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Gündelik 

HiNDiSTAN DVCVMV 
lla Birkaç gün önce İngiliz parla-
eııtoıunca onanan hind anaya•· 

:. ~ düğümü çözmüt müdür? Bu· 
ele ö~le aanırız ki ne inıilizler, ne 
....::~liler inanm•tlardır. Yıllar
.,. aürüp giden ve bir türlü 

•. clı ~.lllamıyan bir it belki de bu· 
liiQ lÇın pamuk iplijine bailana· 
i;!'jitirilmittir. Fakat yarm ne o
ıl:L~? Hindliler artık suaup, ken· 
~e verilen 19ylerle oyalana• 
la,; nııdır? 1atedikleri ile aldık· 
hk ~ılqtmlıp ölçülüne buna 

de inanılamaz. 
~ liindiatan, toprajınm zengin· 
• ileİçinde yqıyanlann kalabalı· 

-=unun en çok ın çeken bu
~dan biridir. Bü,ok BritaD
~ ~P&ratorluğu baflıca gücünü 
""'-aJDaktan alır. Büyük •Yat ••· 
;:ında bunun örneği ıörülmüt
~Hindistan 1nailtere'ye milyon· 
tı aaker ve milyarlarca da para 
ı::ttir. Ve buna karfdık olmak 
L __ --=. ir ki inglizler de bincllilerin 
~ı İflerinde biraz buyurulduk 
~erine aöz veımitlerclir. Bü • 
H..u_ &avqtan aonra aöz yerine ıe
f;i'8ek iatenildi. Fakat verilen 
'~ azdı. Hindliler aldatılclılda-
)tilE inandılar. Hindiatan'da bü • 
di bir kmuldanma bafladı. Gan-

Ortaya abldı. lnsiltere bu du· 
""'- iizerine yeniden ite bakmak, 
"- la. erekl" ol..t.-IDdlilerle konutmak 1 ı 

:-Uiunu anladı. Hindiatan'a ko
llaİ&J.onlar gitti. Londra'da konfe
~ toplandı •• Uzun rapor.far 
~dı .• itte aon çıkan anayaaa 
~ bu konUflll&larc:lan, ar&fbr· 
....._dan doğmUf bir f8Tc1İr0 
L:_ Naa.ı doğmUf?. Hindlilere ıöre 
~ laaıkuauz eklik doimUf .. ye • 
~ aa.Jaaa Hindiatan'a federal bir 
....... veriyor. Genel aeçim ile 
~tolar olacak. Bunlar u-

~i:U ıörecek, babalan bu 
sorguya çekecek.. bit· 

tolı itlerde hindlilere epice aöz bı· 
:ıLauı .. Fakat 1nıiltere'nin elin· 
· battuiu Ye kendinin kanfbiı 
itlere bakılınca bunun azlıiı bir-
~ &öze çarpar.. Dıt aıyaaaya, 
-.enin korunmaaına, federaayo-
._ı· ~tçe ve krediaine, ıümriik 
fobtılcaama dokunan itlere ancak 
~iltere bakacaktır. Hindiatan ia-
t4'~~.ıibi kendi topr~ ve f~~~~-

urunJerini koruyabılmek gucu· 
llii bile elde edememittir. 
t~l-lindiatan'ın durumunu .süçlet
:-en ve fngiltere'aiakini de kola~
~an fey hinclliler araamdakı 
~uz ayrılıktır. Her bakımdan 
~ij bölüklere aynlmıt olan hind
liler_ biribirleriyle kavga ederken 
~dtere' de ııraıma gö~e fU~~~~ 

.. aya dayanarak hepıme sozu-
~'* Reçirtiyor .• veya g~irtm~ğe.'?"
lflyor .• Hind prenılerı de ıngıhz 

:reat!jinin en büyük ~eateklerin-
endır. Onlar lngiltere ye dayana· 
t~ Patriyarkal düzenlerini çevi • 
~rlc~n İngiltere de onların yardı
.... de bindlileri aYUCU içinde tut· 
~ Yolunu gütmektedir. Onun 
lçlQ Hindiatan' da yurclaeYerlerin 
~biı ve üatünden ıelmeie Ç&· 
cı L~ iki zor it yardır: Biri yabata
.. .,..1Undurutundan kurtulmak, 
Gteki de d-.okrui autemini kur· 
~ ... Hindistan düjümünün çok 
11r 1hırııu olması da bundan ileri 
.,e hlektedir. 

