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Gündelik 

l'RAlUV A \1 DAV ASI 
Yeni Türkiye, kötü rejimler e

linde yüzyıllarca örselenmit bir 
ülkenin toprakları üzerine kurul· 
du. Cümhuriyetin amacı ise Tür· 
kiyede eskinin, kötünün, yıkıklı • 
ğm bütün izlerini kazımak ve u • 
lusu bayındırlıkta, dirlik ve dü • 
.ıenlikte öteki uluslardan üstün 
bir varlığa ulaştırmak olınuştür. 

Bu dilek cümhuriyetin ana 
programı ve' onun da •zü olduğu 
için bu uğruda elden gelen herıey 
yapılmıştır ve yapılacaktır. 

Yurdu bayındırlaıtırmak, ulu
ıu zenginleıtirmek yolund~ ~~ 
önde gereken ıJaııtalardan_ bırısı 
de •ermaye olduğu gerçektır. oek 
nun için sermayeye değer ver~ 
ve onu korumak, cümhur!>:e~ 

d. ki 'nden bırııı programının ıre erı 

aaydmaktadır. . 
Do.. dürüst dana.nan bir 

gnı, ' ' ld n ge-Mrmayeyi korumak ıçın e e 
len hiçbir ıey esirgenmez ve ona 
her türlü kolaylıiı göstermekten 
geri durulmaz. 

Bu amac gözönünde tutulacak 
olursa Oım~nb çağından bugüne 
kalmıı olan •ermayeye ve. bunu 
kullanan ıirketlere göıterıl~ek 
uzlaşma ve koruma ıistemlerı de 
ancak bu ülküye doğru yönelme; 
leri bakımından doğru görülebı· 
lir. 

Türkiyeye dışarıdan ·~rma~e 
Kmm savaşından sonra gırme~e 
baıladı. O zamanların düşüncesız 
rejimindeki gevteklik ve yaban· 
cı ıermayeıine verdiği üstün yer, 
bu ıermayeyi getirenlerin. doy• 
mazlıklarını arttırdıkça arttırdı; 
onlar da dolambaçlı izlerden yü· 

, riiyerek ulusun sırtından atkın ka
zançlar elde etmek yoluna saplı· 
lar. 

Oımanh çağından cümhuriyet 
çağma aktardmıt olan yabancı 
şirketlerin itleri üzerinde ~a~ı • 
lan araıtırmalarda bu denıızlık • 
lerin birçok izleri görülmüttür. 

. Bu, böyle olduğu hald~ cü~ • 
huriyet Lozan andlaşmasıyle u • 
Z5İne aldığı ödevleri yerıne ge • 
tirmek ve eski ıirketlere yaıamak 
hakkını vermek dileğile readap • 
taıyon anlaımaları yapmıf, böy· 
lece ıermayeye kartı iyi bir göz~.e 
bakımı olduğunu bütün açıkbgı 
ile ortaya koymuf tur: 

Bu böyle iken her vakit kuıku 
ile karşılanabilecek kay~aklardan 
varlık alan bir takım ıırketlerın 
bir teviye ve kapitüle~ bir ~~fa ile 
davranmayı kendilerıne ture e • 
dinmeleri ve cümhuriyctin bu ko
ruyucu sistemini bir türlü~ ~nl8: • 
mamaları acıklı bir ıey degıl mı • 
dir? 

Ortada hiç bir kutku kalmam~· 
sı için ıunu da söylemek ge~eklır 
ki .loğru ,dürüst davranan bır ser· 
maye, yurda ağır otursa ve paha· 
lıya mal olsa bile, her vakit saygı 
ile karıılandığı halde bunun ter • 
sine yürüyen ve azıcık da olsa za· 
rar veren bir kurumun böyle dav· 
ranmaıına göz yumulamaz. 

Son zamanlarda güttüğü çap • 
raıık yol dolayııile hükUnıetle a • 
raıında ayrılıklar çıkan ve ... 19~~ 
nıukavelelerile üzerine aldıgı ~
kümleri yerine ıetir~edi~~ .. içın 
yalnız bu moka velelerın bukum • 
ıüz bırakılması tarafına gidilerek 
gene İf üzerinde bırakı~a!1 lst~n
bul tramvay ıirketi, hızı ve ıs • 
te!derimizi bir türlü anlayamamıt 
kurumlardan biridir. 

Bu ıirketin 1869 da baılıyan 
65 yıllık çalışması üzerinde arat· 
tırmalar yapılacak olursa bunda 
taıdacak ve acı acı anılacak ne
ler, neler görülür! 

Salı günü baılayıp dü~ de. B!l· 
7ındırlık Bakanhğl V ekıllerının 
anlatbklarile iyice aydınlaaan ela· 

~ınııı 

= 
e 
e 
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Dün Silifkeye 
uğradı 

Ege ıJapuru, 20 ( A.A.) - Si
lilkeye bugün aaal on üçte Ege 
ıJapuru ile T atucuna gelen Re : 
i•icümhur Atatürk yanlarınclakı 

i
l zevat ile karaya çıkmıılar ıJe Si
lil ked en geçerek çiftliklerine 
gitmişlerdir. Çiftlikte ~~r müd
det iıtirahat eden Ataturk •aat 

118 de ıJapura dönmüşlerdir. iç
i el ıJaliıi ve ıJilayetten gelen me- § 
i murlar T cıJucundan ıJapura ge- 1 
~ lerek Atatürkü karıılamıılar ıJe i 
i halk TCl§ucunda f)e Sililkede ı= 1 Atatürk gelifinclen doğan •e · 1 
1 vinçle lıararetli tezalıiiratta bu- ~ 
l tunmU§larclır. 1 
f,,.....llllUlllllllllU•ll••·•-·ıııııtı•----ıınıuııııiC 

Adımız~ andımızdır. 

Halk evlerinin 

Yarın 23 

Boınbay, lU ( A.A.) - lnautı ırkı ııa 

zariyelerini altiisı edecek 3 7 saıııını bo 
)'Unda müstclıaseler bulunmuştur. ~im 
diye kadar bilinenleı·den ldiçiik olan b 
cücelerle ~·eni bir tetkik salıası açılm..,ıır 

Her yerde 5 kuruş 

üçüncü yildönüınünü kutlayacağız 

Halk evi daha açılacak 
Yeni açılacak evlerle beraber bütün Halkevleri 103 tanedir ve bwılar şehir 
ve kasabalarda oturan ha Ik yekfuıunun yüzde 65 ini bulan 2,7 50,000 nüfuswı 

çalışma ihtiyacını karşılamaktadır . 
Cümhuriyet Halk Fırkası Genel Ka

tib:iğmcleıı t b i.: edilmiştir: 

l - Y urdda Halkevleri açılması 

üçüncu yıldönuınü 22 şubat cuma gunü 
kutlanacaktır. Aynı gi.ıııdf" başka başka 

yerlerde yeniden 23 halkevi açılmasuıa 

Cümhuriyet Halk Fırkası Umumi idare 
Heyeti karar vermiştir. Yeni açılacak 

bu evlerle birlikte bi.ıtun vilayet merkez. 
leri ile bazı kaza ve nahiye merkezler;n. 
de açılnuı olaa Halkevleri yekuna 103 e 
nnyor. Yeni yılda ulusal ve kiiJtüreJ 
yollarda hız alacak olan bu halkevleri 
bütün Türkiye ıehir ve kasabalarında 

oturan halk yekununun % 65 ini bulan 
2.750.000 nuf uıun çalııma ihtiyacını kar
ıılıyacaktır. Cümhuriyet Halk Fırkasının 
geçen büyük kongreaindenberi fırkanın 
baıardığı Halkevleri kurumu itleri üze
rindeki ileri gidişe yalnız açma değil, 

besleyip yaıatma güçlükleri de zorlana
rak devam edilecektir. Açılan her halke
vinin verim ve değeri arttıkça evlerdeki 
· ... ycülük ıubelerinin aydınlatıp öireti
ci kOllan kö7lere daha seaillilde uzaaa
cakbr. 

2 - Yeni açılacak olan Halkevlerinin 
yerleri ıunlarckr: 

• 

Akçakoca, Alaıehir, Ayvalık, Bartm. 
Bayburd, Beşiktaı (İstanbul) Beyoil• 
(lıtanbul), Burdur, Dinar, Edremidt 
Gerede, Göynük, İnegöl, Kadıköy (lı • 
tanbul), Kandıra, Merzifon, MudUl'DUf 
Simav, Söke, Şehremini (latanbul), Şitı 
li (İstanbul), Tire, Oıküdar (İstanbul); 

Kazım özalp 
İzmire gitti 

lstanbul tramvay şirketi Devlet Şurasında 

İzmir, 20 (A.A.) - Kurunaz 
Batkanı Kazım Özalp yanmtk 
bulunan saylavlarla bu •kpmld 
Aydın trenile Antalyadan aYdei 
etmitlerdir • • 

Dün, Bayındırlık bakanlığı vekiller1 Bqkan Alsancak duraimclc 
vali General Kizım Dirik, Müa • 
tahkem MeYki kumandaQ Yekilia 
Belediye Bqkanı Dr. Behçet Ust 
C. H. F. vilayet idare heyeti na., 
kanı B. Avni Doian Ye tehrimi»ı 
de bulunan aaylavlar ile aüel •• 
mülki erkin ve emniyet müdürl 
Feyzi Akkor ile matbuat mümee
ıilleri ve kurumlar üyelerile ka
labalık bir halk tarafından kup 
lanmıı ve alkıtlanmıtbr. 

müdafaalarını yaptılar 
l:Su müdafaalar, çoğumuzun şimdiye kadar bilmediğimiz, inanılmaz hakikat-

İstanbul Tramvay Şirketi tarafından 
Bay,ndırlık Bakanlığı aleyhine Devlet 
Şuraıında açılan davaya, dün de çok 
kalabalık dinlyeiciler kar1111nda devam 
edilmiıtir. Bayındırlık Bakanlıjının mü-· 
dafaa vekiUerı • 

Bay A vnİe &.,, 
Namık Cemal ve B 
Mahmud E ı at 
Bozkurd lll'UİY • 
le meselenin saf • 
balarını tefl'ib et. 
mitlerdir. Bu da • 
va baklanda kati 
bir kanaat •ere • 
c:ek değerde olaa 
bu müdafaalara .. 
kurlanmıza ıunQ<ll 

yoruz. 
Devlet ŞirUI Da 

va1ar Daireleri U· ~-~ 
mi Heyeti dün saat oacrl BqKaD 'Saı 

mu kanlıiı a)bncla toplandı. 
Rqad'ın. ~t. clairesİ Reiai Bat; 
O yeler barına davalar • • • ekili 

aff ikinci davalar daireaı reıı " 
S et, '--L:- H"' .. Nuı • .. Halil ı_... . ., uınu, 
Aıım, uye . . Kili li Rİ• 
rat, Emin, Fend, Nun ve Dr. s 

fat idi. 
iddia makamında Bay Emin Ahmecl 

vardı. Bayındırlık Bakanlığını ~ay ~ah: 
d E t Bozkur8'1a hukuk muıavırlen 

mu sa od' lar 
A • Namık Cemal temsil ıyor • 
vnı ve 

d B kan tam ıaat c>nda celaeyi açtı, 
ı. aş 

d Olunan Bayındırlık Bakanlığına ve ava ~ 

. di. Eveli Bayındırlık Bakanhgı soz ver 
B Avni müdafaaıına baıladı. 

namına ay 
Bir saat cievam eden müdaf aaıında Bay 

Avni Tramvay Şirketinin teıek.kül tarİ• 
bi olan l869 dan aon 1926 mukavele • 

l 
. kadar akdolunan oa bir mukaveenne 

le iPeriade .kua ve umumi bir etüd ı:..-
tı. v • bu etüdüade firketia bütüa lıaya
tıada takib ettiii zihniyeti. teabbiicllsi

ne kartı söıterdiji auiaiyetleri tebuib 
ettirerek binaetice bükumetia 1926 mu· 
kaveleleri hakkında tatbik ettiii muame 

lenin ne kadar haklı olduj'unu meydana 

ko du ve ıirkete bu davuiyle bakkın-
Y milli. ' dan h daki hesabları adalet ve vıc u-

vanın ne olduğunu okurlarımız, 
buna ayırdığımız yerde bulacak • 
lar ve onlar da bizim g~b~ .~a • 
cak ve bu ifin içyüzlerını ogren· 
dikçe kendi kendilerine acınacak· 
lardır. • N. s; 

leri meydana çıkardı 

ri umumi lıeyetiae büyük bir salahiyet· 

le tramvay iıinJ anlatan üg hukukçuı 

Ortada Bay Mahmud Esad Bozkurt. 

solda BaY.. Avni ve sağda Bay Na11Ulc 
Cemal. 

J:Jayııi4ır1ıl Bı1ian1ılı Bqıriilırlıi ma. 
essen/eri v• imtiyazlı tirketler 

U. 11. Bay Etem 

zurunda açıkça vermeğe veıile vermiı 
olduğundan dolayı teıekkür etti. 

Şirketin mukavelelerle deruhte ettiği 
Y• yapmadıiı borçlan aaymaia baıladı: 

ı - 1868 mukavele ve prllarma sö-
H ~dört 
hattan Auhhpı 

- K.araköy kıs -
IDIDI Japmamıf • 
br. 

2-Gene bu 
mukaT.W•mu
cibiıace 1olculann 

1

btinbati T• ıü -
bet v• raimurdan 
kon1nmalan içia 
.... ıirmi ldtilik ,üzumu kadar du. 
bk y.t.UW. in
....... teabbüd et-

·.ıar tiii halele yapma-

t 1 - C- j1Hiit 'atm mukaveleye gö
IN meydan •• ıeniı caddelerde memur

larının bannmalan İçin Şehremanetinin 
,lemie ve tayia edeceii yerlerde kulü • 

beler İnfaıına mecbur iken bunlan da 
~t .... 

4 - Şirket memurlannın türk olana
n hakkındaki ıartnamenia 24 üncü 

maddesinde mevcud hükrnii yerme se • 
tirmemiıtir. 

1881 tarihli ikinci mukaveleye gelin

ce: birinci imtiyaz mukavelesinden on 
ki yıl sonra yapılan bu mukaveleden 

(Sonu S inci sayıl ada) 

Kartdama meruimi, bir '-nclo 
mızıka ile asker polia Ye belediYtl 
inzibat müfrezeleri tarafmclan 1.tlf 
pılmııtır. 

Başkanın Antalya ve 
Burdur için söyledikleri 

lapa ... , 20 (A.A.) - E ·· ük 
Ulua Bqkanı Kizmı Oalp Clibl 
sabah Antalyadan çıkarak •kt•na 
yemefini Burdurda yidikten aon
ra lıpartanın Baldız istasyonunda 
gece 23 de huuui trenlerine bin • 
mitlerdir. Batkan bu aktam İ• • 
mire varacaktır. 

Kizım Özalp Antalya ve Bur • 
dur hakkında Anadolu ajansı biJ. 
dirmenine ıunları söylemittirı 

"- Antalya'yı ilk olarak ıör • 
düm. Akdeniz kıyısında çok ıiria 
çok ıevimli bir ıehrimizdir. ÇeY • 
resindeki ıenit bahçeleri bol au • 
ları ile Antalya Akdeniz kıyısın
da her yıl daha büyüyecek ve d .. 
ha bayındırlatacaktır. Gerek ~ • 
bircilik ve gerek ökonomi alanın
da görülen mevzii bazı güçlükler 
füphesiz zamanla ve içindekilerin 
yakın alakaıile giderilecektir. 

(Sonu 2. inci sayıl ada) 

!?X!?!2L 

SİLAHSIZLANMA KONFERA 

Sovyet ve Amerikan teklifleri üzerinde 
görüşmeler ve mu rahhasım1zın 

söyledil\:leri 
Moıkova, 20 (A.A.) - Cenevre ge. 

nel komiıyonunda silahları bırakma kon 

feran11nın daimi bir barış komisyonu 

haline getirilmesini istiyen Sov) et pro • 

jeıinin görüşülmesi sırasında ıoz alan 

ıovyet murahha11 Bay teyn demiıtir ki: 

-Teklifimizin esbabı mucibeıini tek 
rar habrlatrnak niyetinde değilim. Çün
kü bu aebebler, Bay Litvinof'un 4 hazi
ran tarihinde .öylerniı olduiu nutukta 
büyük bir vuzuh Ye sarüatle l'~•teril -
mittir. Y abuz pnu ~ylemek iıterirn ki, 

Sovyct murahhas heyetini bu teklifi iı. 

ri sürmeye sc .. kcden sebebler deiiıme • 

miştir. Ve bu tck'ifin yapıldığı tarihten 

bu ana kadar geçen müddet zarfında 

vukua gelen hadiı;eler, Sovyet heyetinia 

genel komisyon huzurunda ileri aiarmut 

olduğu delillerin kuvvet ve ehemmiye • 
tini daha çok artımuttır. Şu bale 1.:>re 
ıovyet heyeti teklifinden vazıeçmek için 
hiç bir aebeb ıöa-memelde " o teklifiai 
ayaen n tenaamea muhafaaebnekt ... 

( Sayılayc feuİrinİz.) 



SAYIFA 2 ULUS 

DIŞARDAN GELEN SON O UYUKLA 
lTALYA'DA • 

balyanın Habeş sınırında bita . 
raf bir mıntaka mı yapılacak? 

Londra, 20 (A.A) - Adisababa'dan 
bildirildiğine göre, italyan Somalisi ile 
Habeşistan arasında bitaraf bir mınta

ka tesisi için, doğrudan doğruya müza· 
kerelere devam edilmektedir. Arada ba· 

sı güçlükler çıkmışsa da, bu müzakere
ler, Valval hadisesinden doğan sorum 

henüz askıda olmakla beraber, bir bay
.allık devresi açacak gibi görünüyor. 

Liberal saylavlardan mandcr, avam 

kamarasında, Sıir Con Saymene davalı 

topraklar ile bitaraf mıntakayı işgal 

için oralara bir ingiliz zabıta kuvveti 
gönderilmesini uluslar derneğine tek
lif etmeyi muvafık görüp görmediğini 

soracaktır. 

Japonya işe karışmamış. 
Roma, 20 (A.A) - Mesul mahfiller, 

Romada.ki japon elçi.ıSinin, İtalya - Ha 

beş anlaşınazhğına dair sıyasal teşeb -

büslerde bulunduğu hakkında bazı ya. 

bancı gazeteler tarafından neşredilmiş 

olan haberi katiy.etle telaib etmekte· 

dirler. 

İtalya demiryoJJarında da bizde 
olduğu gibi 15 günlük biletler 

çıkarılacak. 
R~ 20 (A.A) - Demiryollar ida

resi, önümüzdeki yaz mevsim.inde ital. 

yan ve yabancı seyyahlarına yeni ko· 

la.ylıklar gösterecektir. Bu arada mak

tu fiiath özel bir bilet yapılması tasav

vuru vardır. Bu bileti alan yabancı sey

yahları on beş gün müddetle bütün İtal 

ya hatları üzerinde seyahat edebilecek. 

Jerdir. 

İtalya ycr]i ürünlerini artırmakta 
devam edecek. 

Roma, 20 (A.A) - Resmi gazete, 

maliye bakanlığından hususi bir müsa

ade olmadıkça ithal edilemiyecelc mal

lara dair emirnameleni neşretmektedir. 

Dövizi ve baric ile ticaret münase 

betlerini korumak için bir kontenjan 

sistemine karar verilmiştir. Kontenjana 

tabi 1500 madde vardır. 

