaman sonra ortadan kalkacaktı. Hat· 
ta uzun zaman gümrük muafiyeti te • 
min ederek belediye tarafından otobüs 
getirtmeyi düşündük; Bunu tetkik et
tik. Fakat Maliye vekaleti muafiyeti 
kabul etmeyince bu vatandaşların hak
larını düşünmeye kendimizi mecbur 
saydık. 

Reis yen ibir sual sordu : 
- Siz, af edilenlerin yeni hatlara 

yerleştirilecek, ondan sonra müracaat 
edenlerin müracaatı kabul edilmiye • 
cek diye karar vermişsiniz. Halbuki 
daha sonra bu adamları eski hatlara 
yerleştirmişsiniz ve iltimas görenlere 
yeni hatlar vermişsiniz. Bunun hak -
kında ne diyeceksiniz ? 

Üstün dağ buna karşı dedi ki : 
- Efendim eski hatlara eıski araba • 

lan, yeni açılacak hatlara da yeni ara -
baları vereliın diye bir kararımız yok· 
tur. Bendeniz tramvay şirketine karşı 
bir tedbir olmak üzere bu karara te. 
vcssUl cdiyorıdum. 

- Bir de bir sıra usulü varmış. Bu 
sıra takip edilmemiş. tık müracaat e -
denler daha önce iş alacaklar ken so~: 
raya kalmışlar: buna mukabil geç n:ıu: 
racaat yapanlardan bazılarına da ıyı 
hatlar verilmiş. Mesela Sahur Sami 
en son müracaat eden olduğu halde en 
evel işe başlamı~. 
Üstündağ buna da : 
- Bunu katiyetle bilmiyorum, de

di, Kurtuluş - Beyazıt - Fatih hattın -
da, Sarı Halit isminde birinin Sahur 
Samiye takaddüm ettiğini zannediyo
rum. Fakat bu zat müracaat ettiği za
man muhtelif hatlarda on üç arabası 
işliyormuş. Yeni müracaatında da 10 
araba için daha ruhsatname istiyor
muş. Bu müracaat bu yüzden terviç 
edilememiştir. 

Reis, Muhittin tlstündağ'ın cevap • 
larını kafi bularak oturttu ve 0 zaman 
kendisinin muavini bulunan Ekrem 
Sevencan'a döndU. 

- Sizin bir diyeceğiniz var mı, de-

di. o da : 
_Dün arzetmiştim, dedi, ilave ede-

cek bir söziim yoktur. Reis, diğerleri -
ne de aynı suali sordu. Onlar da dün • 
kil müdafaalarına ilave edilecek yeni 
bir mütaleaları olmadığını söylediler. 

iddia makamının talebi 
Bunun üzerine iddia makamını iş · 

gal eden baş müddeiumumi baş mua -
vini B. Arif Çankaya söz alarak flUn -
ları söyledi : 
"- Biraz evel okunan tahkik evra • 

kında, bazı kimselerin şahit olar~k, 
bir kısımının da mağdur sıfatiyle dm· 
lendikleri yazılıdır. Bundan ba~~a 
mütevassıtlar vardır ki onlar da m~ -

ld - ·saf edıl • racaatlarının geri ka ıgmı'. ı . . i 
d·-· . eya hi"' cevap verılmedığın me ıgını v :s • 1 d' 

.. lemiş ve onlar da dinlenmış er ır. 
soy · 1 'f d Bunların da, istinabe suretıy e ı a e -
lerinin alınmasını talep ederim. Sonra, 
evrakı tetkikine imkan vermek üzere 
muhakemenin başka bir güne bırakıl • 
maınnı rica ederim.,. 
İddia makamının bu talebi üzerine 

hakimler heyeti muhakemenin taliki -
ne karar verdi ve 16 mart perşembe 
günii saat 10.30 a bıraktı. 

Asri mezarl.k 

hakkındaki dôva 

hareket ettiği hakkındaki davanın du· 
ruşma&ı da dünkü tarihe tesadüf edi
yordu. MalU.m olduğu üzere bu dava -
ya geçen sene temyiz mahkemesi dör 
düncü ceza dairesinde bakılmış ve be. 
raatla neticelenmişti. Fakaıt karar, tem 
yiz ceza umumi heyeti tarafından 00.. 
zulmuş ve tekrar temyizen tetkik ve 
muhakeme edilmek üzere dördüncü 
ı;eza dairesine havale edilmişti. 

Suçlu sanılanlardan Muhiddin Us
tlindağ, öteki dava münasebetiyle za -
ten hazır bulunuyordu. Müddeialeyh 
lcrdcn ve İstanbul belediyesi şehir 
meclisi tizalarmdan Avni Yağız, İhsan 
Namık, Mehmet Ali, ve Şükrü de du
ruşmada hazır bulunmak üzere İstan -
buldan gelmişlerdi, Yalnız şimdi Kü
tahya valisi bulunan HSmit Oskay me
bus seçimi münasebetiyle işlerinin çok 
luğunu ve vazifesi başında ayrılmasına 
imkan olmadığını zikdederek duruş -
mada hazır bulunamıyacağmı yazmış, 
o zamanki şehir meclisi iizalarmdan 
Şerafettin de zatirreeden mustarip ol
duğunu gösteren bir doktor raporu 
gönderımişti. 

Miiddeialeyhlerin hüviyeti tesbit o
hmduktan sonra duruşmaıya başlandı. 
Ceza umumi heyetinin beraat kararını 
bozan kararı okundu: 

Ceza umumi heyetinin 
nakız kararı 

İstimlak meselesi hakkında yeni • 
den temyizen muhakeme açılmasına 

sebep olan umumi heyetin nakız kara
rmda şöyle denilmektedir: 

"Belediyeler için menafii umumiye 
kararı üzerine istimlak edilecek gayri 
menkulün iki tarafın rızasiyle ve pa
zarlık suretiyle mubayaası her halde 
329 tarihli kanunun hükümlerine ve 
926 tarihli 287 numaralı tefsir fıkra. 
siyle Büyük Millet Meclisince ittihaz 
olunan karara uyularak muamele ya · 
pılmak kayıt ve şartiyle caiz olacağ ı 
cihetle hadisede mezkur kanun hüküm 
leri ve kararlar mündcrecatı nazara a
lınmak ve istimlak kanununda tasrih 
edilen muhammin heyet evelemirde 
mezarlık yeri olarak alınan mahallin 
takdir edilecek kıymeti pazarlıkta e -
sas addedilmediği teemmül e<lilmek su 
retiyle isnad olunan fiilin mahiyeti 
tayin ve takdir olunarak neticeye gö • 
re bir karar verilmek icap ederken hu. 
susi dairece muamelenin ecreyan şek -
line nazaran istimlak kanununa ve 
cezaen ittihaz olunan karara tev. 
fik muameleye lüzum olmadığı beya • 
niyle bu noktaların mevzuu bahsedit • 
rnesi kanuna mugaıyir ve temyiz layi -
hasında yazılı itirazlar varid olduğun· 
dan mezkfir hükmiin ceza muhakeme -
l~ri usulü kanununun muaddeL 326 
nc1 maddesir)e tevfikan bozulmasına 
9-1.939 tarihinde ittifakla karar ve -
rilıniştir." 

Avukat uıul lıatiisı olduğ.unu 
iddia e d iyor 

Nakız kararının okunmasından son
ra reis, Muhittin Ustündağ'a bir diye. 
ceği olup olmadığını sordu. O da; 

- Yüksek mahkemenizin verdiği 
beraet kararını bozmak isin hiç bir 
sebep yoktur. Eski kararınızda ısrar 
etmenizi rica ederim, dedi. Diğerleri 
de bu ricayı tekrarladılar. 

Bundan sonra müddeialeyhıeri~ 
vekili, avukat Kenan Ömer aöı: •1ğ":~a .. 
usul hakkında bir hata &<>rdü unu 

söyledi, sözlerine: 
.. T . -~"keıncai ceza umumi 
- emyız n ..... • b" .. k . 

h 
. d aadır oıan kararı uyu hır 

eyet1n en - . 1 d" B 
alaka ve dikkatle dın e un. u karar-
da ınesnetsi.z kal~ nakız ~ebebinin 
mahiyet ve hukukı kıymetlerıni tahli. 
le gi.nneden. e~el M?isede beliren çok 
mühim usulı bır hatanın her şeyden 
evel yüksek heyetinizce hallini isteme. 
yi hukuki ve mesleki bir zaruret gör
mc~eyim,, diye başlıyan avukat, .ıne: 
murın muhakematı kanununun 8 ıncı 
maddesinde valilerin muhakeme edile
cekleri makamın tayin edilmiş oldu -
ğunu, ve burada bir derece ınahkeıne • 
sinin nazarı dikkate al111dığını, d.er~ • 
ce mahkemesinin ise bidayet ve ıstı : 
naf mahkemeleri olduğunu, hallıukı 
bugün bu mahkemelerd7n eser kalma. 

b 1 du ·unu temytz mahkeme -
mrş u un g • . • ~ • 
• d 'ptidai ne de ınhıtaı hır mu. 

sın ene 1 ' w• • 'f .. 
hakeme görülemiyecegını, va~ı esının 

1 Z 
madunu muhakemelerın kararya nı 

larında kanuni bir hata bulunup bu • 
ıuıunadığını araştırmak olduğunu, tem 
yiz hususi dairesinden verilen karar • 
tarın temyizden ziyade istinaf kabili
yetini taşıdıklarını, ve muhakemeleri
nin de - kanuna göre • ikinci derece 
mahkemelerde görülebileceğini söy _ 
Jedi. Bundan sonra B. Kenan Ömer, 
kanunun sulh mahkemelerine bile bir 
ısrar hakkı tanımışken temyiz mahke· 
mesinden, şu kanunlarla, bu hakkı kıs
kanmış olmasını doğru bulmadığını 
söıyledi. 

Avukat, memurin muhakematı ka-

3 - Belediye tarafından 93~ sen~
sinde otobüs ruhsatnamelerinın hır 
sene muteber olmak e yalnız 932 se
nesine mün1·asır bulunmak kaydiyle 
verılmesine ba lanmış olu ancak 932 

sen i'l len sonra verilen ruhsatname· 
terde de aynı kaydın mevcut buh .. n-

- Mesele şudur efendim, diyerek ve 
hadiseyi tam olarak izah edeceğini 
söyliverek dedi ki : 

- Bir af kelimesi ortaya atılmış; 
halbuki a f diye bir ,ey yoktur. Ruh • 

nununun bu mevzua teallQk eden mü· 
tenakız maddelerini söyledikten ve bir 
yerıde atfolunan istinaf mahkemeleri· 
nin mülga olduğunu tekrarladıktan 
sonra hususi ve umumi kanunlar ara· 
smdaki münasebatı mevzuu bahsede • 
etmiş, umumi heyetin bozmasına esas 
olan maddenin muta olamıyacağını an 

İstanbuldaki asri mezarlık yerinin latmıstır. Bundan sonra da ken -
istimlaki an.asında belediyenin ;y:olsuz disini bu iddias.ında, h.a.ksu gibi gös. 
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lstanbul' da büyük 
bir yangın oldu ! 

(Başı 1 inci sayfada) 

Yangının şiddeti ancak sabahın aaat dördüne doğru biraz sükunet bulabil 
miştir. Fakat hala ateş yer yer devam etmektedir. İtfaiye ancak yangının 
daha fazla ilerlemesinin önüne geçmiştir . 
Yangının ne suretle çıktığı anlaşılamamıştır. Bütün bu hanlarda mani· 

fatura, kırtasiye gibi çabuk parhyan eşyalar bulunduğundan ateş şiddetle 
büyümüştür. Yanan binalardan bir çoğunun sigortalı olduğu anlaşılmış· 
tır. Yangın yerine vali Kırdar ve polis müdürü Sadrettin Aka gelerek la
zımgelen tedbirleri almışlardır. Şimdilik insanca zayiat olduğu hakkında 
bir malumat yoktur. 
Ateş devam etmektedir. 

Amerika'nın büdçe 
açığı 3,5 milyon 

dolar 
Vaşington, 3 a.a. -Ayan maliye ko 

mitesi reisi Harrison, yaptığı beyanat
ta hükümetin giriştiği büyük masraf • 
lar durmaz ve düyunu umumiye arta -
cak olursa ekonomik karışıklıkların 

zaruri bir hal alacağını söylemiştir. 
Harrison, bu seneki büdcenin on 

milyar doları geçeceğini ve açığın da 
üç buçuk milyarı bulacağını kaydet -
miş ve demiştir ki : 
"- Düyunu umumiye hakkındaki 

kanun hazinenin borç yeklınunu 45 mil 
yar dolar olarak tahdit ettiğinden ve 
1940 temmuzunda da bu rakama eriş -
tirilm:si çok ~u~temel bulunduğun • 
dan alakadar hukumet dairelerinin bir 
araya gelerek masrafların kısılmasını 
tetkik etmeleri lazımdır . ., 

Bir gecede iki milyon 
.• 

iane ! 
Berlin, 3 a.a. - Hitler dün gece e -

vinde alman iktisadiyatının en tanın· 
mış simalarını kabul etmiştir. Meşhur 
alman artistleri ve şarkıcıları konser -
ler vermişlerdir. Bu münasebetle fa -
kirlere yardım için davetliler arasın -
da iane toplanmış ve bir gecc<le 2 mil
yondan fazla Rayşmark temin edilmiş. 
tir. Artistler bu parayı fakirlere yar -
dxm sandığına yatıracaklardır. 