Bununla beraber yeni hind ana· 
raa.11 ile gerek büyük Britanya 
~aratorluğunun ve ıerek Hin· 
••tanın karıılıklı 1 eçim tarihinde 

,,,en· b" ~- ır çağın açılmıt olduiu !'er· 
lıı..:.:•r. Hindistan yıllardanberi ~-
Qrrıı ve formaamı arıyan koca bır 

l'•iıodır. Onun yapyqım Ye akı· 
1~ lıerhansi bir yaunın çerçeve
li İçinde tutmak kolay delildir. 
Onun için yeni yaaa ile Hiadiltan 

•• 
K. Ozalp 
Bahkesire gitti 

lzmir, 21 (A.A.) - Büyük Ku
rultay Batbn• Kizma Oulp Ye 
yanmda bulunan aaylaYlar bu •· 
bah Babkesire ıitmiıler Ye Bu • 
mahane durağında halk tarafın • 
dan aamimi aurette ujurlanmıt • 
lardır. 

ttalyan askerleri 
Afrikada toplanıyor 

Roma, 21 (A.A.) - Dolu Af. 
ribtmda uker kunet " lnuı
mmm berkitilmesi aüel ihtiyat 
tedbirleri muntazam deYam et• 
mektedir. 

Şimdi Floramada bulunan 19. 
uncu fırkanın halen 29. uncu fır
kanın tahfid edilmit buluncluiu 
Afrikaya yakında yoll•0•ca~ ~ 
lqılmaktadır. 29. ancu fob ihU: 

yatlarmm topl•nn!91' Mesinacla bır 
kalabalık hareketi do....,..uta ye 
kalabalıjı limanda bulunan a&Y&f 
ıemileirnin tayf .. mı da~· 
tadır. Napolide dönen. f&YI~ 
ıare. yarın daha mtihim • b~ 
müfrezeler hareket edecktir. 

Adımız, aodımrMır. 

Bakanlar Heyeti 

Dünkü toplantıda 
bir çok işler görüştü 

.Bakanlar Heyeti bugün Batba
bn ismet lnönünün bqlauılıtı al· 
tmda toplanarak muhtelif itler ii· 
zerinde ıörütmelerde bulumnut 
Ye bu itlere aid kararlar vermit • 
tir. 

Londra anlaşmaları 
üzerine Pariste ko
Dllfmalar yapılıyor 

Paria, 21 (A.A.) - B. Lavalin 
bu aabah ltalya, Lebiatan ve Al • 
manya büyük elçileriyle yapbiı 

ıöriiflnelerin Londra itiliflan 
hakkında olduiu anlqılmaktadır. 
Muhtelif müzakerelerin aıruı hak· 
kında Pariate kat'i hiçbir fikir MI'• 

dedilmemekte ve fakat her müza. 
kerenin ayni zamanda intacı pıt 
olarak kotulmaktadır. Şuruı da 
ilave edili7or ki, muhtemel anlq
malann meriyete konulma11 he • 
yeti umumiye hakkında nihai an • 
lqmalara bailıdır. 

22. ŞUBAT 1935.CUM 

Sarbrük, 21 ( ..4 • ..4.) - Sardan mart· 
lan önce ayrılacak ıarlıların ıötürecelderi 
para 18 milyon franga balii olmuştur. 
Kom.Uyan memurlarının çıkaracakları pa 
"'11ın da o ksJar tutacaiı umuluyor. 

B. Şuşnig Parise 
hareket etti 

Viyana, 21 
(A.A.) -Bat
Nıkan Şu,niı, 
beraberinde B. 
Beqrer • Valde
neı olduiu hal· 
de dün akpm 
Paria' e hareket 
etmittir. 

Kendiaini 
fran11z Ye ingi· 
liz aefirlerile a· 
ralannda Prem 
Ştarhembeqr de Bay Şa,nir 
bulunan birçok 
pbaiyetler uiurlamqlardır • 

Bay Şuınig'in IÖ&lerl. 
Viyana, 21 (A.A.) - Batba • 

bn Bay Şutnis Paria' e hareket a
rifesinde Hayu bildirimine beya
natta bulunarak dem ittir ki: 

"- Awaturyanm kendi öko. 
nomik hayatım Ye Tuna hayzum-
daki durumun düzelmesi için yap. 
blı gayretlerin Franaa tarafından 
takdir edildiiini ıörmekle çok 
memnunum. Bu yolda Dolfüa ta • 
rafından çizilen aiyaaal yolu taki
be ve Tuna mıntakumm Ye dola
yuile bütün Anupanm ai,...J Ye 

(Sonu 3. Uncu 1ayıfada) 

Her yerde 5 kuruş 

Halk evleri 
Buaua. yw-dua ı... y1111&aa a.:rpalmİf 

o&an 80 Halkevine 28 yeni arkadq daha 
btdı,or. ld tubat lNa de 14 taM ola
Nk i ...... ~ ......... ~ ... iç"' ..... 
h 103 e YU'llllfbr. A...ıa ba dar N 
ip.de ... -- ..... -- imi ... 
fll'bmyorı çliaku hı& deft'lllllll la• aJa • 
nuada birdir, bqdöadiiriicudür. 