İtalya sanayii, yabancı hammadde

leri yerine geçebilecek İtalya üı-ün,leri. 

ni artırmakta devam edecektir, 

Napoli, 20 (A.A) - 750 nefer ve 40 BULGAR1ST AN'DA 
sabitli bir istihkAm taburu Afrikaya yol 

lammştır. Tabu.ron hareketinde prens 

Piemont hazır bulunmuş ve halk askeri 

.elalnJ anuttır. 

İtalyanın nu.ıusu 

Roma, 20 (A.A) - Son istatistikle

re göre, 31 kinunusa.ni 1935 de 1taJ.a
nm nüfusu 42.128.000 dir. 

Buna karitlık söz alan fransız ve ro
men murahhaalan Sovyet teklifinin ehem 
miyetine işaret etmişler ve bu teklifin 
acun barışına büyük bir yardımı olacağı
m söylemişlerdir. Bu murahhaslar şim • 
diki halde bazı malfunatxn eksikliğinden 
ötürü sorumun esasına aid müzakerenin 

bir müddet geciktirilmesinin daha iyi 
olacağını da ilave etmişlerdir. 

Türk murahhası şöyle demiştir : 

- Sovyet heyeti tarafından ileri sü

riilmüş olan teklifin hemen müzakere edil 

mesi istenilir ve faydalı olmasına rağ • 

men hükfunetlerin bir çoğu bu teklif hak. 

kındaki dü:iüncelerini söylemek isteme
mişlerdir. 

Yeniden söz alan Bay Ştayn, Sovyet 

teklifinin müzakeresinin bir müddet ge
ciktirilmesine muhalefet etmiyeceğini 

bildirdikten sonra şu sözleri ilave etmiş

tir: 

- Sovyet teklifinin görüşülmesi için 
bugün kafi malfimat olmadığından bahs 
t:diliyor. Komisyonun birkaç gün, hatta 
birkaç hafta sonra aynr durumda bulun

mıyacağı ne malumi,, 
Bundan sonra amerikan teklifinin 

görüşülmesi r_ıe geçilmiştir. 

Amerikanm projeı.i 

Moskova, 20 (A.A.) - Ccn"vreue 
silahların rapdması ve ticareti işini bir 
takım büküır ve nizamlara tabi kılmak 
meselesi ile iştigal eden komitede ame· 
rikan projesinin birinci faslının müza · 
kresi esnasında Sovyet murahhası bay 
V' entzQv söz alarak demiştir ki: 

"- Özel bir takım hükilmlere bağ· 
lı tutulması gereken silahlar ve müca -
dele vasıtalarına aid listede kimya ve 
yangın savaşı vasıtaları kat'iyen dik · 
kate alınmamıştır. Bana bu nevi silah· 
tarın tama.mile özet bir takım hiikümle· 
re tabi tutulacağı şeklinde cevab veri -
lebilir ve gerçekten özel kimya ve ba1<
teriyoloji savaş komitesinin bir rapo -
ru ve genel komisyonun tedkikioe ar 
zedilmiş olan bir de özel mukavelename 
projesi vardır. Ancak şunu kaydetmek 
fcab eder ki. bu komitenin teklifleri 
henüz gerçekleşmiş değildir. Aynı hal, 
kimyevi savaş vasıtalarınm yasak edil
mesine dair olan ve ne yazık ki bir ç1>k 
devletler tarafından tasdik edilmemiş 
olmasından ötürü meriyete girmemiş 

bulunan 17 haziran 1925 tarihli Cenev
re protokolu için de variddir. Kısacası, 
şimdi ulusların güvendiğini modern sa
v ~ •1 ~-. tıoc:irli v;.~rt::ıhırrnın hazırlan . 

44 Makedonyalı komited 
salıverildi. 

Sofya, 2() (A.A.) - 19 mart tari· 

hindeki hükfunet darbesinden sonra 

tevkif olunan makedonyalılardan 44 tl 

salıverilmişlerdir. 100 kadan henüı 

mahpustur. 
- . 

masına garanti altına alacak uluslar -
arası hiçbir karar yoktur. Son on yıl 
içinde kimya savaş vasıtalarındaki iler· 
lemeleri unutmamak gerektir. 

Sovyet heyeti, yalnız savaş sırasında 

kimyevi silahların yasak edilmesine 

değil aynı zamanda barışta da bu nevi 

silahla.rın yapı,masının yasak ed!lmeşı

ne büyük bir ehemmiy,et vermiştir ve 
h§Hi da vermektedir. 

Bu sebebten dolayı silahların yapıJ

ması ve ticareti işin.in düzenlenmesine 

dair olan amerikan projesinin tetkiki sı. 

rasında bu silahların da dikkate alın· 

ması düşüncesinde bulunuyoruz. 
Muhtelif silahları sayan listeye ''y-al 

nız kimya ve yangın savaşında kul!anı· 

labilecek maddeleri ve bu maddelerin 

atılmasında kutlanılc:cak özel a !etleri ve 

obüsleri., de katmak gerektir. 

Muhtelif heyetler tarafından yapıla

cak değişiklik tekliflerinin görüşülme

si sırasında zaruri olan ilaveler yapıla. 
bilir. Bizzat amerikan heyeti, kendi 

teklifinin birinci faslına yapmış oldu
ğu ilavelerle de silah yapma ve ticz.reti 

ni özel bir takım hükümlere ıabi tuta

cak bir çok maddeler daha zikretmiştir. 

Sovyet heyeti, bu listeye yalnız ba

rutun değil aynı zamanda askeri mahi
yette olan patlayıcı maıddelerin ve bu 
maddelerin üretilmesine yarayan ınese. 

la köherç.ile, kiikürt ve azot gibi mad

delerin de konulması düşüncedndedir. 

Bana. bu m.:ıdde1erden bazıl:.rınrn 

ökonomi aleminde gayrı asl<eri ınaksad· 

!arla kullan•lın, kta o!d•ığu cevaoı veri

lebilir. Fakat bunun böyle o1m"SC hizi 
hu gibi ma<lde1er imal ve ticaretinin 

bir t'llnm hükümlere tabi tutulma-;rnı ve 

bu gibi maddeler i.iretilmec;i ve coğal

tılması mil:c!arınrn neşrolunmas:nı is. 
tememize m?.ni tc~lcil etmez. Bu s?yede 

bu gibi maddelerin çoğaltılması veya 
yap!lmasr mi1<darrnda ani bir artma gö

rüldüğü z2m<>n savaş sanay; in~e bu gi
bi maddeler için f~z!a ist,.k olduğunu 

anlc:mış oluruz. 

Sovyet heyeti, görü~ülmekte olan 

projedeki silahlar listesinin uzun müd 

det değişmez kalacağı fikrindedir. Sa
vaş tekniğinin günden güne ilerlemek

te olduğunu hatırdan çıkarmamalıyız. 

Her gün yeni yeni silahlar bulunuvor. 

Ru srbehten dolavı bu mukavelename. 

yi tanzim e~ecek hı:!yete bu listeleri ih

tiv;ıca göre tı>m2mlarnak hakkı verilme
F.ı:,..,, 

Alman cevabı 

.+ karşısında 
İngiltercnin durumu 

Londra, 20 (A.A.) - Sir Con Say. 
men ve Bay Eden di.in bakanlık tah ko
mitesinde hazır bulunmuşlardır. Komi
tenin Fransız - İngiliz tekliflerine 

Almanya tarafından verilen cevabı mü
nakaşa ettiği bildirilmektedir. 

Kabine, bugünkü toplantısınrla 

cevab hakkında Sir Saymen'in düşün
cesini din!iyecek ve İngiltere ile Al. 

manya arasında doğrudan doğruya gö
rüşmeler yapılması hakkındaki aJman 
teklifini tetkik edecektir. 

Fran~ız büyük elç.isi son iki gün 
içinde Sir Con Saymen'e yaptığı iki zi
yaret esnasında, Sir Con Saymen'in 

tam bir Fransız - İngiliz gorüş teati
sinden sonra Berlin ·i ziyaret etmesi 

İngiltere tarafından arzuya şayan gö
rüldüğü takdirde buna Fransanın hiçbir 
suretle itiraz etıniyeceğini açıJ{ça ihsas 

etmiştir. Aynı zamanda bu duyum ön. 
ceden bu mahiyette bir karar verilmiş 
olduğu şeklinde tefsir edilmektedir. 

Pek mühim olan İngiliz - Fransız 

istişareleri daha bir müddet devam ede· 

cektir. Pa-is ile Londra arasındaki te
masların bir sonucu belki de, İngiliz 

Alman müzakerelerinıin Londra teklif
lerine tamamen şamil olmasını kabul 

edip etmiyeceği hakkında Berlin hüku
metine müracaat olacaktır, İngiliz ve 
fransı.ı devlet adamlarının bava muka. 

velcsinin derhal müzakercı mevzuu te'"' 
kil etmesinde mutabık oldukları sanıl

ma.ktadır. Fakat bunJar keza bava mu· 

kave1esinin 3/ 2 tarihli milfterek mu
kavelede zikredilen öteki taraflar hat'ic 

olarak ayrı bir şekilde a.ktedeilemiye. 

ceğinde de mutabıktırlar. 

Almanlar bir İngiliz bakanmm 
Rerlin~e gelmesini istiyorlar. 
Bertin, 20 (A.A.) - Havas muhabi • 

rinden: Alman hükfuneti, Londra bil • 
diriği üzerinde doğrudan doğruya ko· 
nuşmalara girişmek için İngiliz bakanla
rından birinin buraya gelmesini çok is· 

ter.ıektedir. 

S.yasal mahfillerin bu arzusunda 
haysiyet meselesi de tesir yapmaktadır. 

Bütün gazeteler, bu yolda neşriyat 
yapıyorlar. 

Berliner Tageblat diyor ki; 
·•Alman devletinin siyasasında an -

cak B. Hitler hakimdir ve gelecek gö
rüşmeler arefesinde ingiliz mümessil • 
lerinin yeni Almanyayı iyice ramma • 
tarı faydalı olur.,, 

"Doyçe Algemanyc Çaytung,, ,mü -
zakereye memur edilecek yabancıların 
derhal B. Hitlerle temasa geçmeleri ge
rekliğinden bahsediyor. Siyasal nota -
farın alınıp verilmesi safhası artı.< 

geçmiştir. Görüşülecek sorumlar, o de
rece ehemmiyetlidir ki, karşılaşacak 

şahsiyetlerin de o derece mühim olma· 

lan gerektir. 

B. lavalin verdi~ izahat 
g;z}i tninlnyor 

Paris, 20 (A.A.) - Havas ajansı bil
diriyor: Alman cevabına karşı yaptla -
cak durum hakkında ve Paris ile Lon
dra arasmda yapılan görüşmeler için B. 
Lavalin kabinede vermiş olduğu izahat, 
hükumet mahfillerinde çok sıkı bir şe· 
kilde gizli tutulmaktadır. 

Görünüşe bakılırsa, B. Laval, Fran
sa"nın Londra büyük elçisinin Sir Say· 
~n ile yapmış olduğu görüşmeye da
ir telgra.fını okumuşlur. Pariı:.e, Lon • 
dradan bir nota gönderildiği hakkındald 
şayianın bundan çıkmış olınaııı muhte
meldir. 

Böyle bir nota gönderilmediği anla-

BU GECE NÖBETÇi ECZAEVLERll 
Anafartalar Cadde.inde 

SEBAT 
VE 

Yenişehir'de Gazi Bul•arınd 

YENiŞEHiR 
ECZAEVLERIDIR 

DAGINIK DUYUKLAR 

B. Suşnig Parise 
geliyor 

Parls, 20 (A.A.) - Avusturya baş. 

bakanı Şuşnig'in perşembe günü Parise 
varması münasebetile, Jurnal diyor ki: 

"Fransızlar, mazlfun başbakanın ağır 

mirasını, altmda ezilmeden taşımakta 

olan adamı, ona layık bir tarzda karşı
hyacaklardır.,, 

Bilakis, Popüler ve Ümanite gazete

leri, faşizmin mümessili !>ulunan Avus

turya uaşbakanının Pariste huzurunu, 
sosyalistlerle komünistleri her tiirlü 
vasıtalarla protesto etmeğe davet edi

yorlar. 

Belçika hükfmıl'Iİ so~yalistlere 
nüma}iş hakkı vermiyor. 

Brük::.el, 20 (A.A.) - Bay Vander. 

veld, 24 şubat sosyalist tezahüratının 
men.i hakkında hükfımetten isti.zahta 
bulunmuştur. Bay Vanderveld, fırkası· 

nm tasavvuru anayasanın vt:rdiği hür

riyetten istifade ederek &ilahsız ve &a· 

kin bir surette tezahürde bulunmak ol· 

duğunu ve fırkanın başlangıcından.beri, 

kendisi tarafından tertib edilen bir nü. 
mayişte karışıklıkla-r çıkmasını hiç bir 

zaman kabul etmemiş olduğunu ııöyle· 

miştir. 

Başbakan Bay Theunis cevab vere

rek hükumetin kararında ısrar etmiş 

ve bazı gazeteler 9iddet lehindeki mü· 
udelelerini ve hükômet merkezinde 
150 bin kişinin ıezahüründeki tehlike

yıi kaydederek: 
''Tezahürün, re1imi değiştireceğin. 

den d€ğil, bu kadar kalabalık bir kütle

nin toplanmasından doğabi~ek karı

şıklıklardan korkuyoruz . ., demiştir. 
Başbakanın nutku sosyalistler tar.a

fından birkaç defa inkıtaa uğratılmıştır. 
Ekseriyetin hükiimete güven reyi vere

ceği sanrlmaktadır. 

lspanynJa limon iirünü soğuktan 
çok zarar gördü. 

Murcia, (tspanya) 20 {A.A) - 4 

bin kental limon soğuktan mahvolmuş. 

tur. Bu yüzden edilen ıarar 2 milyon 

peçeta tahmin ediliyor. 

Limon ağaçları iki ·yıldan önce, ye· 

ni mahsul vermiyeceklerdir. 

8. Bitler lıa~taynıı~. 
Paris, 20 (A.A) - B. HitLerin sıhhi 

vaziyeti iyi değildir. (Maten) in Ber. 

!in muhabiri tarafından bildirildiğine 

göre, alman devlet reisi gırtlak iltiha

bından mustaribtir. Kendisini profe· 

sör Sauerbruch tedavi ediyor. 

şılmaktadır. Bazı telgrafların bildirdiği 

gibi, İtalya hava andlaşmasmda alaka • 
dar 5 devlet elçilerinden mürekkep bir 
konferans yapılmasını ileri sürmüş de
ğildir. Kabine toplantısmda bir karar 
al rndtğr sanılmaktadır. 

Fransız • ingiliz görüşmelerinin sa
dece A Imanyanın ingl,liz kabinesi ile 
özel görüşme isteğinden çıkan usul so

rumları hakkında olduğu sanılıyor. 

Esas itib~rile ild hükum.!t 3 şubat 
anlnşmalarına bağlı kalmaktadırlar. Bu 

sebebden fransız devlet ad:.:ımıarı ingi -
liz devlet adambrmrn alman isteğine 

karşı afacakları karan bu karar ne o • 
lursa olcııın tasvib etmektedirler. 

Askıda kalan sorumların halli için 
Berlin tarafrndan istenilen jki taraflı 

görüşmelerden en ziyade memnun olan 
Fransrz devlet adamlarıdır. Bu şartlar 

altına Paris ile Londra arasında bugün 
yapılmakta olan görüşmelerin amacı, 

iki hükumetin alman notasına karşı a . 
lacakları hareketin mana ve sınırını 

bilmeğe inhisar ediyor gibidir. Her iki 
hükfunet, Almanyaya sadece cevabı al· 
dıklarını bildirmekle iktifa ederek, Al
manya ile yapılacak doğrudan doğruya 
görüşmelere daha ziyade elestikiyet ve
rebileceklerdir. 

Asıl mühim ve erişilmek istenilen a

mac, Avrupanın herkes için aynı gü -

veıılik içinde barışa kavuşmasına dair 

olan sonuçtur ki, bu amaclar ingiJiz 

diplomcısisinin d• amaclarrdır. 

INGILTERE'UE 

lugfüz lıiicJcesinin a\·ığr 2ll 
wiJ} ou istcrlin. 

Londra, 20 (A.A) - 16 şubata ka
dar vergi varidatı 593.878.820 ve masraf 

622.286 759 sterline varmıştır. Açık 28 

milyon 407.939 sterlindir. 

Mali yıl altı hafta sonra 31-3 tari· 
hinde bitrcektiı. 

Horçlar hakkınclaki l unan tt-k • 
lifini iugilizlt>r,kabul t•lmiyorlar. 

Londra, 20 (AA) - Yunan maliye 

bakanı B. Pe::.mazoğlu, Londradan Pa
rise hareket etmiştir. Bakanın borçlar 
için faizin yüzde 35 ini vermek husu. 

sundakı teklifi, İngiliz hamilleri tara
fından kaıhul edilmemiştir. Bakan, fran· 
sız hiikümeti ile ticaret mukavelesine 

dair olan sorwnlarla eski osmanlı borç· 
!arından Yunanistan·a düşen hisse hak
kında görüşecektir. 

BiRLEŞİK DEVLETLER'DE 

Am~rikauıu oı·du bütçctıi. 
Vaşington, 20 (A.A) - 30 huiran 

1936 da biten mali yıl için ordu bütçe· 

si, 318.131.482 dolardır. 48.815.548 do

lar artmı9 olan bütçe, meclis bütçe ko. 
misyonu tarafı.ndan tasvib eıdıilmi9tir. 

Komisyon, reisiuümbur aalahiyetinl 

kullanıp ordu mevcudunu 118.750 den 

165.000 e çıkardığı takdirde orduya 

munzam bir masraf vereceğini bildillo 

miştir. Komisyonun tıasvib ettiği bava 
bütçesi, geçen yıJm 26.376.490 dolar1ıo 

na kat'§J 45.600.440 dolardır. Komisyon, 
547 yeni tayyare yapılmatı için ordu
nun yaptığı mukaveleleri taııvib etmlt

tir. Bunların masrafı ?.686.753 dolar. 

dır ve ordunun tayyare mevcudu 1445 

olacaktrr. 

YUGOSLAVYA 'DA 

Yugoslavyada kanlı bir hadise 
Belgrad, 20 (A.A) - Dün Tavonao 

kibord yakınında, Sibing'dc kanlı hadi• 

sele.r olmuştur. 
Sarhoş olduktan söylenen bir alay 

köylü, vahim karışıklıklara sebeb ol .. 

duklanndan dolayı mevkuf bulunan tlg 

kişinin tahliyesini istemeğe gelmişler

dir. Bunları yalmz başına karşılayan 

jandarma kumandanı, rovelverli bir ~ 

~ın salımına uğramı~tır. AhaJi arasın. 

da ateş edenler bulununca jandarmalar 

da silah kullanmağa mecbur olmuşlar

dır. 

Neticede yedi kişi ölmüş ve tlçU jan 

darmalardan olmak üzere 6 kişi yara· 
lanmıştır. 

E 3 

Kazım Uzalp Izmir'de 
(Başı 1 JIJCI sayı/ada) 

Ct:nup Anadolusundaki vcriınli ova· 
!arın urunü Akdeniz'e Antalya'dan yük
letilmektedıı. 