Bulgar istiklalinin 
61 inci yıl dönümü 

Sof ya, 3 a.a. - Bulgar Ajansı bildi· 
riyor: Bulgaristan bugün istiklfi.linin 
61 inci yıldönUmiinü tesid etmektedir. 
Bu münasebetle Sofya'da, hilkümet a
zasının 11c resmi şahsiyetlerin ve kala
balık bir halk kütlesinin huzuru ile 
bir ayin yapılmıştır . -Hastayı muayene ederken 

İstanbul, 3 (Telefonla) - Topka
pı'da mütekait doktor Kazım Esat bir 
hastasını muayene ederken ansızın öl 
müştür. 

teren bir kanunu, temyiz mahkemesi 
teşkilatının tevsüne dair olan kanu -
nun bu hususlara taalluk etmediğini, 
binaenaleyh umumr heyetten sadır 0-

olan nakız kararının kanuni mevzuat 
ve hukuki düşünceler karşısında mev. 
cut farozlunaınıyacağmı söylemiş, her 
şeyden evel bu hususta bir karar ve -
rilmesini rica etmiştir. · 

Ru hususta verilen karar 
Avukat Kenan Ömer sözlerini bi • 

tircliktcn sonra Reis iddia makamına 
bu husustaki mütaleasını sordu. B. A 
rif müdafaanın yerinde olmadığını 
söyledi. Bunun üzerine hakimler he • 
yeti bu hususta bir karar vermek üze
re müzakere odasına çekildiler. Bir 
saat kadar süren bir müzakereden son· 
ra tekrar yerlerini aldılar. Şu karar-
lan okundu: 

"İcabı müzakere olundu. 469 numa· 
ralı kanunun dokuzuncu maddesi'Yle 
istinaf mahkemeleri lağvedilmiş ve 
temyiz teşkilatının tevsiine dair olan 
kanunun dördüncü maddesinden mu. 
hakemelerinin temyiz ceza dairelerine 
ait ve temyizen tetkikat icrası ceza 
umumi heyetine raci olduğu ve 11 in
ci maddesinde dahi teşkili muhakim ve 
hukuk ve ceza davaları usulü muhake 
meleri ile sair kanunların bu kanuna 
muhalif hükümlerinin mülga bulundu 
ğu saahaten gösterilmiş olmasına gö
re talep ves.hile yerinde görülmiyen 
müdafaanın reddine ittifakla karar ve 
rildi!' 

Bundan sonra avukat Kenan Ömer 
esas hakkındaki müdafaasını yaptı ve 
ilk beraat karannda ısrar edilmesini 
istedi. Hakimler heyeti de, ceza umu
mi heyetinin bozma karanna uyulup 
uyulmaması hakkında hir karar ver • 
mek iizere durusmanın 16 mart per -
c.-e""h .. günü saat 14 e talikine karar 
verdi. 

Krupskaya'nın 
cenazesi dün 

kaldırıldı 
Moskova, 3 a.a. - Tas ajansı bildi

riyor: Nadejda Krupskaya'nın cena· 
ze merasimi dün Moskova'nm Kızıl 
meydanında yapılmıştır. Saat 16.30 
da BB. Litvinof, Budytenni, Kagano 
viç ve diğer mühim şahsiyetler tabu· 
tu kaldırmışlardır. Cenaze alayına 

askeri kıtaat da iştirak etmiş ve Sov
yet miJJeti bu büyük kızına muhte· 
şem bir sükut içinde veda eylemiştir. 

Saat 17 de tabut Lenin'in mezarı 

önünde bir ayak üzerine konulmuş
tur. Tribünde BB. Stalin, Molotov, 
Bulganin ve diğer şahsiyetler bulunu 
yordu. 

Milteaddid hatipler söz almışlar ve 
nihayet tabut Kremlin sarayına kon
muştur. Tam o anda üç kere top atıl
mıştır. 

B. Ciano Roma'ya döndü 
Roma, 3 a.a. - Hariciye nazırı Kont 

Ciano ve refikası bu sabah saat 10 da 
Polonya seyahatinden dönmüşlerdir. 
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- -- -~ ULKU ~ 
§ LA.LKEVLERI DERGISJE 

7~ inci sayısıyıc ı~ ncı en ı :• 
E tamam olan ULK.0 HaJkevleri -
E dergisi'nin 13 üncü cildinin ilk E 
E sayısı 73. çıkmıştır. : 
E İçindeki yazılar sırasiyle şun- E 
: tardır: E 
E Halkevleri yedinci yıldönlimü : 
E münasebetiyle - Dr. Refik Say- E 
: dam - Halkevlcrimiz - M. Fuad E 
: Köprülü - Halkevlcrimiz - Nafi : 
: Atuf Kansu - Halkevlcrimizde : 
: tarihi araştırmalar nasıl yapıl· : 
E malıdır - M. Faud Köprülü - E 
:E Halkevleri ve güzel sanatlar E 
: - Ferit Celal Güven - Halkevleri : 
E için - Şevket Aziz Kansu - Sos- E 
E yal yardım sahasında Halkevleri- E 
E nin kolayca başarabilecekleri çok E 
E önemli bir i§ - N. Çavuşoğlu ve E 
: ve Sait Aydoslu - Halkevleri ve : 
E memleket sporu - Nüzhet Abbas- E 
E Halkevleri köycülüğünün daha E 
: verimli olması hakkında - Nusret E 
E Köymen - Sevdiğim güneş (Şiir) : 
: - Ceyhun A.Kansu - Koşma (şiir): 
E -L\itfi Gökırmak - Halkevlerinin E 
E çalışmasına dair - Ziyaeddin _ 
E Fahri - Halkevlerinin folklor E 
5 çalışması için yaptıkları ve ya- : 
: pabilecckleri işler hakkında not- : 
E lar - Pertev N. Boratav - Halk- E 
E evlerinin Dil - Tarih - Edebiyat -
E yolundaki çalışmaları - Yaşar _ 
: Nabi - Gazneli Mahmut - Gazne : 
E devletinin menşei ve karakteri 
E meselesine dair 11. - A. Yakub- _ 
E ovskiy (çev: A. Caferoğlu) - -
E Sür yiğitim atını (şiir) - Sıtkı : 
: Akozan - Folklor - A. Van Gen- _ 
E nep (çev: Pertev N. Boratav) - E 
: Elmadağı - S. A. K. - Halkevle- -
: rinde musiki - M. R. Kösemihal- : 
: Ortazaman Türk - lslam dünya- E 
E sında adetler - Prof. A. Metz -
: (çev: Cemal Köprülü) - . -
: AYIN HABERLER!: -
E Halkevlerinin yedinci yıldönü- E 
- mü ve 158 Halkevinin daha açılı- E 
E şı - Halkevlerine toplu bir bakış- E 
: C. H. Partisinin Halkevlerinde : 
E tertip ettiği ilmi konferanslar. = 
E HALKEVLERt HABERLERİ : - Halkevleri çalışmaları - :Ş. K -- --- Çağlar - . -- --- FİKİR HAYATI - -- -- Bir okuyucunun notları: (An - -- -- siklopedi - Mustafa Reşit Pş. ile - --imparatoriçe Marie Louise - bir --- misafir geldi - bir osmanlı dıp- ---- lomatının ölümü - Türk filmine --- --dair - Nahid Sırrı - • -- BİBLİYOGRAFYA --: Tatlı sert (Faruk Nafiz Çam· 
: lıbel) - Fevziye Abdullah - . 

.,ııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıııııır-
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Ankara'lı sporcular şansınız açık olsun! 

Bugün bir muhtelitimiz Ankara'da 
Tamaşovara ile, diğeri Taksim'de 

lstanbul takımı ile karşılaşıyor 

Ankaralılar 
ne netice 

alabilirler? 
l>erıembe günü 19 mayıa stadyo

~n~~ muhtelitimizin çok güzel ve 
~ıne bir oyuniyle 4 - 2 yenılen ro
~en Tamaşovara takımı bugun saat 
ilS.3~ .da, ikinci bir Ankara muhteliti 
'• ikınci kartılaşmasını yapacaktır. 
Bugünkü maç için davet edilen oyun 

Ctllar şunlardır: 

\ 

T amQ§ovara - Ankara muhteliti evelki günkü maçtan 
evel bir arada " 

Maliyede yeni tayin 
ve terfiler 

.Maliye Vekaleti, merkez ve taşrı 
teşkilatı memurları arasında yeni
den bazı, terfi, tayin ve nakiller yap 
mıştır. Tem, tayin ve nakledilen 
memurları sırasiyle yazıyoruz: 
Tahsilat müdür muavini İnayet Buğ
daycı Muğla defterdarlığına, Diyar
bakır tahsilat şefi Hamdi Onurlu 
Diyarbakır tahsilat kontrol memur
luğuna, Diyarıbakır tahsilat K. me
muru Necati Peker Diyarbakır tah
silat şefliğine, Mardin varidat mü
dürü Arif Niron Mardin varidat kon 
trol memurluğuna, Kulp malmüdürü 
Niyazi Ozdeniz Garzan malmüdür
lüğtine, lzrnir tahsilat kontrol M. 
Sabri Çetinkol BaJıkesir varidat mü 
dürlüğüne, !çel tetkiki itiraz ko
misyonu reisi Seyhan tetkiki itiraz 
komisyonu reisliğine, Seyhan tetki
ki itiraz komisyonu reisi Ramiz Alp
doğan İstanbul 3. numaralı tetkiki 
itiraz komisyonu reisliğine, Varidat 
umum müdürlüğü daktilosu İclal E
riş Bütçe ve Mali K. Um. müdürlü
ğü daktiloluğuna, Gümrük muhase
be müdürlüğü memuru Kadri Onder 
As. Fab. muhasebe müdürlüğü me
murluğuna, As. Fab. Muhasebe mü
dürlüğü memuru Süheyil Bilşen 

Gümrük muhasebe müdürlüğü me
murluğuna, Karacabey malmüdürü 
Osman İnsel Gelibolu malmiidürlü
ğüne, Ankara varidat müdür muavi
ni Mazhar Tuğ Ankara varidat kon
trol memurluğuna, Gelibolu malmü-
dürü Hamdi Demirbaş Geyve mal
müdürlüğüne, Çubuk malmüdürü 
Fehmi Ersen Artova malmüdürlüğü-

Kiralık: 

Kiralık - Bir Bayan için aile ya
nında kiralık oda. Banyo teshin dahil. 
Yenişehir Orman çiftliği karşısı Tir-
yaki'ye müracaat. 574 

Kiralık - Yüksek Ziraat Enstitüsü 
mahallesinde 3 oda elektrik hava gazı 
olan bir daire Tl: 3991 müracaat. 

583 
Kiralık - Yenişehir Maltepe'de 

her aileye elverişli ikişer oda hol ban
yo ve bahçeli iki daire kiralıktır. 
Bakkal Rami'ye müracaat Maltepe'de 

610 
Kiralık - Çankaya Cad. Macar se

fareti karş ısında No. 25 Altı büyük 
oda, tam konforlu, kalöriferli bir a
partman. Gezmek için kapıcıya mü-
racaat. 613 

Kiralık - Y. şehir Yüksel Cad. Mi
mar K<.mal okulu karşısı Okula so
kak No: 8 Ust kat 4 oda ve konfor 
2 inci kata müracaat. Tl: 3362 

614 

Kalöriferli daire - Dört oda. Tam 
konfor. Azimet dolayısiyle kiralıktır. 
Bakanlıklar postane karşısı Ersin a-
partmanı. 626 

Devren kiralık ucuz / -ıartman -
Bahçeli, birinci kat, 3 buyuk muşam-
balı oda, şömine, hol, hizmetçi odası, 

Küçük ilôn Şartlara 
Dört satırlık ktlçuk ılanlardan : 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuruş 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dort defa için 80 Kuruş 

Devamlı küçiık ilanlardan her defa-
111 için 10 kuru5 alı.nı~. M~s.eıa 10 
defa neşredilecek bır ı15.n açın, 140 
kur.:ş alınacaktır. Bir k.olaylık ol
mak üzere her satır, kelınıe arala -
rındaki boşluklar müstesna, 30 ~arf 
itibar edilmiştir. Bir kuçuk ılan 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine aynca on kuru5 alı
nır. 

Küçük ilinlann 120. harfi geçm~ • 
mesi lizımdır. Bu mıktarı geçen ı -
Hinlar aynca pul tarifesine tabi.dir. 

da otobüs durağında 2 caddeye yüzü 
olan 1100 küsur M. ucuz. Tl: 2406 

584 

Satılık bağ - Dikmen'de otobüs 
duragı yakınında asfalt cadde üze
rindeki kavaklı bağ Yenişehir Ataç 
sokak 10 Emine Tibas'a müracaat. 

611 

Satılık Bağ - Balkat üzerinde Sür
ün derede 7,5 dönüm bakılı bağ. Posta 
caddesi Salih Rifat bakkaliye mağa-
zasına müracaat. 645 

Yenişehir yeni gün sokak No. 10 için- Satılık Arsa_ Dikmen asfaltı üze-
dekilere müracaat. 636 rinde 450 metre her katta ı daire yap-li Ankara Gücünden: Natık, Fahri, 

arndi, Muzaffer 
Gençler Birliğinden: Reşat, Ali, 

- ne, Bütçe ve M. K. Um. Md.Iüğü K lık Daire - Nafıa Bakanlığı mağa elverişli ucuz fiyatla. Koç Ap. 
kar.şısı~da otobüs d~rak y

0

erinde ka- ı No: 4 Ti: 2181 154~ • 
lorıferlı ve parke doşemelı tam kon- Satılık arsa _ Sıhhiye Vekaleti 
forlu 4,5 odalı daireler: ~pıcıya mü- yanında sağlık sokak 490 M. Setanik 

ıı. Güneşten: lskender, Mehmet, Ni
t. 

daktilosu Hanife Melahat Onar Va
ridat Um. müdürlüğü daktiloluğuna, 

Geyve malmüdürü H. Tahsin Pekak 
Çorlu malmüdürlüğüne, Konya tah
sil kontrol memuru Kemal Atamer 
Kangal malmüdürlüğüne, ltısat mu
hasebe müdürlüğü mümeyyizi Ah
met Tur Merkez muhasebeciliği mü
mcyyizliğine, Siyasal Bilgiler me
zunlarından Muaımner Tapucu D.D. 
Yolları maliye muhasebe D. masa 
şefliğine, D. D. yolları Haydarpaşa 
işletmesi cer servis bekçilerinden 
Emin Durak D. D. Y. Eskişehir mu
hasebesi vezne bekçiliğine, Yüksek 
ticaret ve iktısat mezunlarından Rah 
mi Ustün D. D. Y. Maliye muhase
be dairesi masa şefliğine, Yüksek 

racaat. 639 Cad. 1073 M. Tl: 1449 650 

~rıı:ek lısesinden: Küçük Mustafa. 
liarp okulundan- Muhterem, Fadıl, 

leki, Şerif. 
b· :Su kadro ile romenlere karşı şöyle 
ır rnuhtelit takım çıkarılması muhte -

iticidir: 

Natık (Ankara Gücü) - Nihat 
(Ciineı), Nuri (Gençler Birliği) -
~ (Demirapor), Muhterem (Har 
laı1e), Şerif (Hmiye) - Muatafa 
<Cençler Birliği), Fahri (Ankara 
Ciieü), Muzaffer (An.kara Gücü), 
~li (~ençler- Birliği), Reıat (Cenç
f)r Bırliği). 

Birinci maçta top Romen kal.eıinde 

M:t!aut~·r, f1ıMi \'Rllr~lyl")r~ cMribı_.. ........... _. ....... __ ..J!,..__ 

(I>emirspor) Fazıl (Harbiye) de bu a. ıa<...-ı!~ 
l'lda ihmal edilir oyuncular değildir • 
Jet. 
. Ankarayı temsil edecek olan muhte· 

lıt takım, birinci maçta oynryan arka
daıları gibi enerjilerini iki devreye 
~ıiın etmeyi bilirler ve canla başla 
ç.a}ıtırlarsa bugün ikinci bir muvaffa
lriyet kazanmamız ihtimali vardır. 
\'alnız muhtelit takım hakkmdaki gü
•enirniz, hiç bir zaman Tama.şov ara'· 
rıın futbol bilgisi itibariyle zafiyetine 
"t ehemiyetaiz bir kuvet olduğuna 
deltlet etmez. Şunu ehcmeyetle kay -
dedelim ki, birinci maçta muhteliti -
ltlizin kazandığı zafer, rornenlerin za. 
hf bir takım olmaamdan ziyade, muh. 
telitin bilhassa birinci devrede fevka
l&de bir oyun çıkarmasından dolayı ka 
ttrulmıştır. Yoksa Tama,ovara takı -
ltlı oyunu her zaman zevkle aeyredile
bilecek bir ekiptir. Yalnız çok yorgun 
dütrnüşlerdir. Takımlarının en büyük 
llolcaanı da şutör oyunculardan mah
l'u1tı bulunmasıdır. Birinci maçta bü • 
liin akınlarını saedan yapmak husu • 
'"ndaki inat ve ısrarları yüzünden hü. 
Cllltıları ':leticcsiz kalmış ve gol atama. 
ltlışlardır. Bu mulahazaların haricinde 
Orı lbaçın yorgunluğunu hesaba katma
lbız icap eder. Uzun bir yoldan, alı, -
ltladıklan muhitlerde maç yaparak ge
~ oyuncular dün dinle-:ımiş oldular. 
"-ltıaenaleyh bugün kendilerinden da
•• iyi ve düzgün bir oyun bekliyebilL 
'ic. 

il Uhıeliıimi:ıse tavsiyeler: 
Futbol kadar, (fert yok, cemiyet 

~) içtimai düsturunun tatbik edildi. 
ti bir oyun sahası yoktur. Binaenaleyh 
~ futbolcu, her şeyden evel takım i
Çın oynadığını hatırmda tutmalıdır. 
~etıdilerinden usta alduldan 9üphesiz 

ilk müsabakada Orhan gol yaparken 

nun içb hücum vaziyetine göre bek -ı Spor muharrirleri bu takmır.ı de • 
ler ileri geri oynamalıdırlar. fa.nsını halen İstanbulda tc§kil cdilebi-

Forvet için yegane tavsiyemiz atıl- lecek en kuvetli bir müdafaa olarak 
gan olmalarıdır. Bir de ceza çizgisi saymaktadırlar. Hücum hattının mu -
civarına eeldiler mi, her ne olursa ol- vaffak olması için de bazı oyunculara 
sun tüt çekmeyi unutmamalıdırlar. şahsi oynamamak ve topu ayaklarında 

Bütü':l bu tavsiyeler şimdiye kadar bekletmemek tavsiyesinde bulunu -
pek çok defalar tekrar edilmiş şeıylcr. yorlar. Maamafih btanbul takımının 
dir. Fakat Ankara'yı temsil şerefini muvaffakiyeti üzerinde fÜpheleri var
kendilerine verdiğimiz gençlere bir dır ve Ankara takımının kazanması 
kere daha hatırlatmayı faydalı bulduk. ihtimalini kuvetli görüyorlar. Hatta 
Futbolcularımıza muvaffakiyetler di. Tan spor muharriri muhtelitimize % 
le,riz. 150 niabetinde muvaffakiyet ihtimali 

l•Stanbul'dakı• veriyor. Biz de bunu böyle istiyor ve maç takımımızın kazanmaamı bekliyoruz. 

Bugun Ankarada ecnebi bir takım -
la Ankara muhteliti kartılaşırken di· 
ger bir muhtelitimiz de Istanbul muh
teliti ile oynıyacaktır. lsta."lhul'a giden 
muhtelitimizin kadrosu malumdur. Bu 
kadro içinden 1stanbul'a karşı birinci 
maçta: 

Necdet (Günet) - Ali Rıza (An
kara Gücü), Nuri (Demirapor) -
NWl"et (Ankara Gücü), Hasan 
(Genler Birliği), Ketfi (Gençler 
Birliği) - Hamdi (Ankara Gücü), 
Arif ( Demİr•por), Orhan (Demir
apor), Hatim ( Galataaaray), Zeki 
( Demirapor). 

Kır koıulan bölge 
birinciliği 

Bugün 19 Mayıs Stadyomunda iki 
maç arasında küçük ve büyükler ara -
smda 3000 ve 6000 metrelik iki kır 

kotusu yapılacaktır. 
Bölge birinciliğini tayin edecek o

lan bugünkü müsabakalara kulüpleri. 
miz bir çok atletlerle iJtirak etmekte
dirler. 

Haber aldığımıza göre, yarıtlar ne
ticesinde kazanan atletlere ve kulüp -
)ere madalya ve lg.ıpa verilecelctir. 

ticaret ve iktısat mezunlarından Hü
seyin Adnan Varım D. D. Y. &ki-

Maltepede Kiralık Ucuz Daire -
istasyona yakın iki odalı müstakil bir 
daire kiralıktır. Maltepe Bakkalı Ra-
mize müracaat. 646 

Kiralık daireler - Çankaya, polis 
merkezi arkasında karanfil sokak Şe
ker Şirketi ittisalindeki 55 numaralı 
apartmanda beş oda bir hol hava gazı 
elektrik su tesisatını havi iki daire 
kiralıktır. Kapıcıya müracaat. 652 

Kiralık - Bahçeli evlerde 4 odalı 
bir ev kiralıktır. Ziraat Bankasında 

Safa Gürelli'ye müracaat olunması. 
664 

gehir muhasebesi maaş şefliğine, D. Devren acele kiralık - Yeniıehir 
,....,. -- . . ... . ..... .. .. . ... _,,- .. .. .. .... ......... --
Faik Erig D. D. Y. Transit yolu mu· rağı 28 numaralı apartmanda (4) dört 
hasebcsi S. 2. veznedarhğına, Lise oda bir hol ayrıca hizmetçi odası ki
mezunlarından Asım İz.mirli D. D. lar, kaloriferli daimi sıcak su mevcut 
Y. Adana işletmesi muhasebesi S. 2 parke döşemeli tam konforlu bir da-
memurluğu, Lise mez~nlarından irc.. 672 
Mehmet Gültekin 2. ci Piyade tü-
men muhasebeciliği veznedarlığına, Kiralık Mobleli moblesiz oda - Ye
Kan hususi muhasebe avukatı Ce- nişehir Atatürk Bulvarı Orduevi kar
ma! Gürtekin Van Hazine avukatlı- §ılı Sevim Apartmanı daire 3 e mü-
ğına, Hukuk mezunlarından Şükrü racaat, 675 

Halil Beyhan Ankara hazine avu- Kiralık - Çankaya caddesi No. 49 
katlığına, Hukuk mezunlarından Ah bir kaloriferli muşambalı oda kiralık
dullah Cenani Ecemen lstanbul ha- tır. Möbleli yahut möblesiz olabilir. 
zine avukatlığına, An.kara posta mü- Vekaletlere yakındır. 1576 
dürlüğü memuru lamail Başar Ma-
arif muhasebe müdürlüğü dalctilolu- Kiralık - Yenifehir lamet lnönü 
ğuna, Siyaai bilgiler mezunu Turan Cad. lS-20 liralık iki oda. 78 numara
Çakım Bütçe ve mali K. Um. Md. da birinci kat öğleye kadar müracaat 
mümeyyizliğine, Muallim mektebi edilmesi. 692 
mezunu Nadir Aymen Bütçe ve mali 
K. Um. Md. daktiloluğuna, Kozan 
dava vekillerinden Kemal Arıkan 
Kozan hazine vekilliğine, llk mek
tep ımzunu Ali Fethan Teftiş he
eti riyaseti daktiloluğuna, Siyasi 
bilgiler mezunu Enver Kandan İz

mir tahsilat K. memurluğuna, Hu
kuk mezunlarından Adnan Aksak 
Nakit lş. Um. müdürlüğü mümeyyiz 
liğine, Mülkiye ~zunları müteka
idinden Sırrı Tatavan İstanbul 3. 
No. Tetkiki itiraz komiayonu iza 
lığına, 

Terfiler: 

Keçiörende devren acele Jciralrk ev 
- Avnipaşa mahallesi No. 98 Kocae
li saylavı Bay Süreyyanın büyük evi 
içindekilere yahut Y. Ziraat Enstitü
eün<le Anatomi Doçenti Dr. Şemsi 
Kurala müracaat. 693 

Kiralık odalar - Y. tehir İsmet 1. 
nönü cad. Lozan meydanı Lozan Ap. 
1. ci kat 71 banyo konfor. Çamaıır, ütü 
dahil 35 lira. 

Kiralık daire - Y. Şehir Ataç so
kak No .16 havadar 3 oda konfor azL 
met dolayısile acele kiralıktır. İçinde-
kilere müracaat. 714 

Kiralık - 2 oda bir hol. Yenişehir 
Kızılay &ırasında Bolu Ap. 4 numara-
ya müracaat edilmesi. 715 

Kiralık - 1 veya 2 oda balkonlu. I. 
§ıklar cad. Yüksek Ap. 3. cü kat No. 
8 e müracaat 716 

Kiralık - YMişchir Selanik cadde. 
si 1-2 numaralı Kuğu apartımanının üç 
odalı bir dairesi. Aylığı 50 lira.dır. 8 
numaraya müracaat. 7.32 

Satılık: 

Acele satılık arsa - Cebeci Atıla 
asfaltında münferit inşaat yapılır 444 
M.2 arsa uygun fiyatla verilecek Tel: 
1538 1568 

Satllık arsalar - Yenişehir Karan
fil k 550 M2. Selanik caddesinde 
"423" M2. arsa acele satılık Tel: 1538 

669 

Satılık arsa - Maltepenin en ha
kim yerinde 540 M2. jandarma okulu 
y~nında 640 M2. arsa uygun fiyatla 
verilecek. Tel: 1538 670 

Satılık otomobil - 510 modeli, biri 
açık diğeri kapalı, 2 adet fiat marka
lı ,JDüıtanıcl otocn_obil satılıktır. 

Arzu edenler Yenişehirde Menek-
şe sokağında 14 numaralı evde Bay 
Rıza Güner'e müracaat etmeleri rica 
olunur. 673 

Devun satılık dükkan - Yenişehir 
Kızılay yanındaki kuru kahve kuru 
yemiş evi acele satılıktır. Sahiplerine 
müracaat. 689 

Satılık - Heybeli Adada, Çamlar
da (Kuleli Kö§k) aatıhk. Köşke mü
racaat. Manzara, muntazam bahçe, bol 
su, elektrik 8 oda, 2 mutbah, 2 ye tak-
simi kabil. Ankara Tl: 3126 696 

Sat.Ilık - Sıhhiye Bakanlığı yanın
da Cebeci asfaltı üzerinde 2 apartman 
olmağa elverişli 4 No. lu bahçeli ev 
satılıktır. Tl: 1293 699 

Satılık - Merakla yctiıtirilmit mü
kemmel ötücü sarı ve beyaz renkler
de 1938 yavru kanaryaları, Yenişehir, 
İnönü Caddesi, No. 68. 700 

Satılık - 400 liraya eyi kullanıl
mış 922 No. lu hususi OTO. Atıf B. 
mahallesi dış kapı telsiz aokak 17 No. 
lu eve müracaat. 707 

Acele satılık apartımanlar - Bele
diye karşısında ve kooperatif, hima
yei etfal arkalarında, Işıklar cadde-
sinde yüksek iratlı Tel 2406 717 

Satılık - Etlik Aşağı Eğlence'de 
asfalt üstünde 5 oda ve saireli bir ev 
acele satılılctır. 3563 telefona muracaat 

721 

Satılık - Kavaklıdere ve Bakan. 
lıklara on dakika Apğı Ayrancı mcv
kiinde 918 metre murabbaı arsa ehven 
fiyatla satılıktır. Öncebeci Bilim so
kak 33 No. üst kata müracaat. 722 

Satl/ık Bilardo - Belediye mezat 
idaresinde bir Avrupa bilardosu müza
yede ile satılacaktır. İsteklilerin gör. 

meleri. 57~ 
Ulunan rakip takım ka11ısında çalım 

)lpnuya kalkıpa.k, topu ayakta faz
~ tutmak, hiç doğru olmaz. Romenle -
tin teknik ve taktik bilgisini ancak bu 
•uretle telafi etmiş oluruz. Sürat ve 
trıerji He muvaffakiyet yilzde elli nis
betinde artar. 