~ehirde lıalkla da ~ÖrÜillJ.m. Kazanç
laı:mdan memnundurlar. Antalya' da _çe • 
~idli zıraate büyuk özen verilmı§, pi • 
rınç dcimının, pu.rtakal bahs;elt:rının her 
yıl arttıgıru öğrendım. İpek bôcc:kçilik 
kurumunu ~ördum. Antalya'da önümü.ı. 
deki yıllarda d.ı.ha çok ipek alınacağı 

beklenmektedir. Antalya'da sıcak iklim 

ı.ir.ınleri yetıitirilmiye çalı~ılıyor. Bu 1~
le uğra~an zı::aat bakanlığı yabancı mil
tdıassıslardan ı;ok wnud verici izahat 
aldım. Bana iklimın kahve yeti~tirmiyo 
müsaid olduğunu söylediler. Muz yeti1" 
tirilmiye de ayrıca çalışılıyor. Antalya
dan dônüşte Burdur'da kaldık. Hakki 
mızda büyük tezahur gösterildi. Temaa 
larmda halkın çalışkan ve işscver olduğu· 
.ıu gördü.."ll. Belediyesi §ehrin güzelliği -
ni artırmağa çalışıyor. El sanayiinden 
biliıassa dokumacılı~ın çok ileri olduğu
nu ö~rcndi:n. Ziraatla uğraşanlar da 
ürünlerin değerlendirilmesi tedbirlerin
<len memnunuz.,, 

Aydın, 2ü (A.A) - Büyük Ulus Ku. 
rultayı Ba~kanı Kazım Özalp bugün İz· 

mire avdet etmişlerdir. Büyük ba~kan 

Aydında coşkun ve içten gelen bir se

vinç dalgası arasında karşılanmış; vila

yet sı!'iırına kackr Aydınc!ım se:me bir 
heyet br>şkana refakat ednck Ayd,n'ı
Iarın sa,·gı ve sevr,ilerini o; ı'l rı ..... , '!' 
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Yarı - sı~wml --·-
F otoğraJ l(oınısyonu 

Türkiye'de birçok fotoğraflar çeki· 
lir, fotoğrafçılar çeker, ıazeteler çeker, 
arnatörleı· çeker, kartpostalcılar çeker. 
Fakat bunların birçoğunu, ararsanız bu
lamazsınız; bulsanız, beğenmezsiniz; 
beğenseniz, elde biı· negatif yahut par

lak kopye olmadığı için çoğaltamazsınız. 
Ve böylece, yeni Türkiye'nin taze çeh
r . eınnden, peşinde koşulsa da ancak krs· 

men ele geçen bir şey kalır. 
lmpa1·atorluk Türkiyesinin çehresi 

de böyledir. Onu da, bulmak için aylar
ca aramak gerektir. Bir de şu var ki, 
Türkiye dışında, yeni Türkiye hakkın
da bir ya:rının yanında çok vakit impa
ratorluk çehresini veren resimler çıkar. 
Eyüb ile Karacaahmed mezarlıkları; 
meşhur Rumelihisar'ı; Yedikule; Selatin 
camiler kolleksyonu; Ulucami; birkaç 
şadırvan; Göksu • Kağıthane; bir de Ha
li •. k ç ı attrmz mı, saı-ay gibi tıpkı avru-
Palılarca da % ·15 i lstanbul'dan ibaret 
ıanıtan osmanlı imparatorluğunu ele ge
çirnıiş olursunuz. 

Geçenlerde, bir devlet resmi mecmu
alarından biri, İstanbul Çarşıiçi'ne ayu· 
dığw bir yazıda fesli esnaf resimlerini 
kullanmıştı. 

Bunun için, kızmağa da hakkımız 
Yolrtuı·. Yeni Türkiye'yi gösteren fotoğ
raflara isteseler bile, gönderilecek bir 
~y yoktur. 

l,te bu büyük derde, ıimdi bir çare 
bulunmuştur. Matbuat Umum Müdür
lüğü bit- devlet komisyonu l4?playarak, 
tnodeı-n biı· "fotoğraf arıivi,, ni kurma· 
nın yol:aı·ını görüşmüıtür. 

Bir kere, imparatorluğun çehresi, ol
duğu gibi tesbit edilecek ve kataloğa ah· 
nacaktn·. İmparatorluğa aid en güzel fo. 
toğraflar, bu suretle devletin eline ge -
Çe<:ektir. 

İkinci adımda, yeni Türkiye'nin kül. 
türel, ökonomik ve soysal çehresi meto
dik bir surette tesbit edilecektir. Türki
fenin belli başlı şehirlerinde, tabiat ya
hut, taı·ih yahut turizm, yahut modern 
kuı·uluş bakımından güzel ve mühim ne 
\1arga bunların hepsinin fotoğrafları çe
kilecektir. Ve hepsi için ayrı kata!oğlar 
Yapılacaktır. Bundan başka yeni Türki • 
Ye'nin sıyasal hayatına aid resimlerin 

arşivi tesis edilecektir. 
Ve bütün bu servet türk propagan

dasının emrine amade tutulacaktır. E
ğ :?ı· bütiin bunlara bir de, her intişar et
miş fotoğrafın ''paı-lak kopye,, şeklinde 
Matbuat Umum Müdürlüğüne göncle
rilmesi lüzumuna dair bir kanun kopa
ı·ılabilirse, o zaman yeni Türkiye'nin do· 
ğuıuna, büyümesine ve daima daha faz. 
la güzelleşerek olgunla,maıuna dair olan 
fotoğraf serveti torunlarmuz ve torun
torunlanmız namına devletin eline ema· 

net edilmit olacakbr. 
Fotoğraf meseleai için toplanan dev

let komisyonunda verilen karara göre, 
her hakanlık, kendi bakımından tesbit 
ettiği şehirlerin fotoğraf listelerini ve
recek ve bu suretle arıivin, ihtısaalar 
kanalından tekemmül ettirilmesi iti te-

ınin edilmiş olacakbr. 

Devlet böylece, ödevini yaprnıı olu
yor. Şimdi halkımızm da payına düşen 
bir iş var. O da, ilk devlet fotograf arıivi
ni dinilen geldiği kadar zenginleştirme· 
ğe ça' .makhr. Hem eski resimlerle hem 
de (bilhass fotoğraf amatörlerimiz) 
çektiği yeni ve güzel resimlerin ''parlak 

kopye,, leri ile. 
Derler ki, her İngiliz "i. s. ,, in tabii 

azası imiş, her türk, türk kuruluıunun 
tabii bir işçisi olmamalı mıdır? 

BURHAN BELGE 

•• 
ÖJçiHer nizamname::tinin hfr 

maddesi deği§tirillli. 
Ölçüleı· nizamnamesinin 170 inci mad· 

desi Bakanlar Heyetince değiştirilmiş· 
tiı-. Yeni madde şudur: 

'' 1934 yılı, yıllık mu.ayenelerine be· 
lediye ayal· memurluklarmc:a 1935 ma ~ 
Yla ayı sonuna kadar devam edilir. Bu 
ınuayenelerde vurulacak belediye ayar 
damgalariylo birlikte ilk muayene dam
gaıı yerine geçmek üzere Ökonomi Ba· 
~mca dağrblan umumi ayar itareti 
Vo 1934 yd rakamı kullanılır ve bu mu -
ayeneler 1934 yılında yaptlınıt sayılır. 
l1ınumi ayar ipreti ile yıl rakamı 1935 
f.ılı haziran ayının birinci günü Ökono· 

btl Bakanlığına geri yollanır.,. 

ZSL 

Ank a ra 

• 
1 ç 
Yeni ]{onteııjan 
I{ararnamesi 

D 

Nisan, mayıs, haziran, temmuz, 
ağustos ve eylul devresine aid 
kontenjan kararnamesinin ihtiva 
ettiği yeni hükümler şunlardır: 

1 - Kontenjanlar gümrükler· 
de beyanname tescil sıra numa -
rasına göre dağıtılacaktır. Altıda 
bir tevziat usulü kaldmlmışllr. 
Ayni zamanda bir beyannameye 
yapılan kontenjan mahsubü ra
pıldığınm gümrüklerce ilam tari -
binden itibaren tacir on beş 
gün zarfında malını almağa mec
bur tutulmaktadır. Bu müddet zar· 
fında malını almıyanların kon
tenjanları üzerindeki hakları kay
bolacak yeniden sıra almak mec • 
huriyetinde kalacaklardır. Kon · 
tenjan mahsuhları yapıldıkç~ güm
rükler bunu ilan edeceklerdır. 

2 - K listesinde olan konten
janların ayrıca ikişer misli itha · 
}atına müsade olunmuştur. Bun -
dan istifade edeceklerin dövizleri 
altı ay sonra ödenmek üzere mer
kez bankasına yatırılacaktır. Yu
nanistan menşeli eıyadan bu bü · 
kümden istifade edeceklerin be -
delleri merkez bankasına yatırd · 
mıyarak takas bonosu ile adene -
eektir. 

3 - Kullanıbnıt zati veya eş · 
yası yolcunun gelişinden itibaren 
altı ay sonra veya gelişinden iki 

ay evvel olan müddet zarfu~d~ 
gelmediğinden dolayı resme tabı 
tutulsa dahi kontenjan haricinde 
memlekete sokulabilecektir. 

4 - Bir kilograma kadar pos
ta ile gelen basılmış kağıtlar kon
tenjan harici memlekete sokula · 

caktır. 
5 _ Eski kararnamenin T lis-

tesi kaldırılmıştır. 
6 - Vekaletlerin müsaadesile 

memlekete girecek olan eşyaya 
aid V listesinde değiıiklik yoktur. 

7 - Yeni listede tarifenin 106 
ve 107 poziıyonlarına giren yünlü 
mensucat bu listeden tamamen çı-

karılmıştır. 
8 - Bu yeni kararname 1 ni . 

sandan itibaren mtueber olacak · 

tar. 

Çocuk el'Jirgeme kurumunun 
çalrşmalan. 

ULUS 

u y u 
Çocu){larınızı kuş 

palazına kar~ı 
asıla tınız 

' Son günlerde şehrimizde difte-
ri (kuşpalazı) vakalarmın ço -
ğaldığı görülmektedir. Belediye 
bu hastalığın yayılmasına ma -
ni olmak üzere on iki yaşına 

kadar bütün çocuklara difteri aşı· 
sı yapılmasına karar vermiş ve 
bunun için icap eden tertibatı al
mıştır. Altı yaşını geçmiş olup 
mektebe devam eden çocuklara 
hu aşı mekteplerinde tatbik edi . 
lecektir. Daha küçük yaştakiler i
çin de şehirde dört aşı istasyonu 
tesis edilmiştir. Çocuklarmın sıh
hatini düşünen aileler altı ya -

şından aşağı olan küçükleri bu 
istasyonlara götürüp parasız aşı . 
)ata bileceklerdir. Aşr istasyonları 
ve çalışma saatleri şunlardır: 1 -
Vilayet ve belediye sıhhat müdür
lüğü dairesinde; cumadan başka 

hergün çalışma saatlerinde. 2 - Jt. 
faiye meydanında belediye hasta
nesinde: cumadan başka hergün 
ıaat 13.30 ile 16.30 arası. 3 - Ço
cuk sarayı caddesinde, verem 
mücadele dispanseri alt katında 

belediye üçüncü mıntaka hekim -
liğinde: cumadan başka hergün 
saat 13.30 ile 16.30 arası. 4 - Ha
mamönü belediye dördüncü mın
taka hekimliğinde: cumadan baş
ka hergün saat 13.30 ile 16.30 ara-
sı. 

Çocuk Esirgeme Kurumu (Hi
ınayei Etfal} Genel Merkezi 
Kurban bayramında şefkat 
alanında bayramlaşmayı 
yurttaşlardan ciileyor. 

Din bayramlarında yapılan tebrik ve 
ıiyaret masraflarını "Çocuk Esirgeme 
kurumu,, na vermenizi rica ederfs. 

Ricamızı kabul edenlerin lefmlerl 
bayramdan evvel gazetel~rle neşroluna
cak bu ıuretle bu iyilik seven inaanlar 
doıt1arını kutlulamıı ve doıtıarmrn 

tebrik ve :ıiyaretlerlnf kabul etml' sa • 
ydacaklardır. 

Avrupa ve Amerikada ölü çelenkle
ri, düğün hediye masrafları bile çocuk • 
lar ve yoksullar kurumlarına verilmek
Mdir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel mer· Yurdumuzda adetleri sayısu: olan 

kezi 1. 2. 935 den 16. 2. 935 tarihine ka- yoksul yavrucuklar için çok değerli 0 • 

dar 
2

355 çocuğa yardım etmiıtir. lacak bu usulün benimsenmesini ve ya. 
Bunlardan 262 hasta çocuk ve anne yılmasını dileriz. Para alınmaya baş • 

genel merkezin polikıliniklerinde mua- lanmı§tır. Kurban bayramı 15 marta 

yene ve tedavi edilmiştir. Ayrıca dit mu· rastlıyor. 
ayene evinde 518 çocuğun dişleri mua · Miralay Bay Osman evinden ıı par. 

ene ve tedavi edilmiştir. 1185 çocuk ve ça eş.ya, İstiklal okulu müdürü Bay E-
y l d . . d B anne genel merkezin banyo arın ıın 11tı- sa 22 parça eşya, ayan Şefika, Şa • 
fade ebniştir. banzade apartmanında, 16 parça eşya, 

Süt damla1t kısmında da her gün 157 Merkez banıkası müdür muavini Bay 
çocuğa 1090 kilo bedava ıüt dağıtılmış- Hayreddin 11 parça eşya, Kastamonu 
tır. Fakiı· talebeler için açılan &§evinde &aylavı Bay Tahsin evinden 25 perça 
her gün 206 çocuğa sıcak yemek veril· etya, Bayan muallim Afet 74 parça eş-
miştir. Yardım için başvuran yokaul ço- ya Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 
cuklardan 25 ine para yardımı yaprhnıt- Merkezine bağışlamışlardır. Genel Mer-
tır. Ayrıca iki fakir çocuia palto ve ayak keı; bu hayır seven Bayan, Baylara açık 
k<ıbı verilmek suretiyle sevindirilmittir. te§ckkiirlerini sunar. 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!İ!!!!!!!!J~~!!ll!!!!!!~!!!'I- ~ 

K L A R 
Bakanlar Heyeti 
toplantısı 

Bakanlar Heyeti dün saat 16 da top
lanarak 1 martta mecliıe verilecek olan 
1935 büdce projeai W:erindeld tetkikle • 
rine devam etmiştir. Bakanlar heyetinin 
toplantılan aıra ile birkaç gün ılirecelı 
ti~ • 

Kazanç temyiz komısyonu 
iiyeliği. 

2 numaralı kazanç temyiz komisyonu 
Ü}·eliğine barıt ve infilaklı maddeler inhiM 
rı eski müdüı'ü Bay Lütfi tayin edilmlı
tir. 

Komi..;c_•rlerin imtihanı. 

16 şubatta memleketin her tarafında 
yapılan ikinci ve birinci komiserlik im • 
tihanlarına aid imtihan evrakları emni
yet işleri umum müdürlüğüne arelmeğe 

baılamışhr. Evrakların hepsi seldikten 
sonra tetkiyke başlanacaktır. 

Kat;akçıları takibte yararlık 

göı;teı·cnlere ~·el'ilece ... 

ikramiyeler. 

Kaçakçıların takibinde ve muhafaa 

buıuılarında büyük yararlıkları ıörü • 

lenlenı nrilecek ikramiye bakkrndaki 

nizamname Bakanlar Heyetinçe kabul 

edilmiıtir, nizamname esaılar .. JDa ıore: 

Mıntakalarında yapılan lrÜJmÜk lıa
çakçtlarından baıka kaçakçdık vakala • 
rından elde edilen yüzde on bet yararlık 
paylan alakadar idarelerce o yerdeki 
ıümrük idaresine yabrılacakbr. Büyük 
ikramiyeler kaçakçıları kaçak eıya ile 
birlikte çalışaı·ak tutanlara, kaçakçılar. 
la çarpıtmada ve kaçak malları ele ıe • 
çirmede diğer aı·kadqlarından çok gay

ret ve ceaaret göıterenlere, çarpışmada 
yaralananlara ve çarpışmada koialama· 

da daima maiyetinin yanında bulunarak 

çalıfanlara, kaçakçılık hareketiyle de • 
vamlı ve tesirli uğrqanlarla .,.. isabetli 
tedbirler almak yüzünden Muhafua 
Umum Kumandanbğının takdirini kau
nanlara verilecektir. 

Muhafua tabur, gümrük müdür ve 
merkez müdürlüğü mıntakalanadaki po 

lis ve jandarma amirleri de bu maddele
.... uyarlarN ikramiyeye hak kazanacak
lardır. ikramiyeler her ay Umum Mu • 
hafaza Kumandanbğınm tasdikiyle yils
de on beılerden hak kazananlara verile -
cektir. 

Adana Fırka Kongresinde 
Adana, 20 ( A.A.) _ C. H. F. Vill . 

yet kongresi dün aaat on bette toplan

rruı Semtocakları hakkında encümenin 

raporu okunmuş bu huıusta vilayet be • 

yetine nlihiyet verilmiş ve verilen eli • 

ıe&clerden bazıları üzerinde fikirler 

söylemiştir. Bunlardan sonra hrka vila.. 

yet heyeti ve büyük kongreye ıidecek 

mümessiller seçilmiştir. 

Akşam kongre üyelerine yeni Otel

de bir yemek verilmiştir. 

Uşakta bir kutlama 

Uıak, 20 (A.A.) - Turan ldmua 

yurdunun yedinci kunılut yddönüm6 
bu gece balkevind• kutlanmııbr. Bu 
münasebetle bir temsil verİlmif ve tem

sil halk tarahndan çok beğenilmiştir. 

Aydın halkevi 1 eyliil okultuı ıalonunda bir nakış ve diki§ kurıu açmıttır. Kurı mualliml'finl N 
şirketi öğretmeni Bayan Behice almııtcr. Navman şirketi kurs için üç makine vermiftir. Kur~ ü 1j,"jan 
relere ayrılarak devam ettirilecektir. Birinci devreye 54 bayan yazılmıf ve derse bQ§lanmt§hr. çay eu • 

s 

PNKARA RADYOSU. 
DUn akşam, Ankara radyosunda Şı

kir Humı Gökmen. on altı tubatta ,mı 
bir yaıma giren Tayyare cemiyetinin 
yıldönUmUnden al:Su batlı:yarak .t.ay -
yarecllik &trafında çok gUsel bir kıo .. 
RUfmll yaptı. 

OöimMn konu.pnaaına. "Geçen ıUn, 
on altı ıubatta ,ulueça övtlnmemi.s ,... 

1'11.f&D. bir gün y8fadllk.. Budunun ytl • 
relıKen duyarak yarattığı tayyare ce • 
miıyecl, arka:auıda muvaffaldyet dof11 
on yıl bıraktıktan aonra, on altı tubat
ta, YBf değistirdi.. On bir yaşına e"'
di..,, diye söze girişti ve tayyare c.. 
miyetini "TUrk ulusunun uluul koru-
m'a verdiği yüksek değerin en canlı bir 
JfadesfH olarak gözlerde canlandırdık • 
tan sonra .. yaşadığımız bizim çağı:mu 
göz önüne getirilirse, yapmağa mecbur 
olduğumuz savaşların uyısınrla ta • 
şırmamanın güç olduğunu anlarız.,, de
di ve eski devirlerde girişilmit her har
bin yurd i~in zararla neticdendiğini ve 
aavaşlarda en ağır yükü lizerine almış 
olan Türk çocuğunun silhaızhk ve du
zensizlilcten dolayı, imkansızlık lan ve 

düşmanı; kahramanlığı, fedakarlığı, a
tılganlığı ile yenmeğe meobur kaldıgı
m fakat bu tarzın insanca daınıa p<'k 

pahalıya mal olduğunu .. ve malzeme
sizlikten dolayı Türkun aletten fay -
dalanamadığını söyledi. 