,eklinde bir takım çıkarılması kuvet
le muhtemeldir. Daha doğruau Anka -
ra muhtelitinin ancak bu fCkilde ÇL 

karılmaıu doğrudur. Çünkü pe11embe 
gfr:ıil yapılan tecrübe ile bu hakikat 
ınl .. ılmı1tır. 

Mektepliler 
arasında 

İzmir varidat kontrol memuru Şe
kip lnal, İstanbul Hazine avukatı 
Rıza Nur Tarhan, Tokat tahsilat 
kontrol menu~ru Hali Zühtü Ural, 
İki sayılı kazanç temyiz kor!isyonu 
raportörü Hulki multlu, Samsun tah 
silit şefi Tevfik Bodur, Muntazam 
borçlar müdürlüğü memurlarından 
Necati Ayanlar ve Ahmet Alpan, 
Bütçe umum müdürlüğü birinci mü
meyyizi Saip Kaner, Erzincan tah
silat kontrol memuru Cemil Cahit 
Taner, latan.bul varidat müdürü Hil
mi lmre, lzmir muhakemat memuru 
Rasim Aula, Muhasebat umum mü
dürlüğü memuru Hayrullah Çınar, 
Tahsilat müdürlüğü mümeyyizi Hay 
ri Uyaal, Edirne tahakkuk şefi Sıt
kı Berkan, Kırtehir taluıilat kontrol 
memuru Abdürrahman Demiray, Ma
ni.sa varidat kıontrol memuru Hüse
yin Sibcr, Tekirdağ tahsilat şefi 
Mublie llter, Küçük pazar tabak-

Saulık arsa - Kavaklıdere'de en iş arıyanlar: 

lier zaman olduğu gibi, en aiır yük 
~f hattının omuzları üzerindedir. Haf 
hattı hücumlarımız sırasında forveti 
~kip ettiği kadar geri çekilmeyi bil • 
~elidir. 

Yoksa hatlar arasr:ıda hasıl olacak 
•çıktık, yalnız mağl\ıbiyeti değil, hat. 
ti hezimeti de mucip olur. 

İki bekle kalecinin topu biribirine 
brrakacaklan zamanı iyi hesap etme • 
Itri Jlmndır. Bekler müstakim bir hat 
'-erinde oynarlana kendilerini geç -

baım forvetine kolay gelir. Bu· 

lıtanbul ga:ıset.elerinin 
dü§Ünceleri: 

İstanbul gazetelerinin spor muhar. 
rirleri bugün yapılacak bu maça bü • 
yük bir ehemiyet atfetmektedirler. Ve 
rilen haberlere göre latanbul muhteli
ti: 

Hüsamettin - Ltttfi, Hilsnil - Musa, 
Angilidis, Mehmet Reşat, Naci, Bodu
ri, Ali Riza, Şahap, Diran. Soklinde 
bir takımla çrıbcak.tlr. 

Bugün Ticaret ve 

Erkek Liseleri 
maç yapacaklar 

güzel yerde Fransız aefareti asfaltın-

kuk şefi Zeki Yüce. 

Naklen yapıl.an terfiler: 
Milli Müdafaa kara muhasebesi 

memuru Naim Sırahoğlu, Hariciye 
muhuebe müdürlüğü mümeyyizli
ğine, Kule kapı ıubcsi tahakkuk me
muru Osman Nuri Gönügen, Kasım-

Bugün saat 13.30 da Ticaret ve Er- tarihe kadar takımlara dahil bulunan paşa ıubesi tahakkuk şefliğine, Ağ
kek liseleri futbol takımları araamda değerli futbolcular vardır. Bundan rı hazine vekili Hulusi Tüzmen Ço
bir maç ıyapılacaktır. 19 Mayıs stad • başka her iki lise araamda temiz bir rum hazine vekilliğine, Bilecik def
yomunda yapılacak olan bu müsabaka spor rekabeti vardır. Bugün stadyoma terdarhğı muhasebe kitibi Asaf E
çok entereeandır. Her ilci takımda da erken gidenler her halde iyi bir maç ren milli müdafaa veklletl kara mu-
mckıteplilerln lııulllplerde ~ &örmUt ollcaklardP' hwıbe müdiirlülil memurluiuna. 

Türkçe, İngilizce ticari muhabera
ta ve muhasebeye vakıf Tiırk genci 
ak93mlan 6 dan aonra çalışmak isti
yor. Ulusta Es rumuzuna müracaat. 

706 

it verenler: 

Muhasip aranıyor - Ücreti 100-130 
lira arasındadır. Anonim lımıted şir -
ketlerde çah§811 tercih edilır. Hal ter
cümelerini 368 Anq,ra kutusuna bil • 
dirmlled. 
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Baylri~ırlik. Baka~hğı 
1 (3114) üç bin yüz on dört lira olup 
muvakkat teminat parası (233) lira 
(55) kuruştur. 

1 

2 - Eksiltme 17. 3. 939 tarihine 

B 
..... . tesadüf eden cuma günü saat onda 

aktr çay ıslah Omehyah Vekalet Satınalma Komisyonunda 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş : 
1 - Bakırçay ıslah ameliyatı keşif 

bedeli (1.759.363) lira (76) kuruştur. 
2 - Eksiltme Io, Jı9J9 tarihine rast

lıyan pazartesi gıinü saat (15) de Na
fıa Vekaleti Sular Umum Müdurlüğü 
su eksiltme komısyonu odasında ka
palı zarf usulivle vaoılacaktır. 

3 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (50) lira mukabilinde Sular 

.Umum Müdürlüğünden alabilirler. 
4 - Eksiltmiye girebilmek için is

teklilerin (66.530) lira (91) kuluşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün eve] ellerinde bulunan bütün ve
sikalarla birlikte bir istida ile vekale
te müracaat ederek bu işe mahsus ol
mak üzere vesika almaları ve bu vesi
kayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müddet 
içinde vesika talebinde bulunmiyan
lar eksiltmiye iştirak edemezler. 

5 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Sular Umum Müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

Postaca olan gecikmeler kabul edil-
mez (519) 10596 

Yapı işleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden : 

ı - ı:. ... siltmıye ı.onulan iş: 1ktısat 
vekaleti binasında yapılacak mutfak, 
lokanta, havuz ve muhtelif tamirat iş 
!eridir. 

yapılacaktır. 
3 - Taliplerin şartnameyi görmek 

ve teminat paralarını yatırmak üzere 
Ankara'da Vekalet Levazım Müdür
lüğüne ve İstanbul'da İktısat Veka
leti ihracat kontrolörlüğüne müraca-
atları ilfin olunur. (680) 10693 

Bir telefon memuru 

alınacak 

lktısat Vekaleti Levazım Müdür
lüğünden: 

Otomatik telefon santralını idare 
etmesini ve tamiratını yapmasını bilir 
bir telefon memuruna ihtiyaç vardır. 

Talip olanların vesikalariyle birlikte 
müdürlüğıimüze müracaat etmeleri i-
lan olunur. (768) 107 55 

Ankara Valiliği 

Hudut ~evirme inJaah 
Ankara Viyayetinden : 

1 - Keşif bedeli 16649 lira 20 ku
ruştan ibaret bulunan Irmak fidanlığın 
da yapılacak hudut çevirme inşaatı 6. 
3. 939 pazartesi günü vilayet nafıa mü
dürlüğü odasında toplanacak İrmak 
fidanlığı komisyonunda ihalesi yapıl
mak üzere kapalı zarf usuliyle eksilt
miye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat miktarı 1248 
lira 69 kuruştur. 

Masa, dolap ve saire 

alınacak 
Ba§vekilet Devlet Meteoroloji 

İ§leri Umum Müdürlüğünden : 
1 - Umum müdürlüğümüz ihtiyacı 

için 43 adet masa, 24 adet dolap, 30 
adet etajer, 30 adet hezaran sandalya, 
5 adet grafik mesnedi, 4 adet tebah • 
hur ölçme havuzu, 12 adet yazıhane 

açık eksiltme suretiyle yaptırılacak -
tır. 

2 - İhalesi 6 mart 939 salı günü sa 
at 14 de Ankara'da Yenişehir su de -
posu altında Kızılırmak sokak numa _ 
ra 30 da Devlet Meteoroloji İşleri U
mum Müdürlüğünde toplanacak satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel (3000) lira o
lup ilk teminatı (225) liradır. 

4 - İlk teminat banka mektubun. 
dan gayri nakit veya nakit yerine ka
im tahvilat olduğu takdirde bunlar 
komisyonumuzca kabul edilemiyecek
lerinden bunların en geç münakasadan 
bir gün evel merkez muhasebeciliğine 
yatırılarak alınacak makbuzun komis
yona ibrazı, 

5 - Yaptırılacak olan bu işlere ait 
şartname bedelsiz olarak Devlet Mete
oroloji İşleri Umum Müdürlüğünden 
temin edilebilir. Ve resimler de görü
lebilir. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin (2490) 
numaralı kanunun 3 ve 4 üncü madde. 
ıerinde yazılı belgeleriyle birlikte 
mezkttr gün ve saatte komisyona baş -
vurma lan. ( 523) 10546 

Finans Bakanhğı 

Ankara Defterdarlığı 

Bir memur alınacak 
Ankara Defterdarlığından : 

Milli emlak müdürlilğünde münhal 
bulunan 50 lira ücretli memurluğa im
tihanla memur alınacaktır. 

Memurin kanununun 4 üncü madde
si mucibince gerekli evsafı haiz olan 
isteklilerin 15.3.1939 çarşamba günü 
dilekçeleriyle ve evrakı rnüsbiteleriy
le birlikte defterdarlığa müracaatları. 

(744) 10744 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Defterdarlığından: 
Keşif bedeli 770 liradan ibaret olan 

Ankara defterdarlık binası varidat ser
visi işgalindeki odada tavan kirişleri
nin takviyesi işi 8. 3. 939 çarşamba gü~ 
nü saaıt ıs te vilayet defterdarlığında 
toplanacak komisyonda pazarlıkla ek
siltrniye konulmuştur. 

İsteklilerin teminat mektubu, tica
ret odası vesikası ve nafıa müdürlü
ğünden bu işe ait alacakları ehliyet 
vesikasiyle birlikte yukarıda yazılı 

günde saat 15 te komisyona müracaat
ları. 

Bu işe ait keşif evrakı ve şartname 
defterdarlık .:a görülebilir. 

(779) 10764 

Devlet şurası .-

Münhal ikinci sınıf 

Mülazi mlikler 
Devlet Şurası Reisliğinden : 

1 - Devlet şurasında münhal olan 
ikinci sınıf müHizimlikler için 22 mart 
939 çarşamba günü saat 14 te Anka -
rada devlet şurası binasında müsbaka 
imtihanı yapılacaktır. 

Ankara leva11m Amirliği 1 
ı--

Kuru ot ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Malatya garnizonunda bulu

nan birliklerin ihtiyacı için kapalı 
zarf usuliyle yapılan münakasası ne
tice M. M. V. de gali görüldüğü ci
hetle 360,000 kilo K. otun münakasa
sı pazarlık suretiyle yapılacaktır. 

2 - Pazarlık 6. Mart 939 pazartesi 
günü saat 14 de yapılacaktır. 

3 - Şartnameler her gün öğleden 

sonra alay satınalma komisyonunda 
gösterilir. 

4 - Taliplerin 340 lira teminat ka
tiyeleriyle alay komutanlığı binası 

içindeki satınalma komisyonuna gel-
meleri ilan olunur. (571) 10570 

Bir yüksek mimar 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sahn 

Alma Komisyonundan : 
1 - Merkezi Kayseri'de olmak ve 

askeri binalar inşa işlerinde çalışmak 
üzere bir yüksek mimar hizmete alına
caktır. Aylık 1.icreti (250) liradır. Ci
var garnizonlara muvakkat memuri -
yetle gönderilirse kanuna uygun ola -
rak harcırah verilir. 

2 - İsteklilerin 1 - Tem. - 933 Ta. ve 
161 sayılı ordu emirnamesiyle neşre -
dilmiş olan 551 No: lu talimatta yazılı 
~rtları haiz olmaları Hizımdır. Bu ta
limat As. Ş.lerinde görülebilir. 

3 - Bu vazifeye istekli olanlar her 
cins vesikalarının, diplomalarının, bon 
servislerinin musaddak servislerini 
~oAtoğraflı dilekçelerine bağhyarak bu 
ılanı yapan komisyon veya bulunduk -
!arı mahallin As. Ş. başkanları vasıta
siyle Kayseri'de askeri satın alma ko· 
misyonu başkanlığına gönderilmeli_ 
dirler. 