"Ulusal korum'da büyük bir rotu "· 
lan tayyare cemiyetinin muvaffakiyet • 

ten muvaffakiyete koşmasının hikmet 
ve sebebi işte budur.,, diye tayyare ce -

miyetinin varlığını manalandrrdıktan 

sonra imparatorluk idaresinin kaybet • 
tlrdiği genel sav~tan ötürü "kurtuluf 
aavaşına, topsuz, tüfeksiz, tayyaresfr; 

ve maddeten yorgun bir hal<k l>a.§1.t • 
dık .. htiklal kaygusu bize patateı ıu • 

yu, paça suyu, teneke ve gaz sandığın • 
dan tayayre, demir çubuktan sungü, pi
rinçten top kaması yaptırdı~ O tayyare 

havada dağılabilirdi, 0 süngü ilk dür • 

tü~te kırıla bil rdi, o prinç top kamaaı 

ilk atışta dağılabilirdi .. Ukln parçalan
maz, kırrlmaz, dağılmaz bir cevher tqı· 

yan Türk soyu, gırtlak grıtlağa da ol • 
sa, harbetmek ve tehlikeye düşen ulusal 
istiklili koruyup kurtannak mecburi • 

yetini duyuyordu .. İşte bu duygudur kf 
bizi zafere ulaştırmıştır .. EskJ idarelcriı 
kötülükleri ve ihmalleri yiUilnden, en 

modern ailahlara karşı yumrukla, eo • 
payla saldırarak düşmanlarla savqnııt 
olan Türk uluıu, bu hallere bir daha 
düşmemek azmindedir .. Türk Tayyare 
cemiyeti işte bu azme, semboldür .. ., de
di. 

Şakir Haı:ım Gök.men, konuşmasın • 
da lamet İnönUnün ton tayyar~ ceaıt • 
yeti kongresinde söylediği söylet"den 
bir cUmleyi saygı ile tekrarladı. ismet 
İnönll fÖyle demiıti: 

"- Bizim milletimiz, mevzuub•h~ 
olan bUyük millet davalarıma ana trd
birlerini, kendi hissi selimi v~ tuuıu 

ile daima. bulmuştur . ., Şakir Hazım bu 
tözleri hatırlattıktan sonn1 "T&yyare 
cemiyetinin varlığında, tayyareye yar
dımda i1te bu doğru bul111un ttlrlil te • 

cellilerini görüyoruz., dedi ... 
Büyük bir alika ve heyecanla dinle ' 

nen bu konuşmadan başka İnhisar ve -
klileti ıaatında tütUncülüğümüz, tütıin 
fabdkalanmız ve lmal§tı hakkında bir 
konuşma yapıldı. 

Bu konuşmada yalnız tütün ve ci 

garanm nasıl yapıldığı ıöylenmekle 

kalırunıyor, aynı zamanda cümhuriyet 
bükfunetinin iç ve dış piyasa bakmıın
dan gösterdiği gayretler de anlatılıyor
du .. Doğrusu çok istifade ettik. 

DUn akşam Ulvi Cemal Ergin ve E
sengin çok muvaffak olmuşlardır. Yer 
darlığından, sözür uzü daha çok w:atı • 
mıyoru.s .. Yoksa, onun için de soylene
cek gfu:el sözlerimiz ve dü§Üncelerlmir; 
vardı. 

Bu aki'amın radyo programı şudurı 

19.50 Sıhhiye Vekaleti eaatı 

H.40 Musiki: 

Schumann Kelebek 
Debusay Bebeğin .erenadı 

Ulvi Erkln'in talebeai Seniha 
Kemal. 

20. Matbuat raporu 
20.JO Musiki: 

20.gO 

Veber Sonate 
Necdet Remzi: Keman 
Ulvi Cemal~ Piyano 
Haberler. 

Balk evi balOSlt 22 şalla tad 
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Yeı"inde if 
Dini bayr mlarda içimizi, babadan 

kalma bir kaygı doldurur... buyükleri, 
küçük ri dol arak bayramı kutlamak!.. 
otomobile, taksiye, otobüse para vererek 
:raJıud da ayakla bir sıra ıdanblnra kat
lanarak mahalle mahalle, semt semt do
laıırız. Aradığımızı evinde bulacağımıza 
dair elimizde hiç bir bilgi ve bel • 

ıe yoktur; ziyaretin.: gittiğimiz zat da 
tıpkı bizim gibi, gözü kapalı yola çık
mışsa, yoı gunluğumuzu dinlendirmeden 
mecalsiz eve dönmek tabii bir sonuctur. 

Bütün bunların, bir de moral tarafı
nı düşünürsek, işin hiç de tutar yeri ol
madığını anlamakta gecil<mİyeceğiz. E
ier maksadımız, bayramı kutlamakııa ve 
bunun için de bir fedakarlığa katlanı
yorsak, bunun, karşınızdakinin üzerin
de en küçük tesiri bile bulunmıyan bir 
takım şekillerde yapılmasında ne mana 

Tardır? 
Bayram, bir eğlence günü müdür? .• 

Yoksa ıoysal bir gün müdür? ... Öyle aa
mnm ki, bilhacsa kurban bayramı, en 
açık manasiyle tam ve eksiksiz bir soy
aal yardım günüdür; kutlama günü de
iildir. Ona, bir kutlama günü değeri ve
rebilmek için, kutlananm bu ıoyııal yar
dımı yapmış vaziyette olmau mutlaka 
ıerekir; çünkü, bilha11a kurban kesimi 
ile beklenen gaye ancak zavallıya, fuka
raya, yurdun yokııullanna yardımdan 

başka bir ıey olamaz. Bu yardımı yap• 
anş, yapabilmiş adamı, kutlamak belki 
bir vazife olabilir. 

Demek oluyor ki, dini bayramlarda, 
bilhassa kurban bayramında, asri mak
sad ve meV7.u, soysal yardımdD". 

Çocukları Esirgeme Kurumu, itte bü
tiln bunlan bize babrlamak f ırsabnı ver
.U, tir. Esirgeme Kurumu, türk yurdu
aun en uva!lı yavrularına bakmak, on
ları b~slemek. giydirmek, ... ıibi bir sıra 
ağır iıler Üzerine almıştır. Bu iıin ıörül
me kertesini, yurddaşın, adamhk duy
ıularr, yurdseverlik duyptariyle an • 
uk ölçülebiliriz. 

Yurdun parlak geleceğini, çocuklar• 
d'an bekliyorsak, bu çocuklara baknnın, 
bu çoctAklara yardımın n onları koru
manın en yiikııek ve üstün bir yurd•e
•erlik eseri olduğunu niçin kabul etmi
yclim? 

Bize öyle geliyor ki, bayram giiniinii, 

mahalle mahalle ıürterek ı~irecek yer
de bu ite ayırdığımız parayı "Çocukları 
Esirgeme Kurumu,. na vermek bayramı
•• kutluyacağım12 zatı da mutlak olarak 
memnun bırakmak la:zımgclir. 

Çocuhlan Esirgeme Kurumu'nun tek
lifine ayak uydurnrak ıunları aöyliyebi
lriz. 

Bayram ziyareti kabul etmiyec:eğini 
yahut bayram ziyareti yapmıyacağını 

yurdseverfık daygulan altında ileri sü
renler, nd'annı "Çocuklan Esirgeme Ku
rumu., na bu ziyaretler için ayırdıkları 
parayı da göndererek bildirainler .•. Erni
niz ki, bu yolda hareket edecekler hem 
yurdun mubtac, hasta ve zavallı çocuk
larım memnun etmiı, onlara yardım el
miı, hem de maddi ve manevi rahatlan
nı temin ey)erniı olacaklardır. 

Çocoklan Esirgeme Kurumu'nun tek. 
lifini olduğu gibi kabul ederken okurla
nma da bu yolda hareketi tavsiye etıne
ii vazife biliyorum. 

Ş. H. G. 

ıns \ ı)( l'UKLAR 

A) m saılıuu1aki kahuk 

Vaş ngton'daki Karneci enstitüsü
nün S;)ylediğine göre ayın aathındaki 

kabuk, yanardağ küJlcrinden ve ponza 

taşından mürekkebtir. Buna delil ol.a

rak da ayın ışığının, arzda görülen vol

kan kül ve kayalarına benzer gayri şef

faf ve kesif kayalardan gelir gibi, az 

parlak oluşu gösterilmektedir. İkinci 

bir delil olarak da, ay tutulduğu za. 

man oradaki hararetin çabuk düştüğü, 
bunun da ayın sathmın silisten ve vol. 
lamlardan çıkan maddelerden mürek
lııeb olduğunu isbat ett gi söyleniyor. 

Bclçika'da m:mşlar indirildi 

Bu yılm bafmdan it.ibaren Bcıçika
da devlet memurlarının maaşları yüzde 

beş nisbetinde indirilmiştir. Ordu, ra

bibler ve hakimler için hiç bir istisna 
olmadığı gibi, mütekaidlerck aynı azal
tılışa tabi tutulmutlardır. 

J. Şubat 193S tarihli Franfurter Çay· 
tung gazetesinde Habe§İStaıı işlerini ya
kından tanıyan bir kimse tarafından 

kaydiyle çıkan bir yazıda deniliyor ki: 

Habeşistana ilk sokulan avrupalı u

lus İtalyanlardı. Bu dostluk her iki u

lus için faydasız olmamıştı. İtalyan 

araştırıcıları bu esrar dolu ülkede bu

lunan zenginlikler hakkında birçok ra

porlar verdiler. Habeşli, yalnız Avrupa 

medeniyetini almakla kalmadı, belki 

bundan fazla bir istekle modern savaş 

malzemesine de sarıldı. Fransa ile İn

giltere uzun zaman italyanlarm Şap 

denizi kıy ılarma ayak basmalarına kar

şı koydular. Mehdi'nin hareketleri bri· 

tanyalıların düşüncelerini altüst etmiş

ti. Mehdi'nin askerleri 26 sonkanun 

1885 de Hartum'u hücumla zaptettiler. 

Bu savaşta general Gardon'u öldürdü

ler. Bu tarihten on bir gün ı;onra ital· 

yan amirah, birçok yüzyıllar Afrika ka

ra topraklarının malı olan Masana ada

sını büyük Britanya, Türkiye ve Mısır

ın muvafakatiyle işgal etti. Büyük Bri

tanya Mehdi"ye karşı silah kul1anacak 

adam kazanmak İtalyanlar da hinterlan

dına ilerde katmak üzere bir istinad 

noktası tutmak istiyorlardı. Andla~ma

lar imzalanıyor, sonra bozuluyordu. 

Habe~istan kıralı Yohannes mehdilere 

kartı yapılan savaşta öldü. İtalyanlar, 

ikinci Men.elik olarak tahta çtkan Me

gus"nun namzedliğine müzaharet etti

ler. Yeni hükümdar avrupah dostları

nın gözunü iııtediklcrinden fazla top· 

rakla doyurdu. Bunun üzerine, 1889 da 

bir kıral fcrmaniyle Eritrc müııtcmle

kesi kuruldu. Roma diplomasisi bir el 

çabukluğu ile Habeşistanı nüfuzu altı

na alabileceğini sanıyordu. Menelik bu· 
na tahammül etmedi. Criski, İtalya kı
ralı Humbert'i Habeşistan imparato-

ru ilan etmek suretiyle gordiy-0n düğii· 
münil çözmek istedi. 1 mart 1896 da 
Adua'da yapılan kanlı bir savaşta Me
nelik ülkesinin istiklalini büyük bir 
muvaffakıyetle korudu. Bu savaş İtal
yanlara iki general, Uç yüz altmış za
bit ve on bin asl.crin canına maloldu. 
Hadsiz hesabsız savaş malzemesi habeş
lilerin eline diıştü. Habeşistanı nüfuz 
ve hima}esi altına almak hulyası da su
ya düştiı. 

Ananevi bir İngiliz düşmanlığı gü
den Menelik, büyült bir kabiJiyet sahi
bi olan dışarıiıler bakanı j .. ··içreli İlg 

ile danışarak :Fransa ile anlaşmak yo -
lunu tuttu. Ras Yude Giorgiı; Kaffa'yı 
yeniden zaptetti; fakat Kiçner de Mar
şan"ı Faşoda'dan atarak fransızlarm or
ta Afrika'daki müstemlekeciliğini sona 
erdirdi. İngiltere Mısır'la, Fransa da 
Fas'la uğraşırken İtalyanlar Habeşis
tan'da yavaş yavaş ötekilerine daha 
üstün bir nüfuz kazanmağa başladılar. 
1906 da Londra, Paris ve Roma arasın-

Aı:;aıısör grevi başladı 
Nevyork, 20 (A.A. - Belediye rei -

si La Guardia, 1.000 kadar binada asan
sör &rcvinin önüne geçmeğe çalışmakta
drr. Polis müdürü, 3 gün için izinleri 
kaldırmıştır. 

Grev aüratle yayılacaktır. 
Brodvcyde 20 kath binalarda 

asansörcü işlerini bırakmışlardır. 

Nihayet grev bini 
Nevyork, 20 (A.A. - Asansörcüler 

grevi, Laguardia belediye reisi ile ya. 

pılan 18 saatlik gorüşmelerden sonra 
bitmiştir. 

l...inç etmek i lİ)CD kudnrmnslar 
Naşvil, "Amerika,, 20 (A.A.) - Bir 

beyaz kadının ırzına tecavüz ettiği~ 
den dolayı ölüme mabkiım edilmiş bu. 

lunar. bir zenciyi zorla almak istiyen 

halkın üzerine, zabıta ateş etmiştir. 

Dört kişi ölmüştür. 

Bunun üzerine ahali, hapishaneyi di

namitle uçurmağa teşebbüs etmi~se de 
nihayet dağıtılmış1-ardır. 

u 1. us 

a leş· staııa h · r ha {IŞ 
da yapılan bir andlaşma ile Afrika'nın 
son büyük devletinin istiklali güven al
tına alınmış oldu. Avrupa devletleri bu 
andlaşmada, yalnız Habeşistanın muva
fakatini almak suretiyle bu ülkenin 
zengin topraklarında medeniyet faali· 
yeti ibraz etmek hakkını muhafaza e
diyorlardı. Taç ve taht kavgaları, biri
birlerini çekememezlikler, kabiyle de· 
rebeylerinin hırsları ve nihayet acun 
savaşı çok şeyler vadeden bu ülkenin 
gelişmesine engel oldu. Bundan on yıl 
önce italyanlarm Adisbaba'yı yeniden 
ele alma denemeleri de boşa gitti. 1928 
de Haiıe Selase ile İtalyanlar arasında 
bir ticaret "e dostluk andlaşması yapıl
dı. Bu andlaşma ile de İtalyanlar Ha
beşistan'da ötekilerine üstün bir yer 
tuttular. 

Habeşliler, şimali Afrika'nın bu ~ok 

verimli ve adeta alp ülkelerini andıran 

topraklarmda İtalyanların, bir şeyler 

yapacakları umudunda idiler. Bu defa 

da aldanmış oldular. Musolini vatikan 

ile barıştı. Yemen'den gelen muharib 

ve aynı zamanda ticaretle iştigal eden, 

dörduncü yüzyılda hıristiyanhğr kabul 

etmiş olan ve bugün de Amhara deni· 

len habeşlilerle bundan üç yüz yıl ön

ce gönderdiği elçileri ile Habeşistana 

pek ağır buhranlar geçirtmiş olan Ro

ma kilisesinin adını bile anmak istemi
yorlar. 

Adisbaba'da yeniden başlamıt olan 

itimadsızlığın hakiki aebeblerini Tiber 

kenarlarındakiler anlamadılar. Mareşal 

Bardoglio Eritre valisi tayin edildi; 

mareşal Balbo da Lidye'ye gönderildi. 

Gün geçtikçe, italyanların şimall Afri

ka'da bü.yük bir müatemleke kurmak ga

yeıi belli oluyordu. Fakat Habefiıtan

ın istiklaline dokunmanın önünde de 

1906 da yapılmış olan garanti andlaş

ması duruyordu. Bu engel geçen yılın 

temmuzunda yapılan gizli görÜPJeleri 

s;onunda ortadan kaldırılmış oldu. Av

rupa'nm üç büyük dev)eti, Habeşistan

m istiklalini güven altına alan and· 

laşmayı geçmez bir hale koydular. Bü

yük Britanya ile Fransa bu hususta 

italyanların icabmda Habeşistan ilurin

de bir mifuz mıntakası kurmalarına ra

zı olmalarından daha açık bir ifadede 
bulunamaz )ardı. 

On dört milyon halkiyle birlikte bir 
mılyon ~ki yüz elli bin kilometre mu
rabbamdaki topraklar üzerinde kurul· 
masma muvafakat edilmiş olan İtalyan 
niifuz ve himaye mıntakasr, Habeşistan
dır. 

Habeşlilerin, istiklallerini pek paha
lıya satmak mevk.iinde olduklarını ve 
hatta buna karar verdiklerini Roma 

'.L!2!%!2:::S:S 

Bir alman karikatüristine 
göre Çin-Japon 

durumu 

Çin - Cinayet, cinayet: c:ın kurtar .• 

ok mu? 

]apo:ıya - Ne d.1.ıy~tJ0 y~hu, h~ :ı se
;ıa yardım~ geldim. 

arı 

pekala biliyor. Bir zamanlar ltalyan 

gencligine Adua'da pek feci bir aktbet 

hazırlamış olan düşman bugün de kü· 

çük görülüyor sanılamaz. 1896 da ital

yanlar için elverişli olmıyan birçok 

durumlar, Menelik'in .zaferine yardım 

etmişti. Bugün İtalya ordusu yüksek 

bir güc sahibi olmuştur ve mesuliyet 

Üzerlerine almağa hevesli generaller e

linde idare edilmektedir. Büyük Menc

lik le birlikte kahraman ordu kuman

danları da toprak altındadır. Zabıt ve 

rabıt altına alınmış kabiyleler, Kafiço· 

lar, Agau, Galla'lar, Dankali'ler gibi 

bir m~lfıt yığını, ülkedeki katoUkler 

in işlerini güçleştiriyor. Ancak habeg

liler daima fevkalde askerler diye ta• 

nınmışlardır. Silahı çok severler. Hat· 

ta öylelerine ra&tlanır ki, ~rtlaıında a

ğır yükler tatıdıkları ve biç bir müda

faaya lüzum olmadığı halde bile tüfek

leri ellerinden bir an bırakmazlar. Ha

beşistan ordusu, belçikalr muallimler 

tarafından terbiye edilmiş ve en mo

dern s:ıvaş malzemesiyle bol bol silah· 

landmlmıştır. Bu ordu hiç yoksa üç 

yüz bin kişidir. Ülkeyi dışardan gele· 

cek bir düşmana ve bilhassa italyanla· 

ra karşı koruma lüzumu hasıl olunca, 

içer.deki anlap.mamazlıklardan da b.iç 
bir iz kalnuyacaktır. 