4 - İsteklilerin en geç lS - mart -
939 tarihine kadar müracaatla bu te -
kemmül etmiş evraklarını göndermiş 
bulunmaları rica olunur. 

(694) 10698 

Ankara Belediyesi 

Elbise ve fotin alınacak 
Ankara Belediyesinden : i• 

1 - Belediye zabıtası memurlart.1e 
çin yaptırılacak 7 5 takım e lbis~ 1 

t· 
75 çift fotin ayrı ayrı açık eksıltıtl 
ye konulmuştur. g5) 

2 - Muhammen bedelleri (878, 
elbise, (350,7 5) fotin, liradır. . • 

JbıS•• 
3 - Muvakkat teminat (66) e 

(26,50) fotin, liradır. 
4 - Şart:ıamesini görmek ist~yeıı ~ 

terin her gün yazı işleri kalemıne t 

isteklilerin de 7-3.939 salı günü ~· 
on buçukta belediye encümenine ın 
racaatları. (692) 10~ 

Askeri Fabrikalar 

Dört kalem elektrot 

alınacak 

Askeri Fabrikalar Umwn Miid~ 
lüğü Merkez Satın Alına Konıis)'O' 
nundan: 

2500 Adet Elektrot 2 mm. f.i St. 42 ~ 
5000 ,, ,, 4 ,, ,. ,. 42 }. 
300 .. .. 2 .. ,, .. 52 }. 
3 50 " ,, 4 ,, ,, ,, 52 
Tahmin edilen bedeli (1600) lira"' 

lan yukarıda yazılı dört kalem elelc• 
trot Askeri Fabrikalar umum ınüdiir' 
lüğü merkez satın alma komisyonunc' 
16. 3. 939 perşembe günü sa!lt 14 de a; 
çık eksiltme ile ihale edilecektir. şat 
name parasız olarak komisyondan -;e
rilir. 

Taliplerin muvakkat teminat 01311 

(120) lira ve 2490 numaralı kanunun 2· 
ve 3. maddelerindeki vcsaikle mezkÜr 
gün ve saatte komisyona müracaatlar~ 

(638) ıo61 

l ton Silikat dö sut 
Aıs.kcri Fabrikalar Umum Müclii' 

Jüğü Merkez Satın Alma KomisY°" 
nundan : 

Keşif bedeli 11426 lira 18 kuruştur. 
2 - Eksiltme 17. 3. 1939 cuma günU 

saat 16 da Nafıa vekaleti yapı işleri 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 

zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin teklif mektupları i
le teminat mektubu veya makbuzu ti
caret odası vesikası ve nafıa müdürlü 
ğünden alacakları ehliyet vesikası ile 
birlikte yukarıda sözü geçen gün ve 
saat 15 e kadar eksiltme komisyonu 
reisliğine vermeleri. 

4 - Bu işe ait şartname ve keşif ev
rakı her gün Ankara vilayeti nafıa 

Kalörifer tômiri 
Maliye Vekaletinden : 
1-Pazarlığa konulan iş, şurayı dev 

let binasında kalorifer tesisatının ta -
miri. 

2 - İmtihana girebilmek için hukuk 
veya iktisat fakülteleri yahut siyasal 
bilgiler okulu veya bunlara muadil ol
duğu maarif vekaletince tasdik edil -
miş olan yabancı memleket fakülte ve
ya yüksek mekteplerinden mezun ol -
mak şarttır. 

3 - İmtihana gireceklerin yaşları o
tuzu geçmiş olmıyacaktır. 

4 - İmtihanda muvaffak olacakta -
rın memuriyete alınmaları mcmurin 
kanununun dördüncü maddesinde ya
zılı şart ve vasıfları haiz bulunmala -
rına bağlıdır. 

1 
Tahmin edilen bedeli (800) lira c:' 

Milli Müdafaa Bakanhğı lan 1 ton silikat dö sud Askeri FabrY 
~''""'' ..,.,.,..,..,,,,._, ..... .,..,,,..,..,.,.,.. ........... ..,.,.,.,.,_.,.,.,.,.,.,.,.._.___ kalar umum müdürlüğü merkez satıll 

alma komisyonunca 16. 3. 1939 perşet1"' 
be günü saat 14.30 da açık eksiltme ill 
ihale edilecektir. Şartname parasız "' 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrak 57 kuruş bedel muka
bilinde yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

müdürlüğünden görülebilir. (572) 
10567 2 - Keşif bedoli 462 liradır. 

Tamirat yaptırılacak 
larak komisyondan verilir. ; 

Taliolerin muvakkat eıninat. ,..ıa_t 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
4 - Eksiltmeye girebilmek için is

teklilerin 856 lira 96 kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri ve Nafıa veka
letinden bu iş için alınmış ehilyet ve
sikası göstermeleri lazımdır. Bu ve
vesika eksiltmenin yapılacağı günden 
en az sekiz gün evel bir istida ile is
teklilerin Nafıa vekaletine müracaat
ları muktazidir. Bu müddet zarfında 
vesika talebinde bulunmıyanlar ek
siltmeye giremiyeceklerdir. 

Hükumet konağı tamir ettirilecek 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Keşif bedeli 6000 liradan ibaret 
bulunan vilayet hükümet konağının e
saslı tamirat işi 16-3-939 perşembe gü
nü saat ıs de vilayet binası dahilinde 
nafıa komisyonunda ihalesi yapılmak 
üzere açrk eksiltmeğe konulmuştur. 

3 - İstekliler bu işe ait şartnaıne -
yi vesair evrakı görmek ve izahat al -
mak için Maliye Vekaleti emlak mü
dürlüğüne müracaat edebilirler • 

4 - Eksiltme pazarlık suretiyle ya
pılacaktır. 

5 - EIQıiltme 6 mart 939 tarihinde 
pazartesi günü saat 16 da maliye ve -
kaleti milli emlak müdürlüğünde yapı-

5 - İmtihanda muvaffak otan ara 30 
lira asli maaş verilecektir. 'Garp lisan
larından birini bildiği ayrıca yapıla -
cak imtihanla sabit olanlara 35 lira ma
aş verilir. 

6 - Müsabaka imtihanı aşağıda ya -

,1. - %.E.'"'~.1& Lr'"'w-...ı& w""""' •••"" '11ı..o .-.w.a.-wy 

olan Milli Müdafaa Vekaleti binasın
da bazı tamirat işi açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 8. 3. 939 çarşamba 
günü saat 11 dedir. 

t O'J) u\·a ve ~<t!IU ııuwcıHu K<ıu.anıl1l !: 
ve 3. maddelerindeki vesaikle meıırOT 
gün ve saatte komisyona müracaatlJf" 

(639) 10673 

15 fon Gliserin ahnacak 
lacaktır. 

6 - Muvakkat teminat akçesi 35 li-

zılı mevzulardan yapılacaktır. 
A - Esas teşkilat hukuku 
B - Umumi surette idare hukuku 

3 - 1Ik teminatı 417 lira olup şart
namesi 30 kuruş mukabilinde komis
yondan alınır. 

2 - İsteklilerin 450 liralık muvak
kat teminat mektubu veya makbuzu, 
ticaret odası vesikasiyle nafıa müdür
lüğünden bu işe girebileceklerine da -
ir alacakları fenni ehliyet vesikasiyle 
birlikte yukarıda adı yazılı gün v_e sa
atte nafıa komisyonuna gelmelerı. 

ra 3 kuruştur. 
7 - Pazarlığa girişmek istiyenlerin 

35 lira 3 kuruş tutan muvakkat temi -
nat ak!<esini yatırmış olmaları şarttır. 

ve bilhassa aşağıdaki kanunlar. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk te

minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve saatte M.M.V. sa
tın alma komisyonunda bulunmaları. 

Askeri Fabrikalar Umum Müd\Jt 
lüğü Merkez Satın Alma KomisYD" 
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (8250) lira "' 
lan 1 S ton Gliserin Askeri Fabrikal;~ 
Umum Müdürlüğü Merkez Satın A 
ma Komisyonunca 10 mart 939 cu~ 
günü saat 14 te pazarlıkla ihale edı 
leccktir. 

5 _ İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 17.3. 939 cuma günü 
saat 15 e kadar eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabiande tesl~m 
edeceklerdir. Postada olacak gecık-
meler kabul edilmez. (674) 10692 

Betonarme köprü inıaah 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Bursa vilayetinde Karacabey-:
Bandırma yolu üzerinde ahşap (Hanı
federe) köprüsünün betonarme olarak 
yeniden inşaatı (27000) lira keşif be
deli üzerinden kaplı zarf usuliyle mü
nakasaya çıkarılmığtır. 

2 - Münakasa 20 3. 939 tarihine 
müsadif pazartesi gÜnü saat (15) te 
Nafıa Vekaletinde şose ve köprüler 
reisliği odasında yapılacaktır. 

3 - Münakasa §artnamesi ve buna 
müt.e~erri diger evrak (135) kuruş mu
kabılınde adı geçen reislikten alınabL 

3 - Bu işe ait keşif ve şartname her 
gün nafra müdürlüğünde görülebilir I 

(679) 10686 . 
inşaat ilôvesi 

Ankara Valiliğinden : 
Bedeli keşfi (13342) lira (17) ku

ruştan ibaret bulunan ziraat enstitüle: 
ri inşaat ilave işi 20. 3. 939 pazartesı 
günü saat ıs te vilayet binasında .~afıa 
komisyonunda ihale yapılmak uzere 
kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konul-
muştur. 

Muvakkat teminatı 1000 lira 66 ku
ruştur. İsteklilerin teklif mektupları, 
teminat mektubu veya makbuzu, tica
ret odası vesikası ve eksiltmenin yapı. lir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek . . . ıacağı günden en az 8 gün evci alacak
teklilerin 20. 3. 939 tarih' d ıçın ıs- ları fenni ehliyet vesikalariyle birlik-

' ın en en az .. .. .. d aat 14 
sekiz gün evci bir istida ile Nafıa Ve- te yukarıda soıu geç~n gun e .s .. 
kaletine müracaat ederek bu gibi işle. e kadar eksiltme komısyonu reıslığıne 
ri yapabileceklerine dair ehliyet vesi- vermeleri. . k 
kası almaları lazımdır Buna ait şartname ve keşıf evra 1 

5 - İstekliJerin tic~ret odası vesi- her gün nafıa müdürlüğünde görülebi. 
kasiyle 2025 liralık muvakkat temi _ lir. (777) 10763 
natlarını havi olarak 2490 sayılı kanu-

Jandarma 
nun tarifatı dairesinde hazırlıyacakla
rı kapalı zarflarını ikinci maddede ya. 
zılı vakitten bir saat eveline kadar ko
misyon reisli ~ine mdkbuz mukabilinde 
vermeleri muktazi olup postada olacak Yatak k 1 f b 1 k ı ı ' eza ınaca gecikmeler ve mühürsüz zarflar kabul 
edilmez. (728) 10750 

· ~i- &akanlioı 

• 
Muhtelif alaf ve makine ahnacak 

lktısat Vekaletinden : 
Vekalctimiz iç ticaret umum mü

dürlügü ihracat kontrolörlükleri için 
(Louis Schopper) marka (9) adet 
Hektolıt , (3) adet kalbur makinesi, 
(6) adet etüv ve (3) adet hassas terazi 
satın almacaktır. 

ı - Bu filetlerin muhammen bed.eli 

Ankara Jandarma Genel Komu
tanlığı Ankara Satın Alma Komis
yonundan: 

1 - Bir metresine otuz altı kuruş 
kıymet biçilen vasıf ve örneğine uy
gun 64512 metre yatak kılıflık bez 
kapalı zarf usuliyle 6/3/939 pazarte· 
si günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi komisyondan para
s1z alınabilecek olan bu eksiltmiye 
girmek isti yenlerin 1741 lira 82 ku
ruşluk ilk teminat ve şartnamede ya
zılı belgeleri muhtevi teklif mektup
larını belli gün ve saat dokuza kadar 
komisyona vermiş olmaları (512) 

10529 

(689) 10694 

GUmrük ve in. 8. 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara İnhisarlar Ba§müdürlü

ğünden : 
1 - Keçeç tuzlasının merkez kıs

mındaki malzeme ambarının tuz am
barı olarak kullanılacak bir hale getı
rilmesine ait (1031) lira (3?) kuruş

luk ilk keşif varakasına göre tamiratı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Açık eksiltme ve ihale 16. 3 939 
tarihinde saat 16 da baş müdürlüğü
müz binasında toplanacak k~misyo~· 
da icra edileceğinden taliplerın 7? lı
ra 40 kuruş ilk teminat paralarıyle 
birlikte mlirac::ıatları ilan olunur. 

(672) 10691 

Rakı mantara alınacak 
İnhisarlar Umum Müdürlüğün. 

den: 
I - 31 x 938 tarihinde ihale edile -

miyen şartname ve nümunesi mucib~n. 
ce 20 x 25 ebadında "10" milyon silın. 
dirik rakı mantarı şartnamesi ve nü -
munesi mucibince yeniden pazarlık u-
suliyle satın alınacaktır. . 

II - Muhammen bedeli beher bı:l 
adedi "400" kuruş hesabiyle "40.000" 
lira muvakkat teminatı 3000 liradır. 

III - Pazarlık 27-3.939 tarihine 
rasthyan pazartesi günü saat on dört
te Kabataş'ta levazım ve mübayaat şu
besindeki alım komisyonunda yapıla. 
caktır. 