Habeşistan günün birinde italyanlar· 

la kozunu paylapnak kararını çoktan 

vermiştir. Her ne kadar Adilbaba'ca 

doğru olmadığı iddia ediliyor• da, 

Habefiıtan gerek Eritre gerekH hal· 

yan Somaliai tarafındaki ımırlannı mil· 

kemmel bir biçimde tahkim etmittir• 

Mcneliık zamanındanberi tllıkenin milda· 

faa kurumunu aksatan elrsiklerl çoktan 

ortadan kaldırılmıttrr. Her tarafta er· 

zak depolan kurulmuıtur. Ordu idare

sinin elinde fevkallide müke~l bir 

binicilik kurumu vardır. Eğer Mene· 

lik'in böyle biniciler olsaydı, Adua 

meydan savaşından sonra İtalyanları de
nize dökerdi. Habeşistan ordusunun 
topçusu kısmen motörleştirilmit oldu
ğu gibi hatırı sayılacak ölxilde hava 
kuvvetleri de vardır. İcabeden yerler
de tayyare alanları yapılmıştır. 

Habeşliler hiç gUçlük çekmeden ga
yet kuvvetli bir dost kazanmışlardır. 

Japon dış ticaretini yapmak için uzun 
yıHardanberi japon ökonomi eıutJtUsU 
Aden'de araJtırmalar yapmaktadır. Bu 
araştırmalarda elde edilen ilk ıonuc 

lar pek de umud verici değildi. Habe
şistan imparatorluğunun halkı Japon
ya'nm pahalı mallarını ne ile ödiyecek
lerdi? Habe!istan ile alışveriı yapmak 
istenilince, ya uzun vadeli krediler aç
ma:lr ve yahut da oraya gidip hammad· 
de yetiştirmek lazımdı. Herkesce bili
nen sebcıblerden dolayı japonlar, para 
yatırmaktan jae inaan göndermeği da
ha uygun ve elverişli buldular. Japon· 
ya, U1kesinin adalarında i~ bulup bes -
liyemediği çahşkan köylüsüne durma
dan yer ve yurd aramak aıkaamda do
laşmaktadır. Her yı1 yüzbinlerce ki~ 

Ulkenin dışına hicret etmek mecburiye· 
tindedir. Japon devletçilğinin pek sıkı 
olan metodları bu hicreti tesadilflcre 
ve herkesin keyfine bırak~cak mevkide 
değildir. Onun için Japonya, bu hic
retleri dağnık değil fakat toplu bir bi· 
çimde yapmak istiyor. Netekim Brezil
ya'ya yaptıkları hicrette ornek olacak 
bir olçude muvaffak oldular. Koskoca
man bir hicret ve iskan idaresi, japon
Jar n me gul olabilecekleri z:iraatin bu
luna ilecegi yerleri derinden derine a
raştumakta ve ondan &anra buralarda 
iır •• y.ızlaı elde etmeğe çalışmaktadır. 

Hicret etmek heveslileri, kendi yurdla
rından ayrılmazdan önce gidecekleri 
ülkelerin yeni durumlarına göre talim 
ve terbiye edilmektedir. Yeni yurdları
mn tabiiyetine de geçmiş olsalar, ge· 
ne japon tebaası sayıl. 'aktadırlar. Bre
zilya· da oldugu gibi, kendi idarecileri, 
haıdmleri. doı.<torları ile devlet içinde 
._._. ıet kurrn.-ık is.edikleri takdirde ka
rı ::rmı da birli;.te götürmekte~irler, 
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j Ras Tafar· 'h • • • 

.t:Sen ne korkutulabili irrı; 
ne de zorla hareket 

ettirilebilirim. 
Habeş imparatoru Ras Tarafi, Adis:ı· 

baba'daki sarayında kabul ettiği Unı ed 
P.reas muhabirinin Habeşistan'la İtalya 
arasındaki mUna&eıbctler hakkında sor
duğu bir sorguya cevab olarak demiştir 
ki: 
"- lnaanın dilsiz olmadıkça ağzını a~ 

mamuı imkinaızdır. 

Ben, aon umanlarda Cenevre'de ya· 
pılmı§ olan anlllJDl8.llın elden geldiği 
kadar çabuk yerine getirilmesini isti· 

yorwn. 
Benim bu anlaşmadan çıkardıg ın 

mana, Habcşistan'la İtalyanın do.,ru· 
dan doğruya konuşması ve ihtilafh e· 
seleleri bir hakeme havale ctmelerıdır. 

Ben Gcdoguli ile Valval arasında 
bir bitaraf mıntaka tesis edilmesinı eyi 
karşıladım. Fakat bizim topraklarımız· 
dan olan Val nl'ın buraya katıştırıl· 

ması olamu. 
ltalya'da acferbcrlik yapılıp asker 

toplanmasını büyük teessüfle kar la· 

rım. Bu hareket bizim halkımızın · ... -;· 
besini artırır. 

Bununla beraber ben ihtilaf n h • 
keme havalesi fikrinde ayak dircm ~ 
kararındayım. 

Ben ne zorla hareket ettirilebTıi ; 
ne de korkutulabilirim., 

Her muhacirin cebınde kendini ahı ,ıy 
idare edecek parası vardır. 

Japonlara, Habeşistan'a yapılacak o· 

lan hicrette güdülmek tiezere yepyeni 

istikametler gösterilmiştir. Şapdenizi 

Ue Hinddeni&i ve Nll ,-atağı arasında 

biıçck yerlerde pamuk yabani olarak 

yetipnektedlr. Bu pamuğun kıymeti de 

yoktur. Ancak, pamuğun yabani olarak 

yetittiği yerlerde usuliyle yapılacak 

bir ziraat sonucunda en mükemmel bir 

mahm.ı} abna.k imkinı da vardır. İ§te 

Japonların göz diktikleri yerler burala· 

ndrr. İlkönce japonlar muhtelif büyük· 

lilkte olmak üzere /birçok pamuk ekme 

imtiyazı aldılar. Buradaki pamuk ekim· 

lerini Habeıistanın muhtelif yerlerin· 

de ve japon ülkesinin her tarafında sc· 

çllmit " bu ifleıe bUyUk kabiliyet ve 

lhtısasları olan gen~ japonlar idare et· 

mektedirler. Pamuk ekimi için seçilen 

yerlerin•attatejlk bakımdan duruIRları 

da göz önünde tutulmaktadır. Bu tip· 

teki japon muhacirlerinin çoğu karıla· 

nnı birlikte getiriyorlar. Bu gibileri 

yerlilerin yüksek tabakasına mensub 

kızlariyle evlenerek Nil'in çıktığı yer· 

lerin sağında yeni bir karışık soy ku· 

racaklardır. Doğacak çocuklar habeş • 
hıriatiyanı olacaklardır. 

Bu düşünceye örnek olmak üzere de 

bir habq prenaeaiylc bir japon asılz ... 

desinin evlenmesi i1eri sürfilmüştü. 

Mutasavver bfrle§Illenin derin manası

nı herkesten önce kavrıyan İngiltere 

bu tegebbilsün önüne geçti; italyımlcır 
da ellerinden geleni yaptılar. 

Habeş hilkfimeti Nil'in sulama al n· 

ları üzerinde de birçok andlaşmalarla 

müessir bir rol oynamaktadır. Bir a
merikan konsoniyomu Abai kaynabı 

yanında baraj imtiyazı aldı. Tsana gô
lU İtalyan Erltresinden llç yüz kilomet
re uzaktadır. Japonların pamw ekmek 
istedikleri yerler. iç Habcşistan'da o· 
lan bu gölün etrafındaki yerlerdir. İn· 
gilizlerle İtalyanlar buralardaki japon 
pamuk ekimlerinden pek çok şey bek· 
lenemiyecegi dii~ncesindedirler. Ha
bcşistan"aa İngilizler veya İtalyanlar 

yerine. hiç olmazsa, s:msoydan olanla
rın gelmelerini istiyen mısırlılar ise, 
Habqistan pamuklan etrafındaki ıa· 

pon işlerini biıyiık blr alaka ile yakın
dan gözetliyorlar. Daha şimdiden japon· 
iarm, Habeşistanda istih al ettikleri 
pamuklan kendi ticaret kanall:ırınd n 
geçirmek için icabeden tedbirleri almak· 

la mcıguldürlcr. 

Bu ük Britanya ile Fran a, Habe 
şist n' 1 .ı diledikleri gibi hareket etme
leri için italyanlan serbest bırakıyor· 
lar. Ancak ne İngiltere vr ne de Fran· 
sa kendi faydalarmdan en ufak bir fe
dakarl rk bile yapacak defiilerdir. 
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İ tanbul tramvay • • 
şır ieti Devlet Şurasında 

(Başı 1 incı sayıfada) 
lllaksad ü~üncü maddedeki :;arahate gö
re h"·k~ 

U unıetıe, şirket arasında çıkan anla-
i<ımaına.zlıklara aon vermekten ibaretti. 

Şirket bu mukavele ile mecburi ola
rak inpsmı teahhild ettigi nihayet S -
6) kilometreyi geçmiyen tramvay hattı
na mukabil 7 5 senelik lıir ımiyaz alıyor 
kı imnyaz tarıhinde tesadı.if edilmemiş 

bır faciadır. Bütiın bunlara rağmen şir· 
ket Beyazrt - Edirnekapı hatbru ta • 
mamlamamış, Eminönü Eyüp; Unkapa
nı - Vefa hatları da kağıd üstünde kal-

. §irket, hem teahhüdlerine riayet et· 
~Yor, hem de buna karii asıl birinci 
bıt~yaz müddetine yakın bir müddetle 
Yenı bir imtiyaz alıyor. Bu mukavele ile 
lirkete 36 buçuk ııenelik yeni bir imti -
Yaz Yermekle beraber eaki imtiyazın ka- mııtır. 
~ Oli.iddeti de otuz altı buçuk ıene uza. 21 kanunu sani 1911 tarihli elektrl· 
tllıyor. fikaayon mukavelesine geliyoruz. Bu mu 

Bu ınuk.avl:le ıle tırket yapılmasını kavele mcvcud tramvayların elektrifiye 
t1:<Uıhud ettıgı (3) battan ya.lnu bu.ı.sini olmasmı iştihdaf etmektedir. Şirket bu 
~Pnuştır. Bilhassa Eminönü _Eyüp mukavele ile yapmasını teahhlid ettiği 

ttı bundan şonra akdedilen her muka· intizar aalonlanndan ancak blrka~ tane-

~ye girmiş ve aradan yanın yüzyıl • sini yaptırmı§tır. 
_ fazla bir zaman gcçmi§ olmasına Şirketin bu mukavele taabhüdlerini 

tagınen bugüne kadar bir kuma dahi yerine getirebilmesi, ancak ş.ehremane. 
Vurulmamıştır. tioe aLd lıtiml&k muamelelerinin icra-

~artnam~nin l.>t:~nci ~ddeli muci- ıına mütevakkıf bulunduğunu bilhassa 

1 
te §irket yeni hatların ge~eceği yer- tasrih ettirmek suretile ıuiniyctlerine 

erdeki 1 ~k k kl mes ...... d ittihaz ettiği bu cankurtaranı em a in mübayaasiyle ao a a - ...... 
mı tevsii masraflarını tamamen teahhüd daha ziyade perçinlemiştir. 
;~ti~i .ve binaenaleyh bugün iddia etti· Şirket 1907 muka"lele-&inde ihtiyart 

ni &tbı hatların yapılmasına hiç bir ma- olarak yapılacağı teııhit edilmiş olan 

buıunınadığr halde gene hatları yap· hatların geçeceği aokaklann tevsiine 

~Ştır, Şirket 1869 prtnamesinin 14 gereken bütün maarafları deruhte etmi§ 

t· CÜ llladd.esiyle inşasını teahhüd etti· bu auretle hilekar lığına bir pa.beser da· 

d' durak yerlerinin yapılmaaım bu ııefer ha ilave etmiştir. 
}' e tckiden teahhüd eyle-difi halde gene 18 mayll 1913 tarihli mukavele zey· 
apllıarnıı:.tır. ka 1 ·ı 

'.il line geliyoruz: Şirket bu mu ve e ı .e 
ilç~~di 31 kanunusani 1907 tarihli de 20k sengin bir inşaat programile 
b>. cu mukaveleye geliyoruz. Şirket bu aahneye çıkıyor ve hepsi mecburi, ço-
hi U.ka..,ele ile ilk bakışta oldukça genij ğ.u da çift olmak Uzere 7 hat yapmayı 
Ilır hat kadrosiyle ortaya çıkıyor ve bu taahhild ediyor. Şirket bütün bunları 
0ı:ave~e ile üçü mecburi üçü ihtiyari taahhlld edeırken şehremanetinin istiın-
eq· k üzere altı hat inşasını teahhUd lak muamelesini unutmamış ve bütün 
L •• 

1
Yor. ve faakt kürük hatları mecburi, 

uuy"k '.il taahhüdlerini, hiç bir vakıİt tahakkuk 
td· tı hatları da ihtiyari olarak kabul edemiyecei'hni pekill bildiği bu arneJl-an, ıyor. Bundan başka 1881 mukavele - 6 ' Jm 

ınecburr olarak yapmasını teahhiid yeye beflamıştır. Fakat bu ~apı ı-
tyl.ediği (Eminönü - Eyüp) hattını bu yan hatlar mukabilinde el~e edilen ~l 
•efer ih . lr bol imtiyu:Jar, yUkaek tanfeler ve dı -
h tıyari hatlar arasına koyara .fa<! 
tın un . 1 k . g~ er menkatlerden pek!li isti e et-lt• ınşası külfetinden kurtu ma ım-
anını t · • tn" emın ediyor. mııt r. 

r 1881 mukavelesiyle istimlakin kül - 28 ey]{Jl 1919 tarihli altıncı mukave. 
et ve masrafları tamamen kendine aid le ile H5 mayıs 1920 tarihli iradeye ge-

~lan şirket bu mııkavele iJe bütün bun - liyorw:. Bunlar mütarekenin kara gün· 
arı Yalnız 30 bin lira ile tahdide muvaf: terinin maaulüdür. Şirket bu mukave· 

fal{ oluyor. Çünkü nasıl olsa batlan yap- lenin akdinden evel İstanbulu işgal ct-

~ı~a~~~ ve ancak istim13k mas~~mm miş oJıan itilaf dev1et1erl kumandanlı. 
dı Uzerinde bulunması, her ıhttmale y .. acaat ederek eski tarifesini it gına mur 

barş, ıleride kendisini müşkül vaziyette d"rt misline çıkartmış ve bu tarifeyi 
lJJund . · · b' külf tti' 

0 
k d n nrn emrile . uracak mahıyetı haız ır e • işgal kuvvetleri ~ a ı 

~ırket kanaatince böyle bir vaziyete düş tatbika başlamıştır. Şırket bundan son-
ı l'l'ı<:-kten kurtulmak için evelce tamamen ra iki defa daha fiatJara zam yapmış ve 
eahh··d b i d'ğ' u eylediği istimlak masraflarını u 920 tarihli irade ile ste ı ı 
sere 16 mayıs . . 

t tahdid ediyor. tarife kendine verilmiştır. Burada şır· 
İşte Şirket suiniyetine canlı bir misal k • . tten çrkmıt ve doğrudan doğ-

Olan b et suınıye 
. u neticeyi elde ettikten sonra h net yoluna girmiştir. h ruya ıya . . 
ıt daha bunu bırakmamış ve buiıdan 1 17 ha.,iran 1923 tarihli yedıncı ve re-ı 

80nr k" la b ,.. B a ı mukavelelerinde sımsı u mukavelesine geliyoruz. u 
' kana · aman adaptasyon . · en'ı iktrsadi 

atınce _ can kurtaranına z mukavele. ile tırketın Y . 
~aman d<ıha cazib ve daha yaldızlı şekil- .. aşayabiJınek kudretı ve f 

ererek bunu idameye muvaffa o - ·ıır hfik{\metimiz tarafrn n 

verilmiş ve şırket bu mukavele ile her 
noktai nazardan tatmin edilmiştir. 

21 ve 24 temmıız 926 tarihli 8 ve g 

uncu mukavelelere geliyoruz. Bu mu.ka· 
vele ile ıirket 12 hat inşasını teahhlid 
ediyor. Buna mukabil tarifesi çoğaltılı
yor, sermayesini 8 milyon levi~re fran· 
gına. çıkarması ıçin kendisine mezuniyet 
veriliyor. Şirketin sermaye1ii yekWıu 35 
milyon İsviçre frangı olarak ve bükiunc
tin rata hakkının 28 kanunuaanl 1960 
tarihine kadar uzatılması kabul ediliyor. 
Bu kadar menfaate mukabil girket (8) 
sene i~inde yalnız 1900 metreden jbarot 

olan Fatih - Edimeka.pr hattrm yaptı· 
rıyor. 

Bütün bunlar gosteriyor ki; şirket 

y;ı lmz kasalarını doldurmayı düşüntnÜ§, 
hiyanet etmekten bile çekinmemiş, ser -
mayesini 10,800,000 türk lirasma çıkar

mı~tır. Böylelikle beher kilometre başına 
337,500 lira isabet ettirece•k vaziyete 

aokmuitur. Halbuki tesviyei türabiyesi, 
köprüleri, tunelleri, imla ve yarmaları, 
fcrş malzemesi, binaları, lokomotif, yük 
ve yolcu vagonları da dahil olduğu de
miryolunun vasati olarak kilometresi 
80,000 lirayı geçmez.,, 

Bay Avni bundan ı;onra şirketin mu. 
kavelelerdeki tcahhüdlerini yerine ge· 
tirmemek için baş vurduğu hileli yolla
n uzun boylu ve etraflıca anlatmış ve ıu 
sözlerle müdafaasına son vermiştir: 

Şimdi, bütün milli vicdani saygı de
ger heyetinizde temessül ettirerek hitab 
ediyorum: 

Acaba Nalıa Bakanlığı böyle bir va
ziyet karşısında ne yapabilirdi? 

Elbet de halkın bu çok muhik dile
ğini reddedemezdi. Çilnkü en esaslı va· 
zifelerlnden birisi de halkın baklannı 

korumaktır. l_şte htilnmıetin, müvekkilim 

Nafıa Bakanlığırun ıirkct baklanda ya~ 
tığı muamelenin mahiyeti de budur. Ba
kanlık, adalet ve hakkaniyet yolunda 
kendisine dfü~en admu atmıgtır. İkinci 

adanı da yüksek 90ranızm atacağından 
eminiz.,. 

MUdafaasını aaat on birde bitiren Av 

nl<ien 80llra füımıll Cemal'a IÖJ verildi. 

Namık Cemal tam müdafaa günü 
nezleden sesi kıaıln:ızı bulunuyordu. Bi. 
dayıette mü9killatla lllSze baflamı..- dı 
ıeai gitgide açılmı§tı. 

Namık Cemal müdafaasını davarun 
mevzuu olan son iki mukavelenamenin 

tetkik ve tahliline ha&retmişti. Bu mu
kaveleleri tetkika girişebilmeke igin 1923 

mukavelenamesine, readaptasyona te

kıaddiim eden z:amana dönerek haıbson

rası iktrsadiyatmdan ve dünya harbmın 
doğurduğu buhranlardan ve bu arada im 
tıiyazJr 'irketlerin vaziyetlerinden bah. 

ıetmi~ ve eve1den keşif ve talunini milm 

kün olmıyan mUcbir ıebcbler dolayrei • 
le imtiyaz mukavelelerinin tadilini hu
kuk bakımından tetkik ve Impr~vision 

nazariyesını ve bu nazariye ile readap

tat" on mukavelelerinın münasebetini il

mi b'r şekilde izah eylemiştir. 

1923 readaptnsyon mukavelenamesini 

tahlil ed,erek bu mukavele ile firkete 
temin edilen menfaatleri w bu muka. 

volo h11kilmlerini vakrl'ane bir surette 
şerh.etmiştir. Bu mukaveledeki tarife

nin sabit ve mUtehavvil unsurlarını, a
demi kifaye hesabını, firltetin aennaye 
vaziyetini uzun boylu anlatmıştır. 

Bu mukaveleden aonrıt ~irketfn ber .. 

mutad mukavele hUkümlırrine riayet et
mediği ve kendisi vamfeye davet edil
diği raman §irketin gösteriği hiaalzllk 

ve mukavele hükfimlerini yerine getir. 
memek içln ileri stlrdüğn vf'f!Heler, baha
neler ilzrrinde durmuş, çok kuvvetli 
muhakemeler ve delillerle şirketin hak
sızlığını 111u neticelerle tebarüz ettir. 
miştir: 

1 - Şirketin yeni hat dediği hat

lar eski mukavelelerle yapmak. mecbu • 
riyetinde bulunduğu hatlardı, readap • 
tasyon mukaveleaile teeyyUd eden eıki 
mukavelelerle bu borçls.rm yapdmaaı 
zaruri ldi. 

2 - Her !ut yapıldıkça mukavele 
değiştirilemez, bunlar mukavelelerin ak 
di sırasında göz önilndt tutulması icap 
eden şeylerdir. 

3 - Readaptasyon rnukaveles!nin da 
ha milrekkebf kurumadan bu mevzulıara 
avdet edilernerdi. 

4 - Şirketin dermeyan ettiği müla. 

hazalaır readaptasyon mukavelenamesi

nin akdi arra~ında mevcuddu ve bun
lar mukavelenin akdinde nazarı dikka. 
te alınmıştı. 

Bundan sonra şirketin 1926 mukave

lelerine tekaddUm eden ve bu mukave. 
lelerin muc:ib acbeblerini teşkil eden 
hesab ve muhtırayı tahli1 etti ve bu muh
tıranın ifade ettiği mana ve ~ticeleri 
ıöylece hulasa eyledi 

1 - Muhtıra tarafların maksatlarını 

açıkça göeteriyor. Hatlan yapmak -

mukebilindeki menfaatıere nail olmak. 

~ - Şirket mevcud hatlarm tarifesi
nin verdiği varidat ile sermayesini itfa 
ettikten l<lnra yüzde on nema temin ı . 
diyor. 

3 - Yeni hatları yapmak iç.in bıı 
varidatt.n ~ bir gelire ihtiyaç var
dır, o da tarifelerin tezyidi ve iki kıta.. 
yı üçe çıkarmakla temin edilecektir. 

4 - Tarife tezyidi yeni hatlar lr:ar
tılığı olma.na ne için verilmişti? H~ 

met ivazaız menfaatler temin edecek 
mukaveleler yapamaz. 

.5 - Hatlar lçln muhtırada tahmin 
edilen Uç milyon Ura mUbalağahdır. Oo 
beş kilometre bat için Uç milyon Ura 
beher kilometre başına iki yüz bfn Ura 

eder. Halbuki 9lmendifer inşaatmda 

köprilsil, tüneli, mebaııial, mliteharrlk 

ve muharrik edevatı dahil olduğu halde 

beher kilometre başına aelaıen, dobm 
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hın lira masraf vardır. Tramvay işi hı~ 

e yok ki 'imendifer kadar masraflı 
eğildır • 

Tramvay şirketi meclisi idare reisi 

Ernest Vil'in inızasmı taşıyan bu muh· 

tıra hilafına olarak tramvay miimessiJi 

Hansen'in Başbakanlığa, Bayındırlık 

Bakanlığını ffkayet "çin verdiği isti~ 

da beyanda bulunduğunu ve hesaba is· 

tinaıd eden muhtıraya kar§ı bed.efino 

varmak maksadi?e hilafı hakikat ıeyler 

söylediğini açıkça lıbat etti. 

Bundan aonra bay Namrk Cemal de
vamla •irkctfn tezyidi aermaye ve Türk 
paraaı aennayesinln İııviçre frangına 

ircaı ve milbayca müddetinin uzatılma
•r için 1926 mukavelesinden evvel ver
diği iki mektubu tahlile başladı 

Bu mektuplar 24 temmuz 1926 tarıh
li mukavelenamelerin mucib sebepleri 
Jdi. 

İşte bu mektuplarm tahlılinde çok 
dikkate ,ayan hakikatler nıııydana çr-k· 

tı. 

1 milyon dört yüz elli dört hın hra şir· 

ket ıermayesinin İsviçre frangına irca
ında l}İrketin oynadığı oyun pek mü • 
himdl. Hatip bunu bir (saraflık cam -
bazhğı) diye tavsif ediyordu 

1.454.000 lirayı İsviçre frangına ırca 
için o zamanın İsviçre frangı piyaşası
na nazaran Tünk lirasrnı (2,5) ile zar
betmck iktiza ederdi ki bunun verecegi 
yekun 3,635,000 İsviçre frangı idi. Hal
buki bu 27000000 İsviçre frangı olmuş. 

Bu irca değil ,irca adr altında s r • 

maye tczyididir. Sermaye 1454000 lira 
olduğu halde dururp dururken, hiç bir 

nakdi fedakarlık yapılmadan bu para 
birenbire ve otomatikman 1080000 li -
raya çıkıvermiştir. 

Bu parayı halk ödiyeceğine göre bu 
da ıvazsız bir paradır. Ve bu ne -
tice kanuna muhıtlif olduğu halde Türk 
lirası ıermayenin altın lira teıa.kkisin
<kn doğmuştur. Ve kanuna muhalefetini 
&izlemek için 'irket bunu kendi mek • 
tuplarmdaki ifadeleri veçhile (23) ile 
zarbctmişlerdir ve bu dolambaçlı yo -

ldan Türk lirası eerma.yeyi İsviçre fran· 
gına çevirmekle kanunun mutlak men

ine karşı durmuılardır. 

Bundan sonra, hatip aon mukavele -
ler hilkllmlerini tahlile geçmiş ve açık 
aurette tunları ispat etmiştir. 

1 - Mutkavelede asıl akdin mev • 
zuu yeni hatlar yapılmaıııdır. Diğer 

ufaktefek vecibeler bunların tefer • 
rUatrdır ve Bakanlığın kanınnda 

bunlar nazara alınmıştrr. 

2 - Mukavele akitlerin kasdını 

aarahaten gösteriyor: Tarife • yeni 

hatların rvazıdır. 

3 - Mukavelenin bütün hUkümle· 

ri yeni hatları istihdaf etmekte ve 
"tarife - yeni hatların ivazıdır,, ı te
yid ·eylemektedir. 

4 - 8000000 İsviçre Frangı tez • 

yldl aermaye mllsaadesi yeni hatlar 
er v k 1 

1 
şartlara gore Y da 

l'l'ıuştur. imkanları mı 

~~--~--____.,~~~-----~~~~~=-:::-:::-~~=-=====~=----:-::-:::=-:-~---.:-~~~ lJı llS' Tefrika: 6 talıkları,, yahut "Hotzihn7l J?icdu klkini.~i,, üzb~- zır olan amansız DÜŞMAN'la başbaşa sa- ki, onun tek dostum olduğunu düşünmege, 
-......:..!_ .. ' 1·'·11n rnmnnı · eg~ilmiş okurken, ım en orAunC ır vaşmağı şimdiden öğrenmiştim. yn-... nar onu özlemegy e, hatta, bana ehemmiyet ver· 
~ nne . • di M v· '-Ul:J LU 

düşünce, yıldıran gıbı geçer : .. astto ın- uzunluğunca birçok acılan, mutsuzlukları mez göründüğil halde, sevmeğe başladım. 

San M· c "ıele'nin kitabı 
Yazan: Akse/ MUNT 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

hi Çalışma, çalışma, bitmez ve tüke?mez 
b r ~alışma ı yaz tatili: bul var kahvelen bo~, 
ekıtnlik okulu kapalı, laboratuvarlar, anfı· 

~eatrlar, hatta klinikler bile öyle ... Ancak, 
~stahane koğuşlarında acılariyle başbaşa 

~atılar için, ölüm için tatil yok... Hotel d; 
~v~nir tatil değil ... Lüksemburg bahçesı· 
~ ıhlamurları altında biraz dolaşmaktan, 
b~ut Luvr müzesinde, oburcasına yutulan 
~: ne~~ saatinden başka eğl~nce yok. Dost 

k, kopek yok. Bir metres bıle yok ... 
n. llenri Mürger'in "Bohem hayatı,. ndan 
~ttk · b"I"' " il llıii bir iz kalmamıştı, fakat Miını a a on -

Zde dolaşıyordu. . ... 

t l Aperitif saati yaklaşınca hemen butun 
a eb k -· · tih enin kolunda gezen, yahut er egı ım-

0 anını hazırlarken, tavanarası odasında, 
~~ caketini tamir edip çamaşırını yıkryan 

1tni! 

da M:itni'm yoktu benim. Ev~t, ?1utl~ :U-ka
hiJ~larnn, istedikleri kadar Mımı sahıbı ola
b ırlerdi; bütün gecderini, kahve masaları 
"~~tnda, güJmekle yasamakla, sevmekle ge· 
:?ltc' ·ı· ' . f betı' ı)ı ırlerdi. Onların ince latın ka asr 
~l"tıkinden çok canlı idi. Sonra, od~lann~ 
t"fvariarrnda asılı ne soluk bir Kapn fotog-
" ı v ' . kl' "Palazzo ltl l\ıt e ne de kendilerim be .. ~~ 

di are,, nin kumlarında gomulü mermer 
rekı . 

erı vardr. 
c:"1 ... »"te1 de 1' Avenir'de, uykusuz g~çen ge

' ''"nde, Şarko'nun "cümlei asabıye has-

enzo ihtiyardır ı Ben burada böyle oturup bağrmda saklamış olan bu eski hastahaneye B 
~ururken o da orada9 ölüverirse, yahut ha· O, eyice yerleşmiş gibi idi. Gün olurdu ki en onun yalnız kara yüzünü okuyabildiği-
yalimde kunnakta olduğum evimin ilk teme- O, kör bir kızgm~ığa kapılıp, bir çtlgm gibi

9 
me göre O bana neler öğretemezdi? Çekti

li olacak olan kulilbesini başkasına satıverir- gene ihtiyar demıyerek, sağa sola TUra wra ğlmiz acılar hakkındaki sathi bilgimizin ne 
ı koğuşa girer; ellerini yavaş yavaı:ı aıkarak kadar boşluklarını doldurabilirdi 1 Hekimlik 

se ·o vakit aimmı buz gibi bir ter kaplar, birini boğar, bir başkasmm aargı;mı kopa- kitablarmıın - her şeyin anlaşıldığı, her bil-
ve korkudan yüreğim adeta dururdu. Gözle- rarak açık yaradan kanını son damlasına mecenin halledildiği. her sorgunun cevabı-
rimi Kapri'nin duvardaki soluk fotoğrafına kadar akrtrrdı. Bazan, ayaklarmm ucuna ha- nın bulunduğu - mevcud olnuyan bölümünü 
dı'ker ve onun, esrarlı ve muammalı, yavaş alnız 0 ku F 

Yavaş silinip nihayet, altında bir hulyamn sa basa, sakin ve sessiz gelirdi; ıefkatH de- Y o muştu. akat pek millayim ol-
gömülü olduğu bir lahd biçimine geldiğini nilebilecek eliyle gözlerini kapadığı bir baş- ması kabil olan O, neden bu kadar zalim 
görür gibi olurdum. . . ka mutsuzu ideta gülümser bırakıp giderdi. olabiliyordu? Bir eli ile bunca sükün ve hu-

Acıyan gözlerimi uğuşturur _ve yem bır Onun yaklaşmasına engel olmak için orada zur verebilen O, nasıl oluyordu da, öteki eli 
hamle ile kendimi kitabmmı lizenne atardım. duran ben, gelmekte olduğunu anlıyamaz- ile bunca gcncliği, bunca hayatı yokedebili-
Bu hale, her ne değere olursa olsun, karşı dnn. Yalnız, analarının kucağındaki yavru- yordu? Kurbanlarından herhangi birinin 
gelebilmek için, beynimin ve vücudumun bü- lar Onun orada bulundug ... unu ıeı:er ve çar .... 

1 ak b. t1 1 cır ... - boğazına ıanlan eli yavaş yavq aıkılırken 
tün elyafını çat atac ır gayre .e . ça 1~ • sizlik içinde bağıra bağıra uyarurJardı. 
dnn. Artık ne Lüksemburg bahçesının ıhla- İl bir başkasına niçin hızla vuruyordu? Küçük 
murlan altındaki gezintiler ve ne de Luvr k günlerde, O bir yatağın başucunda bir çocukla niçin bu kadar çok uğraşıyor vo 
müzesindeki dolaşmalar kalD'dı 1 Sabahtan galib, ben ayakucunda kudretsiz karştlaşır- aonra, Uıtiyarlann hayatlarmm acıkh bir 
akşama kadar cig"' erlerim hastahane kog"' Uill· ken, kendisine fıek ehemmiyet vermezdim. k 1 . d 

~ O akitl DİR M b · · · u~ u çın e akıp gitmesine müsaade edl· ıarmın bozuk havasiyle ve akşamdan saba- v er enını ıçın her şeydi; bi-
ha kadar da Hotel de l'Avenir'deki dar o- llrdim ki Ölümün ödevi başladığı yerde be- yordu? Acaba onun üzerine düşen ödev öl
damda, sayısız cigaralarm dumaniyle do- nimki hiterd~ ve, yenilmiş olmanın acısiyle, dilnnekle beraber cezayada mı çarpmaktıP 
tardı. meşum meslekdaşnndan başımı çevirirdim. O, hem hfilcim, hem de cellad mıydı?"bldür-

Diplomamı ilkyaz'da alacaktım. İnsan Ancak, Onunla taruşıklığmıız ilerledikçe düklerini ne yapıyordu? Bunlar artık var de-
vücudu denilen harikulade makinanın kuru- kendisini daha derin bir dikkatle tetkike ko- ğiller miydi, yoksa sadece uyuyorlar mıydı? 
tuşunu, çarklannm sağlıkta ahenkli işleyişi· yuldum. Onu gördükçe daha eyi tannnak ve Onları O nereye götürüyordu? Acaba O, ö
ni, hastairkta bozuluşunu ve ölümde de yıkı- anlamak isteğine kapıldnn. Anlıyordum ki lüm Ülkesinin Mutlak Hfilrimi miydi, yoksa 
lıp duruşunu öğrenmeğe başlamıştım. İn· Onun d~ benim gibi, yapılacak bir işi ve be- kendisinden çok daha kudretli birinin, Ha· 
sanlan hasta yatağına zencirleyen hastalık· nim gibi, yerine getirilecek bir vazifesi var- yatın Sahibi'nin bir aleti, sadece bir vasıta-
lardan çog-una şimdiden aşina idim. Cerrah· dı,· nihayet hfz iki arkadactık: ve hır· varlık dı o f · kull ... · d'd ~ il mıy ? bugün yenmişti, ancak za erı 
lığın çelik silahlarını anmagı ıım 1 en için başbyan savaş bitip de O galib geline ... 
biliyordum. Koğuşların dört bir yanım, elin- ... kat'i miydi? Son zafer kimin olacaktı; ölü-
de bir tırpanla, dolaşıp duran, gecenin ve gözgöze bakışıp dost kalmak daha doğru bir mUıı mü. dirimin mi? 
gündüziln her saatinde wnıp devirmeğe ha- şeydi. Daha 80Dl'aları, öyle bir aman ıreldi (S?na var) 
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içın verılnıiştiı. Yeni hdt ar y.ıpıl· 

mamış ve sermaye de arttırılmamış · 

tır. 

5 - Türk para :>ı sermayenin ls -
viçre frangına ircaı sekiz milyon 
frank tezyidi ıermaye V<iki olursa 
sermayedeki iki muhtelif cins parayı 

tevhld içindi. Tezyidi sermaye ol • 
mayınca yalnı:.r; Türk lirası sermaye 

kalmı§ oluyor ve sermaye tevhidine 

de imkan kalmıyor. 
6 - Mübayaa hakkının uzatılma

sı yeni hatlar için konacak sermaye
nin biraz daha uzun müddet namalan

masını temin içindi. Yeni hatlar ya
pıhnıımı~ ve tezyidi sermaye vaki ol

mamış olduğuna göre bu da mevzuu 
bahs olamaz. 

Binaenaleyh ivazları karşılıkları ta
hakkuk etmiyen bu mukavelelerin fes

hi ve ivazsız temin edilen meniaatlerin 
iadesi ve 1923 mukavelesine rücu hak· 
kında Vekiller heyetinin vermiş oldu -

ğu kararın Bayındırlık Bakanlığı tara
fından infazı kanuna ve usule uygun -
dur ve bütün bu muameleleri yapmağa 
hükQmet salahiyetlidir ve haklıdır de -
mi! ve sözünU §Öyle bitirmiştir: 

Bu mukaveleler halk aleyhine ve şir

ket lehine bir taraflı olarak itlemekte 

dir. Şirket mütemadiyen halkın cebin

den kaaalarınr dolduruyor ve buna mu

kabll Uzerine dUıen borçları yapmıyor 

halkın menfaatlerini korumak vazifeıi

lt mükellef olan bllkOmet bu vaziyete 
eeylrol kalabilir mi? 

&lırketln halk aleyhine külfetsiz cep

lerini doldurmata rıza göıterebilir mi 

jilpheaiz ki hayır. 

Amme hukukunu ihlal eden bu rnu
kavele leri ~mme hukuku prensiplerine 

goıc İJu.tuyuı ve tararıııı ~ı. ''-•~ 
riyor. 

Şirket de huıurunuzda im davayı a
çıyor hiıkumet l>u kararında haklıdır. 

Mana ve mahiyetini ve millete neye 
mal olduğunu uzun boylu teşrih et -

tiğimiz bu mukaveleler aırla ayakta du

ramazdı. Ve amme hukukunu ihlal eden 
bu mukaveleleri hiikGmet bozmak u · 
lahiyetini haiz bulunmaktadır. 

Siz idare hakimlerisiniz, idari icap

ları takdir ederııiniz. Hükumetin bu 

kararı vermekte haklı ve salahiyetli ol
duğuna imanımız \'ardır. 

Sizlerden adalet bekliyoruz. 

Bay Namık Cemalin müdafası saat 
on birden on iki buçuğa ve iki buçuk

tan üç buçuğa kadar tam iki buçuk saat 

devam etmistir. 

Bay Namık Cemalden sonra Bay 
Mahmud E ad Bozkurt çok kudretli 
bir müdaf.ıada bulundu. 

Takriben bir buçuk saat kaar devam 
eden bu çok ilimli ve heyecanlı müda -
faadan sonra söz davacı şirket vekille
rine intikal etti. 