IV - Nümuneler her gün komis -
yonda görUJebileceği gibi şartname -
ler de iki lira bedel mukabilinde İnhi
sarlar levazım ve mübayaat şubesiyle 
Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden 
alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin 
edilen gün ve şaatte % 7 ,5 güvenme 
paralarile yukarıda adı geçen komiayo 
na gelmeleri ilin olunur. (1352 _ 772) 

10758 

3546 numaralı devlet şt1rası kanunu. 
İdari kaza nazariyatı .• 
Türkiye cümhuriyeti teşkılatı 
Memurin kanunu 
Memurin muhakemat kanunu ve bu 

işle alakalı diğer kanunlar 
Vilayet idaresi ve idarei umumiye 

viliiyat kanunları 
Belediye kanunu 
Madenler hakkında mevzuat 
C- Maliye .. 

· · ler nu-7 - İmtihana girmek ıstıyen 
h ·1 ve -

fus hüviyet cüzdanları ve ta ~ı fi 
sikaları ve iki kıta vesika fotogra a -

h 11 21 mart 939 sa
riyle birlikte arzu a a 

k dar devlet şurası umu -
lı akşamına a l"d' 

A • n- ine müracaat eyleme l ır • 
mı katıp g 10715 
ler. 

İcra 've İflôs 
Ankara icra Dairesi Gayri Men. 

kul Satı§ Memurluğundan : 

Hisar'da Alitaşında 4 No. lu evde 
Mehmet oğlu Mustafaya: İzalei şuyu
dan dolayı sulh hukuk mahkemesince 
satılmasına karar verilen hissedar bu
lunduğumuz Ankaranın lçkale mahal
lesi Ali Taşı sokak 37 S ada, 1 parsel 
sayılı evin, 28 şubat 939 tarihli Ulus 
gazetesinde de ilan edildiği üzere da
iremizin 939.7 sayılı dosyasında birin
ci sat1ş 28. 3. 939 salı günü saat 10-12 
ve ikinci satış 12. 4. 939 çarşamba gü
nü saat 10-12 ye yapılacağı, ik~met .
gahınızm meçhul o~sı dolayısıyl! ı
Ianen tebliğ olunur. 109 

Demiryolları 

Münakasa tehiri 
D .D. Yolları Satın Alma Komis.. 

yonundan: 
8. 3. 1939 çarşamba günü saat 15.30 

dan itibaren sıra ile vekapalı zarf usu
liyle satın alınacağı ilan edilen 3 liste 
muhteviyatı, muhtelif toz boya, üstü
beç, neftyağı, vernikler ve sikatif'in 
görülen lüzuma binaen eksiltmesinden 
sarfınazar edilmiştir. {735) 10751 

(595) 10593 

Seyyar tômirhane 

malzemesi alınacak 
M. M. Vekaleti satm alma komi&

yonundan: 
1 - Bir adet seyyar tamirhaneye 

muktazi malzeme pazarlıkla satın a
lınacaktır. 

2 - Pazarlığı 13-3·939 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - Malzemenin hepsine 4500 lira 
fiyat tahmin edilmiştir. 

4 - Kati teminatı 675 lira olup 
artnamesi komisyonda görülür. 

S - Pazarlığa gireceklerin kati te
ninat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te muayyen gün ve vakitte M. M. V. 
satın alma komisyonunda bulunmala-
rı. (648) 10650 

Makine yağı ve saire 

alınacak 
M. M. Vekfıleti Satın Alma Ko. 

misyonundan : 
1 - 200 kilo makine yağı, 400 kilo 

vazelin, 200 kilo gres yağı pazarlıkla 
satın almacaktır. 

2 - Pazarlığı 10. 3. 939 cuma günü 
saat 11 dedir. Pazarlığa gireceklerin 
yevmi mezkfirda M. M. V. satın alma 
komisyonunda bulunmaları. (770) 

10756 

Birmemurahnacak 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Umum müdürlük hukuk müşavirliği 
kaleminde açık olan 30 lira asli maaşlı 
tetkik memurluğuna evelce de itan e -
dildiği üzere hukuk veya mülkiye 
mektebi mezunları arasından müsaba
ka ile bir memur alınacağından talip 
olanların 10_3_939 cuma günü saat 14 
de müsabakaya iştirak etmek üzere ev. 
rakı müsbiteleriyle birlikte umum mü
dürlük zat işleri müdürlüğüne müra • 
caatları ilin olunur. (762) 10753 

Şartname parasız olarak komisyo". 
dan verilir. Taliplerin muvakkat tef1l1

' 

nat olan (618) lira (75) kuruş "" 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddele ' 
rindeki vesaikle mezkur gün ve saat• 
te komisyona müracaatları. (693) 

10697 

Kınkkalede ambqr inşası 
Askeri Fabrikalar Umum Müdiit' 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo ' 
nundan: 

Keşif bedeli (15.300) lira olan ytı' 
karda yazılı inşaat askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satınaJtflll 
komisyonunca 20-3-939 pazartesi gii' 
nü saat 15 te kapalı zarfla ihale edi' 
lecektir. Şartname (77) kuruş mukB' 
bilinde komisyondan verilir. Taliple' 
rin muvakkat temin

1
at olan (1147) lİ' 

ra (50) kuru§u havi teklif mektupla' 
rını mezkur günde saat 14 de kad~f 
komisyona vermeleri ve kendilerinıt1 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve :;. 
maddelerindeki vesaikle muayyell 
gün ve saatte komisyona müracaat' 
ları. (705) • 10724 

Yevmiye 150 ila 500 kilo 
ince ceviz talaıı sahıı 

Askeri Fabrikalar Ummn Müdiif' 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo• 
nundan: 

Azami ve asgari miktarları yukar~.~ 
vazıh talaslar 22·3-1939 çarşamba giJ' 
~ü saat 14- te pazarlıkla satılacakt''s 
Beher kilosunun tahmini bedeli 2 
santimdir. 

Şartname parasız olarak komisyO('' 
dan verilir. Taliplerin m'uvakkat te ~ 
minat olan (9) lira (85) kuruş ve 249 
saıyıh kanu:ıun 2. ve 3. maddelerinde
ki vesaikle mezkur gün ve s::ıatte kO' 

misyona müracaatları. (766) ıo7S 



st 

Umumi heyet toplantlsı 
Cümhuriyet İnşaat Türk Anonim Şirketinden 

Aşağıdaki işleri görüşüp konuşmak ve karara bağlamak için 
30 mart 939 perşembe günü saat on altıda şirketin İdare merkezi 
bulunan Ankara'da Işıklar caddesi Saylavlar sokak 35 numaralı 
yazrhanesincle hissedarlar umumi heyetinin senelik alelade top
lantısı yapılacaktır. Şirket mukavelesinin 24 ve 26 ıncı maddele-
rine tevfikan umumi heyete girmek için asaleten veya vekaleten 
yirmi hisseye sahip hissedarların hisselerini toplantı gününden on 
gün cveline kadar şirket veznesine yazdırmaları ve karşılığında 
girme kağıtları almaları iHin olunur. 

KONUŞULACAK İŞLER : 
1 - İdare Meclisi ve murakip raporlarının okunması ve tasdiki, 
2 - 1938 yılı hesabına ait bilançonun tasdiki ve İdare Meclisinin 

tebriesi, 
3 - Murakip seçimi, 
4 - Esas mukavelenin 12 inci maddesi mucibince eskilik itiba-

riyle açılacak iki üyenin yerlerine diğerlerinin seçilmesi, 
5 - Murakip ve İdare Meclisi üyelerinin ücretlerinin tayini, 
6 - Şirketin hali hazır vaziyetine göre hattı hareketinin tayin 

ve tespiti. 710 

Malatya ticaret itlerini görmiye salahiyetli asliye hukuk mah
kenıesinden : 

Malatya Elektrik Türk Anonim şirketi vekili avukat Şefik Tu
iay tarafından verilen 16 şubat 1939 tarihli istidada: Malatya E
lektrik Türk Anonim şirketinin esas muka velenamesinin bazı 
llıaddelerini tadil eden ve tasdika iktiranla katiyet kesbeyliyen 
3 blayıs 1938 tarihli mukavelename sureti ilişik olarak verildi· 
iinden sicilli ticarete tesciliyle i)anrna karar verilmesini istemek
le bu baptaki mukavelenamenin tetkikinden sonra gereği ~üşü
nüldü: Malatya Elektrik Türk Anonim şirketinin esas mukavele
nanıesinin bazı maddelerini tadil eden ve tasdika iktiranla kesbi 
katiyet eyliyen 3 mayıs 1938 tarihli mukavelenamenin ticaret si
ciJline kayıt ve tesciline ve Ankara' da bulunan Ulus gazetesiyle 
İlanına ve geri kalan 75 kuruş karar harcının dilek sahibinden 
alınmasına 21. 2. 1939 gününde karar verildi. 730 

.:!11111111111111111111111111 11111111111111111111111111.!:. - -
İ Hissedarlar toplanhsı i 
§ Malatya Elektrik T. A. Şirketinden: ~ - -:::: 1939 senesi 20 mart 1939 pazartesi günü saat 11 de Ankara'da = 
- 1 v -:::::: Sümerbank umumi müdürlük binasında şirket hissedar arı aşagı- = ..... -
:::: daki ruzname muhteviyatı hakkında mtizakere etmek ve karar = ..... 
::::: vermek üzere fevkalade içtimaa davet olunur. ---== RNZNAME: = 
:::: Esas mukavelenamenin 5 inci ve 32 inci maddelerinin tadili = -E:: hakkında görüşme: = 
~ ESKİ ŞEKİL i YENİ ŞEKİL § 
=:::: Madde 5) Şirketin idare mer-J . Madde 5) Şirketin idare ve =: 
::::: kezi Malatya'da olacaktır. Ge- i Gerek Türkiye'de ve gerek ec- := 
S: rek Türkiye'de ve gerek ecnebi i nebi memleketlerde şubeler ih- = 
E:: memleketlerde şubeler ihdas et- İ das edildiğinde keyfiyet usul ve _ =: tiğinde keyfiyet usul ve merasi- i merasime tevfikan lktısat veka- = =: me tevfikan tktısat vekaletine i letine ihbar ve gazetelerle ilan 
::: ihbar ve gazetelerle ilan edile· i edilecektir. = =: cektir. i Madde 32) Şirket umuru his- = =: Ma'tlde 32) Şirketin umuru ü- ı sedaran arasında intihap edile- = =: SÜ Siimerbankca gösterilen nam- cek asgari üç ve azami beş aza- _ 
::: zetlerden olmak üzere hisseda- dan mürekkep bir İdare Meclisi = := ran arasında intihap edilecek as- ı tarafından tedvir olunur. lsta- -:= gari üç ve azami beş azadan mü- tüde Sümerbank lehine mevzu := rekkep bir Meclisi İdare tara-

1 
bulunan hükümlerden Malatya = 

::: fmdan tedvir olunur. belediyesi istifade eder. = -::: m = - -
':il11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111fi=' 

Et ahnacak 
Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden : 

Kurumumuz talebe ve müstahdeminin.in iaşelerinden aşağıda miktarları 
}?azılı iki kalem et kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

20. 3. 939 pazartesi günü saat 11 de rektörlük binasında müteşekkil ko
ınisyon tarafından ihalesi yapılacaktır. 

Teklif mektuplan ihaleden bir saat eveline kadar komisyon reisliğine 
\'ermeleri. 

Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü daire 
ınüdürlüğüne müracaatları. (741) 10752 

Cinsi Miktarı Muhammen Muvakkat 

Koyun et.i 
Kuzu eti 

10000 kilo 
3600 " 

fiyatı teminat 
50 Kuruş 645 liradır 

100 ,, 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -
~Umumi heyet toplantısı~ - -- -~Ankara Çimentolan Türk Anonim Şirketinden:~ ----------------------

Şirketin 1938 senesi muamelat ve hesabatından dolayı 
hissedarların alelade umumi heyet içtimaı 24 mart 1939 
tarihine müsadif cuma günü saat 11 de Ankara' da Sümer
bank ıunum müdürlüğü binasında aşağıda yazılı ruzname 
maddelerini müzakere ve intaç etmek üzere içtima edece
ği ilan olunur. 

idare Meclisi 

--------------E: 1 - idare Meclisi ve murakipler tarafından hazrrlanan = - -=: raporlarrn okunması. - -=: 2 - Şirket bilançosunun ve karu zarar hesaplarının o- =: 
=: kunması ve bunların kabul ve tasdiki ile idare Meclisi ve - -E: murakiplerin ibrası. :E 
S: 3 - inhilal eden idare Meclisi azalığına intihap yapıl- = 
=: ması ve idare Meclisi azalarına verilecek huzur hakkının = -S: tespiti = 
E: 4 - 1939 senesi muamelat ve hesabatı için murakip = = intihabı ve ücretinin takdiri. -- -= 5 - Şirket idare Meclisi azalarının tirketce muamele = 
E: ifasına mezuniyet verilmesi. 726 : - ~ -
'=ilılllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

keşif bedeli (81.533) lira (5) kurw;;-

1 
Vl·ıa"' yetler 1 tan ibaret bulunan maliye şubesi bina

sının inşaat ve tesisatı işleri kapalı 

-------------- zarf usuliyle eksilıniye konulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri 

Talibi zuhur etmemesine binaen 
tediye ıartla11 ve inıaat müddeti 
tadil edilen İzmir Turistik yollan 
inıaahna ait eksiltme ilanı 

lzmir Vilayeti Daimi Encüme
ninden : 

Eksiltmeye kanulan iş : 26 + 000 
kilometroluk Tepeköy - Selçuk yo -
lunun tesviyei turabiye, Sinai imalat 
ve makadem şose 5 + 800 kilometroluk 
Güzelyalr - !nciraltı ve Ilıca branşa
manı yollarının asfalt kaplamalı şose 
11 + 97 5 kilometroluk Karşıyaka -
İzmir yolunun asfalt kaplamalı şose 
ve kısmen parke, 1 + 283 kilometroluk 
Alsancak - Şehitlik karakolu kısmı • 
nın parke kaldrrım, 4 + 850 kilometro. 
luk Mersinli - Bomova yolumun as -
falt kaplamalı şose inşaatı. 

genel, özel ve fenni şartnameleri, pro
je, keşif hülasasiyle buna müteferri 
diğer evraık 4 lira 8 kuruş mukabilinde 
milli emlak müdürlüğünden verilecek 
tir. İsteklilerin (5.327) liralık teminat 
mektuplariyle teklif namelerini ve bu 
işe benzer en az (60.000) liralrk iş yap 
tfklarma dair eksiltme tarihinden 8 
gün evel vilayetten alacaklarr müteah
hitlik ve ticaret odası vesikalarını 14 
3. 939 sah günü saat 14,30 za kadar İs
tanbul milli emlak müdürlüğünde top 
lanan komisyon başkanlığına verme
leri ve aynı günde saat 15,30 da zarflar 
açılırken komisyonda hazır bulunma-
ları. ( 1084/587 10602 

Keşif bedeli : ( 1.194.090) lira (76) 
kuruştur. 