Bay Avni ve Namık C.!malin mü

dafaalannda mevzuubahs ettikleri nok
talara cevab vermek saliihiyetini haiz 
olma<iıklarından müvekkillerinden ta

limat almak üzere imhal talebinde bu· 
lundular. Bayındırlık Bakanlığı namı 

na bay Namık Cemal §İddetle itiraz et· 

ti ve Bakanlık" namına imhaline mu • 
vafakat edemiyeceğini ve davacıların 

cevaba hazır bulunmaları icab ettiğini 
söyledi. İddia makamı imhalin Hizum

suzluğu mUtalea11nda bulundu. Heyet 
yirmi dakika müzake reden sonra· imha! 

talebinin reddine ve muhakemenin bu

gün saat ona bırakılmasına birlikte ka

rar verdiğini tefhim etti. 

J,ı.ı muhake.ı .!nııı ru} ı.:ti e,,nasınJa 

Devlet ~urasında şundiye kadar göriıl 

mcmiş bir kalabalık vardı. Hukuk mek
tebi talebesinin hemen hepsi orada idi. 

Dinleyicilerde şirketin anlatılan seyyia

tına karşı peık bariz istikrah seziliyor 

ve pek açık bir asabiyet havası eıiyor

du. 

Bütün fikirler tramvay §İrketi aley -
hindedir. Altmış beş ıenedir nimetile 

yaşadığı bu memlekete ve halkına kar

şı gösterdiği anlaşılan hürmetsizlik, 
laübalilik nefret uyandırmaktadır. 

Şirketin bu fesih hlldisesi ÜLerinde 

çıkardığı yaygaranın ne kadar yersiz 

olduğunu, milletin t;ırtmdan şimdiye ka

dar havadan geçinen bu şirketin iddia -

!arı ne kadar esassız olduğu bütün çıp

laklığı ile meydana çıkmıştır. 

Umumi eflkar Devlet Şurasının adil 

kararına sabırsızlıkla intizardadır. 

Bay Mahmud Esad Bozkurtun, başlı 

ba~ına hukuki bir tez olan çok muva -

fak miidafaasını yarınki nüshamızda 

nesredcceğiz. 

TüRK 
ÇOCUKLARI 

T Ü R K K U Ş U'na 

uçucu üye yazdınız 

Jfava duruınu 
Ziraat Bakanlığı meteoroloji cnsti:u 

siinden verilen malümata göre son 24 

saat içinde Ortaanadolunun Afyon ve 

Sivas çevreleriyle Konya çevresi ve ce -

nub doğuanadoluları ve Karadeniz kıyı

larının Samıun'un ıarkında kalan luıım

ları yağı,lı ıeçmiıtir. 

Trakya ve Ege mıntakalariyle Orta

anadolı.ınun Kütahya, Eıkitehir ve An • 

kara çevrelerinde dünden beri Yaiıt ke -

ıilmiştir. 

En fazla yağıı cenubanadoluıunda 

olmu~tur. Buralarda yağış mık.tan 6 ila 

15 milimetre arasındadır. Düne nazaran 

Trakya ve Eıe mıntakalarında 3, ortaana 

doluda 4, ve ccnupanadoluıunda 2 de -
rece etrafında düşüklük kaydedilmiştir. 

Yurtta en düıük ıuhunet sıfırm altın • 
da Kars'ta 11, Erzurum, Eıkiıehir v 
Y ozgatta 6 derecedir. En yükıek auhu • 

net Adana'da 17 derecedir. Ankara'da 
Dün saat 14 de ıuhunet sıfır der ce 
kaydedilmittir • 

lspau yanın bir şehrilHle gripten 
100 kişi öldii. 

Saragos9C, 20 (A.A) - "La Voz,, 

gazetesinin yazdığına göre, Saragosse'-

da geçen hafta gripten 100 lefti ölmü -
tUr. 

Eski bir bakan lhtilib ıuçu)·la 

tevkif edildi. 
Belgrad, 20 (A.A) - EUi t.kan· 

lardan bir vergi kaçakçılıtı YI uhto· 
!<Arlık işine karı§Dl.lf olan Nlkola Nlklg 
~vklf edilmi' ve hap• atılmlfbr. 

Çocuk E .. ir.!,!ı·ınc Kurumuı11la 
mmn ('JH'lt·I'. 

Çocuk esırJeme kur..ımu saghk ve 
soysal yardım mudürlugune ta} in edil
miş olan çocuk hastalıkları mütehassısı 
Bay.m Dr. Fahriye her gun saat 12 ye 
kadar hasta çocukları; 

Bayan Dr. Fıtnat salı günleri saat 
14 ten sonra dış hastalıklı anneleri; 

Perşembe günleri aaat 14 ten :.onra 
da iç ha.talıklı anneleri; 

Kulak, boğaz hastalıkları mütehassr

ıı Bay Dr. S. İhsan pazar günleri saat 
!Sten tonra kulak, boğaz haatalıkları· 

na : 
Pazartesi günleri saat 14 ten sonra 

deri haatalrklarına: 

Doğum ve kadın hastalıkları mute • 

hassısı Bay Dr. İsmail Hikmet çarşanı

ba günleri &aat 14 ten sonra gebe ka -

dmlar ve kadın hastalıkları muayene • 

lerlni Çocuk sarayında yapmaktadırlar. 

Gebe kadınlardan muntazaman mu· 

ayeneye gelenlere doğumundan kurum 

ebeleri vuıta sile her türliı yardım ya
pılmaktadır. 

Diş muayene evinde sabahtan akşa

ma kadar çocukların ve annel~rin dişle· 
rl m uayene ve tedavi edilir. 

Halkevi Güzel Sanatlar komite· 
indcnı 

Evimizde pazar günleri veril
mekte olan Riyueticümhur filar
monik orkestraaı konserlerinin yıl· 
bk davetiyeleri göriilen lüzum ü -
zerine defiıtirilmiştir. lsteklile -
rin her ıün Halkevi idare müd. r
lilğünden yenilerini almaları. ·-............................... .. 

n Ki l(.:MEK lSTERSENIZ 
Ankara Ticaret malı • 

kt•mcsinden: Ankara Le~·azım Amirliği 

Satıoalma Komieyonu 
nan lan 

Ankara Gümrüğü 
ROi\lO~TI R K iSiNi 

('FH• 1 ... r·:ntNlZ 

1 
Asken Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

KIRIKKALE TİP 12, 13 EVLERİNDEKİ HALA 
ÇUKURLl\RININ KANALİZASYONA BAÔLAN-
MASI. 

Bedeli ke::.fi (2863) lira olan yukarda yazılı iş 9 Mart 
935 tarihind~ cumartesi günü saat 15 de askeri fabrikalar 
satmalma komisyonunca yapılacaktır. Şartnamede deği
şiklik yapılmı~tır ve 15 kuruş mukabilinde mezkür komis
yondan verilir. Taliplerin (214) lira 73 kuruş muvakkat te
minat ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki 
vesaikle mezkfır gün ve saatta komisyona müracaatları. 

(386) 1---637 
500 METRE M1KABI pa:..ır günü saat 15 te aske-

CEVİZ TOMRUK ri fabrikalar satınalma ko-
Muhammen bedeli (27500) misyonunca kapalı azrfla iha 

lira olan yukarda miktarı le edilecetkir. Şartname be-
yvzıh Ceviz Tomruk 7 mart deli 64 kuruştur. Ve ko-
935 tarihinde pen~embe gü· misyonundan verilir. Talip -
PÜ saat l 5 te askeri fabrika- lerin mu. akkat teminat olan 
laı satınalma komisyonunda 947 lira 13 kuruş ve 2490 nu-
kapah zarfta satın alınacak- maralı kanunun 2 ve 3. mad-
tır. Şartname bedeli (137.5) delerindeki vesaiki havi 
kuruf( olup komisyondan ve- zarflarını mezkur günde sa-
r11ir. Trıliplerin muvakkat at 14 de kadar satmalma ko-
reminat olan 2062.5 liralık misyonuna vermeleri. (334) 
teminatı muvakkateyi havi 1-562 
/<'lrflan mezkur günde saat 
on dörde kadar komisyona 
vrrmeleri ve 2490 numaralı 
kununun 2 ve 3. Maddelerin 
leki vesaikle saat on beşte 

:..omisyonda bulunmaları. 
(366) 1--609 

KİMYA MALZEMESİ 
Tahmini bedeli yüz bin 

Jira olan yukarda yazılı kim
ya malzemesi askeri fabri
kalar umum müdürlüğü sa
tın alma komisyonunca 9 
mart 935 tarihinde cumarte
si günü saat 15 de pazarlık
la satmalınacaktır. Şartna· 
mesi beş lira mukabilinde 
komisyondan verilir. Talip
lerin (4-000) lira muvakkat 
teminat ve 2490 numaralı 
kanunun ı ve 3 cü maddele
rindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatta komisyona müra-
catlan. (387) 1-638 
YEr;tDEN BİR EVRAK 

M . -TZENİ İNSAŞI 
Bedeli keşfi 12628 lira 29 

k t:. :-. olcın \'111 ">ıda yazılı 
insaat 3 mart 935 tarihinde 

~~~. 
~ ~ 
~~ iLAN ŞARTLARI ~ 
~~ Beher Beher ~~ 
~~ Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi~~ 
~ ~ 

~ --- ------ . 
~· 2 300 3 200 ~~ 
~~ 4 150 5 100 ~~ 
• 6 80 7 40 ~. 

8 25 kuruıtur. ~. 
• l - Hayır işlerine ve yeni ~~ 
~· çıkan kitablara aid llinlardan ~ 
~ % 15 tenziHlt yapılır. ~ 

~~ 2 - Zayi ilan bedelleri mak. 
~ 

., tu yiiı otuı: kuruştur. ~ 

: S - Tebrik, teşekkUr, evlen- ~~ 
~~ me vefat ve katı alaka IUlnla - ~ 
~ rmdan maktuan be' lira alınır. 
~ 
~ 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

" 
16 ,, 

,, 9 " 
~ Posta Ü(;reti gönderilmiyen 
~ . 
~~ mt'ktublara cevab verılmez. 
~ .... '"' 

Ankaada Anadoluhan 11 No. 
da iken halen ikametgahı meç • 
hul Cevdete 

An.karada Tüccardan Esen

menli zade Behriç ve Fuat vekil
leri avukat Hilmi Raşid tarafın

dan Muhterem, Hamdi ile birlik
te aleyhinize: tarafınızdan teah

hut edilen bazi inşaata sarfedil -
mek ilzere müvekillerinin tica • 
rethanesinden 1 teşrinievvel 1931 
tarihli senetle 344 ve 12.10.1931 

tarihli ı;enet ve merbutatile de 

267 lira 77 kuruı ki ceman 611 

lira 77 kuruşluk mal alınmış ve 
bedeli tesviye edilmediği cihetle 
müştarek ve milteaclsil borçlu bu

lunduğunuz mildeabihin masa . • 
rifi muhakeme ve ücreti veka -
letle birlikte tıı.heili talep ve da
va edilmiş olduğundan; ikamet -
giihınızın meçhul bulunması do
layısile size usuliln 142 nci mad
desi mucibnce ilAnen tebligat ya
pılmasına karar verilmiıtlr. lı

bu illlndan itibaren 15 giln zar -
fında cevab vermeniz akai tak -
dirde hakkınızda hukuk uaulü 
muhakemeleri kanununun 398 in
ci maddesi mucibince muamele 

yapılacağı tebliğ makamına ka -
im olmak üzere ilanen to'bliğ o • 

lunu. 1 - 652 

Satılık apartıman 
Işıklar caddesinde köşe 

başında altında bakkal dük
kanı bulunan apartıman sa
tılıktır. Taliplerin Şengül 
Hamamında Bay Hayriye 
müracaatları. 1-359 

İLAN 
Kıt'a hayvanatına ait 

205,396 kilo yulaf kapalı 
zarfla yeniden eksiltmeye 
konulmuştur. Talunin bede
li yedi kuruş birinci pey 
1078 liradır. İhalesi 23 - ıu· 
bat-935 cumartesi günü saat 
on altıdadır. İsteklilerin Vi
ze eksiltme komisyonuna 
gelmeleri. (270) 1-472 

İLAN 
İzmir mUıtahkem mevki 

efradının ihtiyacı için 303000 
kilo un kapah zarf usulü ile 
ıatın alınacaktır. İhalesi 11 
mart 935 pazartesi gtinü sa
at 15 de İzmir'de kışlada 
müstahkem mevki satın al
ma komisyonunda yapıla

caktır. Muhammen bedeli 
virmi sekiz bin yirmi sekiz 
Üradır beher kilosunu tah
min edilen fiatı dokuz kuruş 
yirmi beş santimdir temina
tı muvakkate akçesi 2103 li
radır şartname suretini her 
gün komisyondan görebilir
ler istekliler kapah zarfları 
ihaleden bir saat evel k<>
misyona venniş bulunacak
lardır. Münakasasına iştirak 
edecekler 2490 sayıh artırma 
ve eksiltme kanununun 2. in
ci ve 3. llncü maddelerinde 
ve şartnamesinde yazılı ve
sikalarla birlikde ihale sa
tmalma komisyonunda ha
zır bulunmaları (391) 1-639 

Ankara Valiliğinden: 
t - Ankara stadyom ve Hipodrom sahası dahilinde 

(57380) lira keşif bedeli 2150 M. tulünde 0.60X0.90 hk ve 
1290 M. tulünde 50 Cm. tik çimento boru ferşiyle muayene 
bacaları ve toplama kuyuları ve diğer tesisat insaatı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltme 7. 3. 935 perşembe günU saat ıs de An
kara vilayeti daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin teklifleri: A - Ticaret Odası vesika
sı. B - 4119 liralık muvakkat teminat makbuzu veya nu
munesine uygun banka kefalet mektubu. C - Stadyom ko-
misyonundan alacakları fenni ehliyet vesik~~arile ay?ı ~ün 
ve saat 14 e kadar Ankara vilayet daimi encumeni reıslıgi
ne tevdi etmeleri lbımdır. 

4 - İstekliler bu husustaki şartnameleri 287 kuruş mu
kabilinde Ankara nafıa ba§mühendisliğinedn alabilirler. 

(329) •-""" 

Miidürlii •r ·i n<l•~n: 
MüdürlUtumUz ambarlarında mevcut 65 ka lem sahip 

siz eıya 9-S-935 gUnU ıaat 10 da arttırın:ı il: satılacaktır. 
İsteklilerin gUvenmelerlyle beraber o gün. g~e k~· 
rulu satış komisyonuna müracaatları. Tafsılat ıatlyentenn 
gümrüğe müracaatlan. (272) 1-461 

Çankırı belediye başkanlığmd~~~ 
1 - Belediyece (350) tane mütenavip . cereyan ıçuı 

elektrik sayıcııı (saati) ve (150) tane Kuru ı~le~ Pervan~ 
li ıu sayıcıaı ayrı ayn ve kapalı zarf yoluyla ekııltmcdedm 

2 - Eksiltme 20-2-935 günlemecinden başlıyarak {30) 
gün olup 20-3-935 günü Çankırı Belediyesinde yapılacak-

ti~ . 1 
3 - Ekailtmeyo girecekler (10198) sayılı Beledıye flr 

münakasa ve ihalat nizamnamesine uuwı olarak yasa
caklan mektuplarını ve buna ekliyecekleri belgelerini 19-
3.935 akşamına kadar Çankın Belediye Başkanhğma ver
meleri veya teahhiltlü olarak göndermeleri. 

4 - Eksiltme ve fen şartnameleri (İki) lira karşıhğıda 
Belediyeden alınır. (328) 1-631111111mmımu 
r:r.ııımMmm « ımn, ııı;maeıı:uııın 

İSİMSİZ 
Aık - Heyecan - Esrar 

~nııııımımıııımnHııı ıı ııam~ımmmın 



Q 

Çaresi varken bu yarım bq ağmmı 
ne diye çekip duruyorsunuz? 

...... 

Ankara Askeriik Şubesi 
Reis i =>inden: 

• kad Ankara Askerlik 
316 dan 328 doğumlu (dahil) . ar ka .. ola 

laaecJisi huzurunda mwayene görnıey~p ve Y::u :ncr· 
l'ak Ankara şubesinde ~~ele go':~at 935 tarihinde 
1'1nı berayı sevk yevm! ıç~ olan lan ilan olunur. 
~k;u-a Aııkerlik şubeslJl~ münlÇfAt t-614 
..... 1 (376) J 1 

P. T. T Bioahtr ve levazım 
• 1 d ürlüıninden : 

5000 ili 8000 kilo boru ve levha halinde mır:: k:ı:: 
içik eksiltme ile satm alınacaktır. Muhamm 
0.750) liradır. aınba günü aa-

Eksiltme 27-2-935 tarihine rastbyan ~8komisyonanda 
•t 14 de Ankara'da P. T. T. Alım Sa~ olunan saatte 
)apılacağmdan isteklilerin o ~ ıaym atırdıklanna 
(132) liralık iğreti giivenmelenn• .e=:ai mektubu ile 
dair makbm veya muteber bir~· -1deteriDde yazılı 
•e 2490 Na- lu kanunun Z ve 3 ~ .m aracaatlan Şart
•esaild hamilen komisyon riyasetıııe m llUdÜrıüğün
llanıe her gün Ankara'da Binalar ve. ~amn Ayniyat 
d~ İstanbul'da Beyoğlu Pos~1~ (297) ı-510 
~llavbıliğinden parasu olarak ~ • 

Çanakkale Valiliğinden: 
• ecek hmtıbınenin ketlf bedeli 

.,..,_~anakkale'de inşa edil dac&k it mahbOiDd• on 
~ 45222 lira 38 kunlf~ .'8P ve mtttebald 35222 
~ lirası 934 malt leDellJ ~= ın&ıa temin olmı
•&111 38 kurup 935 malt eftl .: sani aylarmda üç 
!bak ve tepinisani ve kln~u 935 tarihine müa
d~fada tediye edilmek prtıyle .:..n:::ıilmek üzere 7.Z-'35 
dif. cumarteıi günü saat 15 .~ mtlddetle ve ı.apalı zarf 
tarihinden itibaren 31 iüD Talip olanlarm 
~~~iyle münakasaya ~~ım::k için Çanakkale 
~~ıfname ve ~ ~ müracaat eylemeleri 

i 
ıl&yeti Enclmeni Da 

597 lan olunur. (356) 

ULUS 

Sihhat ve içtimai Muavenet 
, Vekaletinden: 

ı -Tıp Fakültesinin İstanbul Gureba Hastanesinde 
olan Deri ye Frengi hutahklan ve seririyatmda Doktorla 
için Frengi hastalığı tatbikat Kursu açdacaktır. 

2 - Kursa başlama zamanı Mayıs 1935 başı olup Uç ay 
devam eder. 

3 - Kura nihayetinde yapılacak olan imtihanda mu
vaffak olanlara Frengi mücadele teşkilatında 180-200 lira 
ücretle vazife verilecektir. 

4- Kursa seçilecek Doktor sayısı 10 kişi olduğundan 
istekliler daha çok olduğu halde Bakteriyoloji ve Labora
tuvar işlerine az çok vakıf olanlar tercih olunacaktır. . . 

5 _ Kursa seçilecek doktorlara Kursun ha mdan ıtı

baren nihayetine kad~ ayda 80 lira ücret verilec~~t r. 
6 _ İstanbul haricınden gelecek doktorlara gıd ş har-

cırahı verilecektir. 
7 _ Kurs için memur ve serbest doktorlar müracaat 

edebilir. Muracaat edecekle! ya ~oğrudan veki:!e~~ ~~~a 
bulunduktan yer sıhhat ve ıçtimaı muavenet mudurlugu
ne yapılacaktır. Mücadelelerde vazife görebileceğine d~ir 
heyeti ,adıhiyeden alınmış nümuneye '!1u~afrk !8.Po~ ıs
tidaya bağlı bulunması şarttll'. Mecbun hızmetını bıtınne
miş olanlar kabul edilemez. 

s - Kursu buakanlar veya imtihana girmiyenler veya 
imtihana giripte kazanamıyanlar ve tayin edildikleri yere 
gitmiyenler veya bir seneden evel çekilenlerden kurs es
nasında aldıklan ücret •e harcırah geri alınır. 

g - İstekliler yukarda yazıh olan şartlar dahilinde 
Mart 935 sonuna kadar müracaat etmeleri ilan olunur. 

(392) l--640 

Ankara Milli l!mlak 
Müdürlüğünden: 

Keçiören yolu üzerinde kiin olup Ziraat Enatitüati c:i
vannda bul._ tohum ıalih istasyonu binumdaki üç ada
nm senelik ican 144 lira muhammen bedelle açık artırma
ya konulmuştur. İhale 6 Mart 935 çarşamba günü uat 
ıs te yapılacaktır. İsteklilerin fCl'Bİtİ anlamak üere 10 
lira 20 kuruşluk dipozito makbuza ile Defterdarlıkta ku-
rulan satıı komia1mıuna müracaatları. (388) 1--641 -Ankara Milli Emlik 

Müdürlüğünden : 
g adet otomobil iç lastiğinden beheri 30 kunaı ve ı ı adet 

dlf Jhtiğinden beheri 200 kuru§kıymetle puarlık aure
tiyle 27-2-935 çarıamba günü saat 15 te atılacaktır. Ltek
lilerin defterdarlıktaki komisyona müracaatları. (389) 

1-642 

Balıkeşir Belediye 

Başkanlığından : 
Balıkesir ıehri numaralama i§Jerinde kullanılacak m. 

mara levhalan ıs gdn müddetle açık eblltmeye komd· 
mQftm'. 

ı - Eksiltme 27 şubat çarşamba c6ni1 uat l 5 de Balı
kesir belediye enctlnaeninde yapılacaktır. 

2 _ Eksiltmeye girecekler belediyede mevcud emayı 
numaralan göre ve emaye numara levbalarmm fenni n
af ve qkll tamamen temin luretile btiytik taabbiidlere 
girip muvaffak olduklanna dair bilgilerini encDmeM 
göıtermeleri. 

3 - Eksiltmenin muhammen bedeli 1200 lira olup pey 
akçesi 90 liradır. İhalede bu teminat yüzde ıs alsbetincle 
lll'tmlacaktn'. 

4 - lateklilerin buna aid prtnmne} i belediye eactlmea 
kaleminden almalan ve pey akçel~ Mili aaattaD evel 
belediye vemesine makbus mukabilinde yatuınalan ilaa 
olunur. (326) 1 -546 

Bergama Cümhuriyet 
Müddei Umumili~nden: 

Bergamada yeniden yapılacak olan 26221 lira 69 kunıt 
bedeli kqifli caa evinin İDf8ll 10..1-935 tarihinde kaJ?Bh 
zarf uauliyle miinakauya konularak usulen ilan edı1mif 
ve zuhur eden taliplerin t~klifleri 12-2-935 tarihinde ko • 
misyonca tetkik edilerek haddi layıkta görülmediğinden 
1~3-935 tarihinde pazar günü saat 15 de pazarlık sureti)'• 
le ihale yapılmak üzere bir ay müddetle münakasaya 
konmuş olduğundan talihlerin o/c 7 buçuk teminat akçe
sini malaanchğma yatırdıklarma dair makbuz ve ahut 
teminau muvakkate mektubu ile 2490 No. h artımla ve 
eksiltme kanununun 2 incı madde inde yazılı ve ıkalar 
ile ihale günü Bergama C. M. U. hk daireş nde rt rma 
ve eksi tme komisyonuna müracaatlan ve bu hu t kl 
keşif ve artname suretlerini Beş lira mukabilind 1 i-
lecekleri ılan olunur. (357) 1-596 

• 

istatistik Umum Müdür üaü 
satın a 'ma komisyonundan: 

Umum müdürlük neşriyatından olup her ay Ankarada 
butınlacak olan ve bir senelik muhammen bedeli 13,000 
On üç bin lira tutan harici ticaret aylık iıtatsitiklerinin 
basılması kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 2l. 2. '935 tartine ~yan .c:llmartell günü saat 
15 de lstati•ik Umum Müdlrllfü Satınahna kon*yo
nmda yapılacaktır. lsteklilerin tekliflerini975 dı' a yib 
yetaif beş liralık muvakkat temiaatlannm ......... 
Y•-"'ıı&ma dair olan makbm veya b C ı ·•MiM 
· a. 935 ananeli 

inhisarJar Umum 
• 

l - Gemllk'de Jallllacak (18714) Ura (42) ........ 
tııiOi yaprak TUdn aban bpzlı art tllldlJle eblhmeıı 
Je kmalmawtw. 

2 - Ebiltım prtDsmeal .. pmjllld (it) ....... 
kabilinde Cibali'de Levam-,,. ....,at ideli NaJdt 
muhuiplifiaden ve Bana lnldmtar Bep• l&lllllndtıl9 
alınacaktır. 

3 - Bkailtme 5 mart 935 tariblDe mlll.Uf Ah g8nl 
aat 15 de Cibalide abm &atim kcmıilyonmıda icra ecm .. 
cektir. 

4 - Teklü mektuplan kanmıdakl htudlmlen göre J\11 
karda tayin edilen giln ve uatten bir aaat eveline bdd 
kamiayoo reilliiiae makbııas mabbiUllde ftl'ilmeHdir. 

5-a.iltme .... StzWn =utı• CT fll rıitde 
lı ........... a' .......... , ...... lldı .. 

G - Talip olanlarm % 7,5 mDftldaatı ..ıı11.aw-- P5nll 
olm (1404) lira ile birlikte milnlcaatlmı. <744/151) 1-581 

Ziraat Vekiletinden: 
Ankara Tohmn Islah istasyonunda 8801 Hra beU ketlfl 

bir ambar binuı pazarlık auretile yaptmlacaktlr. 
Bu İn§&atm mukavelesi, prtnamell. pJln ve ketlf .S. 

•ell 20 kurut mukabi1inde Ziraat itleri umum mtldiirlqtbll 
den alınacaktır. 

Taliplerin prtnamede yadı wsfkalarla ve 286 llrahli 
mavakkat teminat mektuba veya lllllkbaslarile birlikte ,. 
arlığa iftirak için 5. 3. 135 T. li uh güni aaat 15 de v .. 
kiletiA utnma, ebiltme ve ihale komiaycınnna ıeı .. lerl 
ilan olunur. (364) 1--604 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 

B88IUD dolma: bat afkan lncilb Taylan hepıı bird• 
veya ayn ayn ımette puarhkla aatılaClllttlt. Alıalal'lll 
her gUıı için Haraya llf!racaatlan IJ~ ohmur. (7361340) 

ı....;sa 

Cümhuriyet inpat Türk 
Anonim Şirketinden: 

Aşağıdaki mevadm müzakere ve karara raptı için 23 
mart ı 935 günlemecine tesadüf eden aımarteai glail ... 
16 da ıirketin meclisi idareıi bulunan Ankara' da Güzel ı .. 
mir c:addelindeki )"zrhınesinde binedar heyeti mı'i111ı,.. 
aİllİD alellde toplantlll yapılacaktır. Şirket mukavelena
m-•nm 24" 21 ma maddelerine tevfikaa heyeti mnlllD 
yeye girmek için ...ıeten veya veklletea yirmi bi11119 
l8bip hluıedarlarm biue aenet1erini t'oplaatl glDWea GD 
illa e.veline kadar firket vemaine •ermeleri ve llardJ. 
imdi cirme kaptlm atma1an IJaa ...... 

Müukere olnn8eak • r 
ı - Medial idare" mmiıkıb raparlarmm .-ana• 

Yetudild, 
z - 934 ,.ıı !welraa alt blJlnçomm tUdikl ,,. .... 

ti ldarmiD tebdeal, 
1-llaralap .... .. 
4 - llakavelel ........ 12 inci .......... ,...Ol 

iadem ltibmlyle açılıcak Ud Uyenln yer~.,..,.. ...... 
erçilımai, 

5-...... "medill lclare "'~ ~ 
tayini. J.;..&11-



SAYlFA S 
• 

ile dün~a~ı dolaşabilirsiniz 
Çok asri bir hu tuta malik bir möble dahilinde mevzu bu ahize: 

Sekiz lambalı, ve yirmi adet tuli mevce göre ayar edilmiş devreli, 
15 metreden 2000 metreye kadar alan bu ahize, radyo ve müzik 
fenninin en son tekfimüHitını nefsinde cemetmiştir. 

Yüksek tcvettürlü hususi devreli bir pentod ve değişen hassasi
yetiyle müşterek çalışan antifeding lambaları vasıtasiyle makinenin 

he< tulU mev Uk$~1 .ı;andt , &nnctY •o in oder. 

Nurettin ve Şeriki: Bankalar caddesi No: 18 Tel: 2155 
I-643 

• • • • 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
ı 8 ınci tertib 5 inci çekiş 11 mart 1935 dedir. 

Büyük ikramiy 30.000 liradır. 

Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler ve 
20.000 liralık mükafat vardır. 

Aot< 1rcı Liraat Müdürıüğiınden: 
Ankara çiftçilerine t~humluk olarak dağıtılmak üzere 

:;;.aı tnamesi mucibince ve nümunesi veçhile 7000 - 10000 
lcilo yulaf ~ubatm 23 üncü cumartesi günü saat 15 de pa -
zar1ckla satın alınacağından bu günde taliplerin yüzde 7,5 
teminatı lle vilayet Ziraat müdürlüğündeki komisyona mü 
racaat etmeleri ilan olunur. (374) 1-615 

1 aliliiinden: 
Eski yangın yerinde hattatlar sokağında idarei husu

siyeye aid ve metresi beş lira oranlanmış 182 metre mu
rabbaı arsa pazarlıkla isteklisinc verileceğinden şeraiti öğ
renmek için her gi.in encümen kalemine \ e pazarlığa gire
ceklerin 108 liıahk te111inat makbm:iyle 18 Mart 935 tari
hine kadar her pazartesi ve perşembe giinleri encümeni 
viı..., .. ,.t,. opln"f'leri . (383) 1--634 

J\ .. · \:~ri Fahril{alar 
T* carel l\:aleı ıinden: 

500 ton Linyit kömürü 
Acele pazarlıkla 25. Şubat. 1935 pazartesi gunu satın 

'"' 1 ı-ıaca~mdan isteklilerin gelmeleri. 
Şartnameyi görmek istiyenler her gün Ticaret kalemi

ne P"elebilirler. 

;\f, on J.(aralıisar Ter akl ıi Seı'vet 
I~: nkar.:ı Tiiı·k Anonim şirketinden 

Sirketimizin 934 Hesap senesine ait heyeti umumiye 
icti~aı 28 şubat 935 perşembe günü saat ondörtte bedes
tan yukarısındaki şirket idarehanesinde yapılacaktır. 

İçtimam alelade olması hasebiyle Nizamnamenin 29-
uncu maridesinde asaleten veya vekaleten en az Beş his
sesi olanların iştirak edebileceği yazılı olduğuna göre bu 
kabil hissedarların hamil olduklan hisse senetlerini içti
madan on gün evet şirkete tevdi eylemeleri ilan olunur. 

Ruznamei m ·· zakerat 
1 - Meclisi idare ve Murakip raporlarIPı.ın okunması. 
2 - Bilançonun kabul ve meclisi idarenin ibrası. 
3 - Karın verilmesine karar ittihazı. 
4 - Müddetleri biten idare meclisi azalığına üç zatin 

seç; lmesi. 
5 - Murakıp seçilmesi ve ücretinin kararlaştmlması. 

1-648 

ULU~ 
E 

2i ŞUBAT 1935 PERŞEM~ 

Milli 1\1 üdaf aa Vekaleti 
Satmalma Komisyonu 

. llanları 

İLAN 

Müteahhit nam ve hesa
bına olmak üzere Kars Gar
nizonu için 158,642 kilo un 
kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. İhalesi 7 mart 
935 perşembe günü saat 14 
dedir. Muvakkat teminat 
2047 liradır. Eksiltmeye gi
recekler ihale günü ve saa
tmdan evel teklif mektup
larını Kars satınalma komis
yonuna vermiş bulunmaları. 

(385) 1-636 

İLAN 

1 - Kırıkkalede Askeri 
Sanayi lisesi müdürünün gö
zü altında kesilip ölçü ve 
prova üzerine ve yalnız ku
maşın askeri cihete diğer 
bütün malzeme ve dikişi mü
teahhide ait olmak üzere 30 
takım scrpoşlu harici tale
be elbisesi pazarlıkla dikti
rilecektir. 

2 - Sartnamesini parasız 
almak ~e örneğini görmek 
istiyen1erin her gün Sa. Al. 
Ko. na uğramaları. 

3 - Beher takımın tah
min fiatı 15 liradır. 

4 - İhalesi 28-2-935 per
şembe günü saat 11 dedir. k.. 

5 - Eksiltmeye girecek- Uj 
lerin 32 lira 25 kurusluk mu· ffi 
vakkat teminat mektup ve- ~.~ 
ya makbuzlariyle artırma ve 
eksiltme kanununun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla ihale günü ve sa- ı 
atında M. M. V. Sa. Al. Ko. 

na gelmele;~~:4) 1-635 •. 

1 - Beher tanesinin tah
min edilen fiatı 700 kuruş 
olan 100.000 tane portatif 
çadır kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Çadırlar Avrupa ma
lı olacaktır. 

3 - İhalesi 9-4-935 cumar
tesi günü saat 15 dedir. 

4 - Muvakkat teminat 
31750 liradır. 

5 - Şartnamesini 35 lira 
mukabilinde almak ve örne
ğini görmek istiyenler her 
gün öğleden sonra M. M. V. 
satın alma komisyonuna mü
racaat edebilirler. 

6 - Eksiltmeye girecek
ler kanunun tarifatr daire
sinde muvakkat teminat 

mektup veya ınakbuzlariyle 
artırma ve eksıltme kanu
nunun 2 ve 3 üncü maddele
rindeki vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarını ihale gü
nü ve saatmdan en az bir 
saat evel komisyona vermiş 
bulunmaları. (371) 1--630 

Karaman lcra ~ lcnıur
hı~ıınılan: 

Kozan Hılaliahmer şubesine 

borçl1..• Karamanda Eczacı Meh-
met Ali'nin bazı eczayı tı~biyesi 

ile alat ve edevatı 13-2-935 tari
hine müsadif çarşamba günü ya
pılan açık artırma neticesinde 
satış bedeli muhammen kıymetin 
in % 75 ni bulmamasından satış 
geri bırakılmıştır. Emvali mah
cuzenin 4-3-935 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 13 den 16 
ya kadar mahfuz bulunduğu be· 
lediye dairesi altındaki eczaha
nede peşin para ile satılacağı 
ilan olunur. 1-649 

lınti>'"" uhıhl ve Ba~mu· 

harriri Falih R ırkr ATAY, 

Umumi neşriyatı idare eden 

ı. Yn:ıı iıleri müdürü Nasuhi 
ı Bt\ YOA~ 

Çınkrrr ~add!sl çivarmda 
Utrı~ mafbıurnc1a f>;w/rnrfttr. 

Odun 
Dört senelik kuru gür

gen ve meşe yerine tes -
lim kilosu (2) kuruştur. 

Akseki Hukuk Hakim
liğinden ı 

Akseki demirciler maha11e

sindc sagi tekeli Mustafa sulu 

mecit Hüseyin arkası Halil önü 

yol ile mahdut fevkani iki oda 

altındaki iki ahırı havi hanenin 

tapoda kaydi olmadığından ver

gisi ile nizasız fasılasız malik 

sıfatiyle ellerinde bulundurduk
larını biliddia mahalleden Şaban 
oğlu Ahmed Ali usta zevcesi ve 
kızı Ayşeler namlarına tapuya 
tescili talep edilmekte olduğun
dan alakadarın bir ay i~inde iti
razlarını bildirmeleri aksi halde 
tescil ettirileceği ilan olunur. 

1-650 

Dr. CE~1S'in 

i 1 acı b' En eski nasırları 1 

ie pek kısa bir zaoııı 
ı.: da tamamen ve 

künden çıkarır• 
Umumi (leposu' tıı 

giJiz Knnzuk eczııP 

si, her eczanede b 
Ü hınur. Ciddi ve P1 

esslr bir nasır ili 
dır. 

Kanzuk öksilrük şurubu: ökaürilğü kati şekilde (1ur(iu• 
rur. 1-361 ~ 
~----~--~~~~~~~~~~~~~-------

Ankara Belediyesinden: 
Belediye Bahçeler idaresince yollara diktirilecek ağa~ 

Jara bağlanmak için lüzumu olan ve (750} lira mub~) 
men bedeli bulunan (61000) adet (12) santim devre ve ( 
metre uzunlukta kestane veya gürgen ağaç kazığı aç~~ 
tırma suretiyle alınacağından isteklilerin o/o 7,5 ternıJlJa
lariyle beraber 5-3-935 sah günü Belediye Levazmı 

111
, 

düriyetinde toplanacak komisyona müracaatlan ilan o 
nur. (380) 1-633 

Elektrik makbuzwıuz cok mu oahalı? 

Ampullarını 

ull 
•. 

nınız. 

Azami tenvirat 

Asgari sarfiyat 

Anl\.ara· Belediyesinden: 
Mevkii Ada Nr: M2 s Beher M2 takdir 

olunan 
Li. K. 

Yenişehir 1163 19 25 2 30 Toygar oğlu Naşidin arsa· 
sile şuyulandmlan. ·~ 

,, ,, 1049 7g 00 6 00 İnhisarlar Başmüdürü Fı 
kansı Saliha'nm arsasile şı.ı~ 
yulandınlan. 

" o 116i 2~ 00 1 SQ Adliye Müfettişi Naşidin ar-

" 
,. 1053 10? 80 2 Ol 

sasile şuyulandınlan. dl' 
Zehranm arsasile guyula.n 
rılan. 

İstasyon 
cınbarlan 00 1200 00 360- 00 Bir senelik kirası 
karşrsmfü 
Hal Nr: 12 00 000 00 560 00 ,, 

" " 
üzerine 

31/ 5/ 935 tarihine kadar 

1 - Yukarda ya.zıh şuyulu arsalarla kiraya verilecek arsa ve dükkin pazarlıkla sa· 
tılacak ve kiraya verilecektir. 
2 - İhale 28-2-935 perşembe günü aaat on buçukta eksiltme ve arttırma komisYO' 
nunda yapılacaktır. 
3 - Şartnamesini görmek isti yenler her gün Hesap İşleri Müdürlüğüne gelebilirler· 

(379) 1-6~ 

r- p 1 ------.J M• 

s·NEMAL 1 
f :.YENi 

Bugün Bu gece 
Hcctor Mallot'un ölmez eserinden 

KiMSESİZ 

Hayatı hakikiyeden alınını§ hissi 
blr mevzu 

Fransızca ıöıll 

Bu gece 
Lili Damita, Andrc Luguet tara11n •an 

temsil edilen fevkaUide fransrzca 
sozlU komedi 

BEKAR BABA 
Gündüzleri iki filim birden 

Bekar Baba - Ateş saçan silahl:ır 