Bu işe ait eksiltme evrakı aşağıda 

yazıhdır : 
A - Kapah eksiltme sartnamesi, 
B ....._ Mtıkavele projesi, 
C - Bayındırlık i~leri genel şart -

namesi, 
E - Sose ve sinai imalat yaptsma 

ait umumi fenni şartname, asfalt be -
ton şartnamesi, 

D - Hususi şartnameler, 
G - Hiilasal keşif, mesaha, silsilei 

fait cetvelleri ile malzeme grafiıkleri 
ve projeler. 

İstekliler : Bu eksiltme evrakını İz. 
mir, Ankara, İstanbul nafia müdür • 
lüklerinden 50 lira mukabilinde teda.. 
rik edilebilir . 

Eksiltmenin yapılacağı tarih, gün, 
saat, ve yeri : 16 Mart 939 perşembe 
günü saat 11 de İzmir vilayeti daimi 
encümeninde kapalı zarf usulile yapı
lacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için : İstek. 
lilerin bu gibi inşaatı hüsnü suretle 
ifa ve ikmal ettiklerini tevsik edecek 
evrak ile İzmir valiliğine müracaatla 
alacakları ehliyet vesiıkası ve 939 yılı
na mahsus ticaret odası vesikası. 

Muvakkat teminat : (48423) liradır. 
İn~t : 1 ağustos 941 tarihine ka -

dar bitirilecektir. 
Tediye şartları : Müteahhide mali 

938 yılı içinde 100 bin, 939, 940, 941 se
neleri kinde dörder yüz bin lira öde-

A: • 7 

kalan istihkaklar için % 6,5 faizli bo-
nu verilecektir. 

Teklif mektupları : İsteklilerin 
2490 sa.yılı yasanıırı 31, 32, 33 ve 34 Ün
cü maddeleri hükümlerine göre tanzim 
edecekleri teklif mektuplarını yukarı
da 5 inci maddede yazılı saatten bir sa
at evvel İzmir vilayeti daimi encümeni 
başkanlığına makbuz mukabilinde ve -
rilecek ve posta<la vaki gecikmeler ka-
bul edilmeyecektir. (586/666). 

10690 

Münhal müfelliı ve memurluklar 
Balıkesir Valiliğinden : 

Vilayet idarei hususiyesinde kırk 
beş lira ve kırk lira asli maaşlı üç ma
halli idareler müfettişliği ve kırk lira 
asli maaşlr bir tetkik ve icmal bürosu 
şefliği ve 25 lira asli maaşlı Erdek ka
zası muhasebei hususiye memurluğu 
münhaldir. Talip olanların vesaiki ile 
birlikte martın onuncu gününe kadar 
vilayete istida ile müracaatları ilan 
olunur. 10704 

Su projesi yaptlnlacak 
Sinop Belediyesinden : 

Sinop, şehrinin 1200 nüfusu üzerin -
den yaptırılıp dosyaları dairemizde 
mevcut bulunan içme su projeleri bu 
kere 8000 nüfusu üzerinden tadilen 
tanzim ettirileceğinden bu taditatı 
yapmak isti yen miitehassıs mühendis -
lerin tarih ilandan itibaren nihayet 20 
gün zarfında belediyemize müracaat -
la teklifat ve şeraitini bildirmeleri ve 
tadilatı havi yüksek vekaletin emri 
suretleri isteklilerin talepleri üzeri -
ne kendilerine gönderileceği ilan olu
nur. 10706 

Bir Veteriner alınacak 
Erzincan Belediyesinden : 

İlk mektep binası yaphnlacak 
Malatya Valiliğinden : 

1 - 28000 lira keşif bedelini muh
tevi olup Besni kazası merkezinde 
yaptırılacak olan ilkmektep binasr in
şaatı 27-2-939 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 13-3-939 
tarihine rastlıyan pazartesi günü sa
at 15 te ihalesi yapıalacaktır. 

2 - Teklif mektuplarının ihaleden 
bir saat evveline kadar vilayet daimi 
encümeni riyasetine tevdii lazımdır. 

3 - Muvakkat teminat 2100 lira· 
dır. isteklilerin ihaleden bir hafta e
vel vilayet nafıa müdürlüğünden eh
liyet vesikası almaları ve keşifname 
ve şartnamesini görmek istiycnlerin 
vilayet nafıa müdürlüğüne .müracaat 
eylemeleri ilan olunur. (724) 10732 

Cepanelik yaphnlacok 
Kütahya Askeri Satın Alma Ko

misyonu Başkanlığından : 

A - Kütahya tayyare garnioznun • 
da (16759) lira (15) kuruş muham -
men bedelli beş cephanelik yapılacak
tır. 

B - Eksiltme 20 mart 1939 pazar
tesi günü saat 10 da merkez komutan
lığı binasındaki komisyo;ıumuzda ya. 
pılacaktır. 

C - Eksiltme kapalı zarf usul~y·le 

olacaktır. 

D - Muvakkat teminat (1257) lira. 
dır. 

E - Şartnameyi görmek istiyenler 
her gün komisyona müracaat edebilir-,_ .. 

F - Eksiltmeye iştirak edecek o -
lanlar kanunun icap ettirdiği vesaik 
mevcut olmak şartiyle teklif mektup. 
larr;ıı 20 mart 1939 pazartesi günü sa. 
at 9,30 da makbuz mukabilinde komis
yonumuz başkanlığına vereceklerdir. 

(774) 10760 

Yol inşaatı 
Çoruh Valiliğinden : 

1 - Hopa_ Borçka yolunun muhte. 
lif kilometrelerinde yeniden ioşa edL 
lecek istinat dıvarlariyle Borçka de • 
mir köprüsü ahşap döşemesinin tecdi
di işi yirmi gün müddetle kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Ke. 
şif bedeli on bin otuz dokuz lira otuz 
kuruştur. 

2 - Eksiltme 22 mart 939 çarşam
ba günü saat 15 de Çoruh nafia Md. 
dairesinde yapılacaktır. 

3 - İsteklileri evrakı fenniyeyi Ço
ruh nafia müdürlüğünde okuyaıbilir -
ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is. 
tekliler, sekiz yüz yirmi sekiz liralık 
teminat ile ehliyet vesikası ve yarı se. 
neye ait ticaret odası makbuzu teklif 
mektubu ile birlikte vermeleri lazım -

dir. İstekliler ehliyet vesikasının ve • 
rilmesi için eksiltmenin yapılacağı 
günden en az sekiz gü·n evel bir istida 
ile vilayete müracaatları muktazidir. 
Bu müddet zarfında vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye giremezler. 

5 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuzu veıya mektubu, ticaret oda. 
sı ma~uzu ve ehliyet vesikası ile tek· 
lif mektuplarını ihale günü olan 22 
mart 939 çarşamba günü saat on dört
te eksiltme komisıyonu reisliğine mak. 
buz mukabilinde teslim edeceklerlir. 
Postada olan gecikmeler kabul edil • 
mez. (769) 10756 

Motopomp alınacak 
Belediyemizin 108 lira ücretli ve -

terinerliği münhaldir. Laboratuvar iş. 
lerinden anlar bir veterinerin tayini 
için belediyemize müracaat etmeleri 

Zonguldak Belediyesinden : 

Açık eksiltme suretile mübayaa e
dileceği ilan edilen itfaiye motopom
pu 2490 sayılı kanunun 43 üncü mad
desine tevfikan pazarlığa çıkarılmış-

ilan olunur. 10707 

Maliye şube binası 

yoptlrılacak 

İstanbul Defterdarlığından : 

Beyoğlunda Bedrettin mahallesinin 
yeni yol evliya çelebi çaddesinde arsa 
üzuinde yeni-den yapılauk olan ve 

tır. 

Pazarlık 24. 3. 939 tarihine müsadif 
cuma günü saat 16 da Zonguldaık bele
diye endimeninde yapılacaktır. 

1800 lira muhammen bedelli bu pa
zarlrğa girmek istiyenlerin 135 lirahk 
muvakkat teminatlariyle belediye en. 
cümenine müracaatları ilin olunur. 

(776) 10762 

Umumi heyet toplantısı 
Türk Tecim Anonim Sosyetesi Meclisi 

İdaresinden : 
Esas nizamnamemizin 48 inci maddesine tevfikan sos

yetemiz hinedarlar umumi heyeti 25 mart 1939 tarihine 
tesadüf eden cumartesi günü saat ( 11) de Ankara' da şir
ket merkezinin bulunduğu Türkiye iş Bankası bi·nasında
ki dairei mahsusasında alelade olarak toplanacaktır. His
sedarlarımızın mezkur gün ve saatte toplantıda hazır bu
lunmaları rica olunur. 

Esas muka velenamemizin 53. üncü maddesi mucibince, 
asaleten veya vekaleten 100 hisseye sahip olan hissedarlar 
içtimada hazır bulunabilirler. 

içtimada hazır bulunacak hissedarlarmuz, gerek asale
ten ve gerek vekaleten temsil edecekleri hisse senetlerinin 
miktar ve numaralarını veya bu hisseleri müıbit vesaiki 
statümüzün 59. uncu maddesi hükümlerine tevfikan içti
ma gününden bir hafta evel şirket merkezine tevdi ederek 
mukabilinde hisse senetlerinin adet ve numaralarmı gös
terir birer duhuliye kartı alacaklardır. 

Müzakere ruznamesi berveçhi atidir : 
1 - idare Meclisi ile murakip raporlarıının okunması, 
2 - 1938 bilançosu ile kar ve zarar hesaplarının tasdiki 

ile Meclisi idarenin ibraaı, 
3 - Müddeti hitam bulan Meclisi idare azalarının yeni-

den seçilmesi, 
4 - Müddeti hitam bulan murakibin yeniden seçilme-

Sl. 

Umumi heyet toplantlsı 
Yerli Ürünler Türk Anonim Şirketinden : 
Şirketimiz hissedarlar umumi heyeti martın 29 uncu 

çarşamba günü saat 15 de şirketin idare merkezi olan An
kara' da T. C. Ziraat Bankası binasındaki daireyi mahsu
sunda adi surette toplanacaktır. 

Asaleten veya vekaleten en az yüz hisseye sahip olanla
rın hisse senetlerini içtima gününden bir hafia evel şirke
tin idare merkezine teslim eylemeleri rica olunur. 

Ruznamei Müzakerat: 

1 - İdare Meclisi raporu ile murakip raporunun kıTaati 
2 - 1938 senesi muamelatına ait b~lanço ve kar ve za. 

rar hesaplarının okunması 
3 - Yukarıdaki maddelerde yazılı evrak ve vesikalarm 

ı 0 ,f!n& 1 •., L L 6n _._ 6 1 &Lal6 ..... ........ Ja.k-
kında müzakere icra.siyle karar ittihazı ve idare Meclisi 
azalariyle murakibin ibruı 

4 - 1938 hesap senesi için murakibe aylık olarak tediye 
olunan 75 lira ücreti murakabenin tasvibi 

5 - 1939 hesap senesi için bir murakip intihabiyle üc-
retinin tayini. 725 

,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. -
~Umumi heyet toplantlsı i 
- -~ Trabzon Elektrik Türk Anonim Şirketinden: E 
- -- -_ Hissedarlar umumi heyeti 31 mart 939 cuma günü saat : 
E 14 de Trabzon'da tirket binasında alelade surette içtima 5 
: edeceğinden nizamname mucibince laakal on hiueyi ha- E 
E mil hissedarlarmı içtima gününden bir haha eveline kadar S 
E hisse senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösteren E 
E vesikaları şirkete tevdi ederek duhuliye varakası almalan 5 
- ilan olunur. : - -- M -: üzakere Ruznaıneai: : ---------
--------

1 - idare Meclisi ve mürakip raporlarının okunması 
2 - 938 senesi bilanço ve kar ve zarar hesaplarının 

tetkik ve kabulü ile idare Meclisi azalannın ibraları. 
3 - Müddetleri hitam bulan idare Meclisi azalarmm 

üç sene müddetle yeniden intihaplariyle huzur haklarının 
tayini. 

4 - 939 senesi için murakip tayini ve ücretinin teı-
biti. (775) 10761 

---------------------
..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ........................................................ , .. ;: 

Hissedarlar toplantlsı 
Malatya Elektrik T. A. Şirketinden: 

1939 senesi 20 mart 1939 pazartesi ıünü saat 10.30 da 
Ankara' da Sümerbank umumi müdürlük binasında şirket 
hissedarları &fAğıdaki ruzname muhteviyatını müzakere 
etmek ve karara bağlamak üzere alelade içtimaa davet 
olunur. 

RUZNAME: 
1 - idare Meclisi ve murakip tarafından hazırlanan ra

porlann okunması; 
2 - Şirket bilanço, kir ve zarar hesaplarının okunması; 
3 - Mevzuubahis vesaikin taadiıkiyle idare Meclisi iza

lannın ibrası; 
4 - 1937 ve 1938 seneleri karlarının tevzii hakkında 

karar ittihazı; 
5 - Müddetleri biten veya istifa eden idare Meclisi a

zalarının yerine aza intihabı ve kendilerine verilecek hu-
zur haklannın tespiti; \ 

6 - Müddeti biten murakıp yerine murakıp intihabı ve 
mura:kıplik ücretmin tayini. 728 
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Bir mücellit -- -- -----= ------
Yüksek Ziraat ve Cer işleriyle her türlü 

istihsaline salih Dizel ve Benzinle 
kuvet 

işler 

------- aranıyor --
: B ir m üc e llide ihtiyaç vardır. 

-- : Ulu s matbaasında Bay Rauf'a ----- Cat rpillar • örle Tr 1 ---
: müracaat edilmesi. 688 --------- -- -~ Ve }'Of - tesviye ma kineleri yeniden memleketimize getirilmektedir. § Kazalar 

Soğuk hava deposu ------------------------------------------------------------------------------ Umumi Vekili : Türkiye ---- • --- il ---

---------- yaptınlacak 
----- K ilis Belediye Reisliğinden : --: 1 - Belediye Kilis'te soğuk hava 
: deposu yaptırılacaktır. Eksiltme ve i
E hale kapalı zarf usuliyledir. Bina inşa
: atı belediyeye aittir. 
: 2 - Muhammen bedeli 8.800 lira, 
: muvakkat teminat 660 liradır. -------------------------------------------------------

3 - Bu tesisatın bedeli 939 senesi 
haziran hidayetiyle eyi ül nihayetine 
kadar 4 taksitte ödenecektir. İsteyen
lere şartname ve mukavelename müs -
veddeleri parasız olarak adreslerine 
gönderilir. 

4 - İhale 16 mart 939 perşembe gü
nü saat 15 te belediye encümeni huzu
runda yapılacaktır. 

5 - Talip olanların bu kabil iş yap
tıklarına dair vesaik teminat ve teklif 
mektuplarını ihale saatından bir saat 
evel belcdive reisliğine tevdi etmeleri 
rica olunur. (603) 10615 

Elektrik ve makine 

tesisah 

------------ Ticaret 
Ti il 

Anonim Şirketi 
- Şuhut Belediye Reisliğinden -: 1 - Şuhut kasabasını:t Nafia Veka. 
: lctindcn musaddak projesi mucibince 
:; yaptırılacak elektrik ve makine tesi . 
: satı (18963) lira (49) kunış bedeli 
: keşifli kapalı zarf usuliylc eksiltme _ 
E ye konulmuştur. 

---
-: 2 - Eksiltme 27-3-939 tarihine mü. 

~ Ankara : Koçak Han - Ulus meydanı. P. K. 196. Tel. 2305 - 2338 --
~ İstanbul : Taşhan - Bahçekapı P. K. 448. Tel. 23247 - 23271 -

: sadif pazartesi günü saat 15 de Şuhut 
: belediyesinde toplanan encümen tara-
: f rndan yapılacaktır. 

MEŞHER : 4 üncü Vakıf Hanı altında - İstanbul ---- -- -- -- -- -
'=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

d • kk ' Zayi - Ankara belediyesinden ali at • 1111111111~- dığım 595 No. lu yük araba plakası 
_ kaybolmuştur. Yenisini alacağımdan 

- 1 - eskisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 
:; Et ve sebzelerin iyice pi memesinden. meyvaların güze ce yı- E Akdeniz Güven T . T . Ltd. şirked 

g'"""'" Anneler, 
: kanmamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl : 7122 
: olan solucan dediğimiz barsak kurdlan en muzır hayvanlardır. : 

3 - Muvakkat teminat (1422) lira 
(26) kuruştur. 

4 - Bu işe ait olan proje, hutasai 
keşif, malzeme, montaj şartnameleri, 
mukavele projesi, bayındı rlık i !lll c ri gc 

nel şartnamesi bir lira mukabilinde 
Şuhut belediyesinden alınabilir. 

5 - İstekli olanlar Nafia Veki'lletin 
den alınmış e-:ıstelatörlük vesikası, bu-
na mumasil tesisat yaptığına dair a-

: Bunlar ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve :; 
: ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. :; 
: Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, : 
: burun makat kaşınması, ishal, oburluk. baş dönmesi, salya akması, : 
§ sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, görmede, işitmede bo- § 

lınmış bonservislerle miınakasa günün 

OYAL den en az sekiz gün evel Afyo:ı vila

--- yetine müracaat ederek ehliyet vesi. 

N f
. ROYAL "k l k kası almış olması ve bu vesaiki teklif 

: zukluk hep bu kurdların tesiridir. : - -
§ İSMET SOLUCAN BİSKÜVİTİ § 1 

- -: bu kurdların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve : 
: itimatla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarınıza senede : 
: birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. : 
: DİKKAT: Kullandıktan yirmi dort saat sonra solucanlar düş- : 

e ıs çı o at a ra· . . . 
1 S · l "t "ti • · mektubuna rapten ıhale saatınden hır me a ve pecıa ı e çeşı erım . 

saat eveline kadar Şuhut beledıye re-

AKALIN 
da bulabil ir s iniz. Çocuk sa-
rayı caddesi N: 68 656 

Zayi - Ankara memurlar koopera
tifindeki 2433 sayılı hisse senedimı 

kaybettim. Yenisini çıkaracağım. Es
kisinin hükmü kalmadığını ilan ede-
rim. 

M. M. V. Veteriner İş D. 
Yarbay İbrahim Nami 

isliğine makbuz mukabilinde tevdi et
meleri veya posta ile göndermeleri i-
Hb olunur. ( 1367. 773 10759 

DOKTOR 

ASAF KORYAK 
D er i, saç, t e n asul hastalık· 

lan mütehassısı 
Yeni Eczane karşısında Rehber 

Ap. 15 den 19 za kadar 
Ti: 1725 

4 - 3 . 1939 ·------
-ANKARA PALAS 

PAVİYON 

YENİ ARTiSTLER GELDi 

Her Pazar Danslı Çay ve Numaralar 

~"' 11 11 BAHÇE VE GÜL MERAKLILARINA: mmı~ 
: Emsali bulunmıyan nadide fidanlardan lstanbul'da Ortaköyde 5 
: Vasil'in bahçesinde bulabilirsiniz. Kataloğumuzu istiyene gönderi- 5 - -: yoruz. 3000 aşılı top kuvvetli akasyalar, 5000 etiketli bodur ve yük- ::: - -: sek güller, 127 renkten, 3000 salon yeşillikleri, 4000 muhtelif çam- ::: - -: lar, 3000 tezyinat ağaçları, 5000 ormanlık fidanları, forme ağaçlar, ::: 
: kamelyalar. Manolyalar, Lekastronyalar ve saire ve saire. 7090 = 
'"1l111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lr' 

• 
Hissedarlar toplantısı 

Bayburd Çoruh un fabrikası T. A. Şirketinden : 
Bayburt Çoruh un fabrikası Türk Anonim şirketinin umumi 

hissedarlar toplantısı 29 Mart 939 çarşamba günü şirketin merke
zinde icra edileceğinden hissedarların hamil bulundukları hisse 
senetlerini ve yahut ne miktar hisse senedine malik olduklarını 

miibeyyin vesaiki içtima gününden bir hafta evveline kadar şirket 
kasasına teslim ve mukabilinde duhuliye varakası almaları ilan 
olunur. 

RUZNAMEİMÜZAKERAT: 

1 - H eyeti idare ve murakip raporlarının okunması 
2 - 938 bilançosunun tetkik ve tasdikiyle meclisı idarenin ibrası 
3 - Elektrik işinin neticelendirilmesi 

.• 4 - Safi karın ne suretle tevzi edileceği 
5 - 939 bütçesinin müzakeresi 
6 - Dört aza intihabı 
7 - İ ki murakip intihabı 604 

Ankara 
Şirketinden : 

memurlar Kooperatif 

Şirketimizin 3 -Mart - 1939 tarihinde akdedilen umumi heyet 

i~iimamda nisabı ekseriyet lemin edilemediği cihetle esas 

mukavelenamemizin 46 mu maddesi mucibince i(tima, 

18 -Mart - 1939 tarihine müsadil Cumartesi günü saat onbeıe . 
talik edilmiıtir. l(lima yeri Halkevidir. 723 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -- -- -
~LAN TOS Orkestrası~ = -- -- -
~ KARPİÇTE ~ --- -- --

: mczse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz. Sıhat ve· :; 
§ kaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların için- : 
: de yazılıdır. :; 
: Kullanış tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma ayrılmış- : 
: tır. Büyükler: Gece yatarken iki kutu bisküvit, çocuklar: 10-15 ya- : 
: şına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için gece : 
: yatarken bir çizgi bisküvit verilir. : 
: Fiyatı her eczanede 20 kuruştur. (İSMET) ismine dikkat. 7099 : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 
Zayi - Cenup h udut gümrük muha- _ 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ fız alayının birinci taburu birin ci bö. = 
§ Büyük Vals E liik birinci takımından aldığım terhis § 

---Sayın müşterilerimizden masa la rını ----evelden tutmalannı rica ederiz . . .. ' . 
N.EOKURIN 

G rip i v e nezleyi, baş, diş, ve romat izma ağrılarını d e rha l 
geçire n en iyi ilaçtır. 

1 kaşe 6, altılık kutu 30 kuruştur. 

SÜ MERBANK 
. 

Pamuk ipliği ve Dokuma 
Fabrika ları müessesesinden : 

Pamuk ipliği sahşı 
Kayseri B ez fabrikası malı 12 No. Paket i 415 kuruş 

16 " " 480 " 
Nazilli Basma fabrikası malı 24 ,, ,, 580 ,, 
Ereğli Bez fabrikası malı 24 ., ,, 580 ,, 

Yalnız Ereğli B ez fabrik asrnda: 
1 O balyalık siparişler için ,, ,, 575 ,, 
15 ,, " " ,, " 570 " 
25 ,, ,, " ,, ,, 565 ,, 
50 ,, ,. " " " 560 " 

Fiyatlarla fabrikad a tesl im şartiyle satılmaktadır 
Jplik müstehliklerinin yukarıda yazılı f abrika~ara ~Ön· 

d _recekleri bedelleri m u kabilinde ihtiyaçl arı nısbetınde 
ipl ik siparişi verecekleri ve 24 numar~d~~. ine~ ve ~uht~
lif maksad lara yarıyabilecek pam u k ıplıg ı mustehlıklerı
n in d e ihtiyaçlarını gen e aynı şartlarla yalnız Ereğl i fab -
rik asrna si pariş et:lebilecekle r i ilan olun 7098 

---: . . : tezkeremi kaybettim. Yenisini alaca-
- Pek yakında Yenı Sınemada : .... d k" · · h ""kmü olmadıg ... ı i :: 

----: - gım an es ısının u · 
.,l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllr"' ıan olunur. Sorgun kazasının Küçük 

---
lstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane hastanesi 

ıabık göz bas muavini 

Göz Doktoru 

SITKI FIRAT 
• 

Muayenehanesini Samsun'dan Anka· 
ra'ya nakletmistir. Muavene: Sabah 

9 dan 19 a kadar 
Belediye &ırası . Talas Ap. lı:at : 1 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6315 

imt iyaz sahibi 
Nure ttin Kam il SUNER 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı işler i Mlidürü 

Mlamtaz Faik FENiK 

ULUS Baaımevi ANKARA 

İneli köyünden Davut oğullarından 
Ömer oğlu 326 doğumlu Salih Aslan 

----
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: ""' 

Öksü rükleri kö • 
k ü nde n k eser tec

rübe lidir 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllll!:. 

: YENi SİNEMALAR sus i - -
Bugün Bu Gece HA L K Bugün gündüz ~ 

14 matinelerinden itibaren = 
§MİLYONERLER 

REVÜSÜ ----
Baş Rollerde: := Alıce Faye - Georg Murphy 

=Gözleri kamaştıran zengin dekor
=:1arı tatlı müzikleriyle seyircilerini = mest eden nefis bir eser 

-= Seanslar: 
=:ıo ve 12 de Ucuz Halk Matineleri 

Normal seanslar: 
§ 14.45 - 16.45 • 18.45 - gece: 21 de 

Bugün Bu Gece 
2 Film birden 

1 - Cani Doktor 
Baş Rollerde: 

---Kaynanam duymasın § 
--Frans•zca sözlü --Baş Rolde: LUClEN BARROUX = 

john Barrymor,.. - Charles Bicford = 
10 ve 12 Ucuz Halk Matinelerindt' ---2 - Haydut avı 
BRODWAY 

-MELODi § 
Seanslar: Baş Rollerde : § 

10 ve 12 de Ucuz Halk Matineleri Robert Tayloı • Eleanor Powel = --Normal seanslar: ---14.30 - 16.30 - 18.30 • Gece 21 de Telefo::l : 3589 --::::;................................................................................................................................................................ == = -- YEN! SlNEMADA geceleri filmden evel gösterilmekte olan varyete numaralarında yenilikler = 
~ Mntbaıı Müdürü: Ali Rıza BASKA N ~ ~ll fll lll lll lll lllll lll il lll l llllll il llllJl l llf l llll llf llll lll il lll lll lll lll llll lll lll lll lllllllll l lll lll il lll lll lll l llllllfF 
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