Yu&ydlarca, aultua boyuaclurqu, 

bu ülkede ıurddaf!an it cÖl"mek iateld.. 
rini baltalamaya ça!ııta. Onun içuıoir IÜ 

ancak birlikle, balkın toplu emeıiyıo 

bqanlabilecek butüa iti• yapdmamıı 
kalcla, ki•aetıia ve balamam J'Ul'clua izo-
riadea kara , ...... •Iİ, her .. yıktı. 
,akta. yok etti. haa karflbk aultan&ar 
... .... _ konamut oldular. Awk. ulu. _._ ... ,.,_ ..... .-..---
.. o tahta lmencli kanına .............. ... 
..... ıeçircli, •• biiyük öad.rİllia ... ,. 

ruiu altmda kurtulut ..,...._ ...
ülke ilk it olarak, kmisiaıl im dtinya
dan a)'ll'ao yüaydlan, yıllarm lipMi ip. 
de ..... itiae sirifti. .... için ilk 
tart claiuuk emeld..ı llİrlettİnDell, .. 
ha çalı..-&rtı. itte Halknleri .... ,. 
sereldiii karplalllllk isia bnWu. 

HaUrnJ.m.ia ,_- • .-w. 
telerincle ....................... ilP• 
itleri, aldık'-ı ................ sözdea 
~ . .....-.- ............. . 
lllf JGI•••• ba llldl omHm .... ..... 
Wi,akWr ..tık nenWrle ........... 

-----------------------ı----------------- ........... çhilmiı .. - .... 
.... ,., .. "haha-........ ............ 

fstanLul tramvay şirketi Devlet Şurasında 

İddia makamı hükômetin kararını 
haklı bularak davanın reddini istedi 

Dün aaat onda DeYlet ŞGrum-
da ı.tanbul tramYaJ fİl'ketİDİD cla• 
yaaına deY&ID edildi. Hikiml• he
yeti müddeiumWDi,, dayacı Ye da
ya ~lunan yekilleri ayni atlardı. 
Tam aaat onda DeYlet ŞGruı Bat-

ket müracaat etmit delildir. Yal • 
ım igal lnın!9aclanlıiı hidanb 
immenin inldtaa .......... .... 
firkete emretmit Ye tirket mewcad 
tarifenin ldfa1etsizliiiae binaen 

ka lseyi açarak Baymd1rlrk 
Ba~~ıtı vekillerinin mü~~· • 
nna kart• ceYab yermek uzen 
tramY&J ~ vekillerineı.!ll 
yerdi. Bu nkiller~~n bay .. .. 
Hakkı tirketin tanhı t~ • 
.ten aon zamanlara kadar Y&ki MJ• 
yatı hakkında Bayındı~I~ B~: 
biı hukuk müp.Yirlennın d~ 
nüahamızda huliaalanm J&Z: 
mız müdafaalarına cevab Y 
ye buliaatan dedi ki: 

"- Şirket tiamdiye kadar muh· 
telif aermayedarlar değiftirmit~· 
Bugünkü aermayedarlar mevkii 
iktidara 1914 senesinde gelmiıler· 
diı. Bundan evvelki sermayedar • 
Jar artık mevcud dejildır. Binaen: 
aleyh 1914 ıeneaine kadar vakı 
mesaviden bugünkü aermayedar 

rupun idare ettiği ıirket meıul 
g d 1... • olamaz. ltıal kuman an ıgına ıır-

Oluslararası ziraat 
enstitüsü ve Türkiye 

Roma. 21 (A.A.) - Türkiye BUyGk 

Elçili B. Hile~ Raısb ulualararuı al
t enstltüsi bqbnuU dyaretle, Tilr· 

:- • • aJlkadar eden ban milhim öko-
ye yı el "- • d ·· nomik ve .ıiraJ meıel er u.enn e go " 

rU1mUftilr0 

Tilrkiye 7 mayıs 1905 tarihinde bu 

titunUn kurum kararnamesini imza· 
enı .•. 
Jaııut olan 40 devletten-bındır. 

düjümü çözülmüt aayılamaz •• 0!· 
sa olaa yeni bir deneme çafına 11· 
rilmittir ki, onun nasıl bitecejini, 
ve ilerde neler dojuracaiım. ı~
diden oyun içinde olanlar bile bı-
lemez. 

Zeki Mesud ALSAN 

Bayındırlılı Baltanlıfı Halnılı 
MiifatJiri 8117 Avni 

bu 19rait altında bu iti 7'irGtaad • 
yeceğini aöylemit olduğnudan it
ıal kumandanlıiı bizzat tesbit et
tiii dört miali tarife ile imme hu
kukunun yüriitülmeeini emretmif
tir Ye ıirket buna inkı:racla mecbur 
obmqtur. Y oba kendisi mincaat 
...... iftir. JUi ........... ... 
ıirbt tarafmdan deiil ......... . 
neti tarafından teklif ecUhnit n 
operatir Emia beJin ~ 
tnaGlda y~ılmqtır. 1923 maka· 
•elemme.i hat yapmalı dapif e
den bir makaYele olmadıiı için 
1926 mukaYelesi bükümleri onda 
yoktu. Sermayenin İaviçre hansı· 
na ircaı aermayenin aarf edilditi 
zamandaki kıymeti üzerinden tflle 
bit edilmiftir. Bir Türk liruınm 
23 1.riçre franjı üzerinden heeab 
edildiği hatalıdır. irca ameliyesi 
için mutlaka aerm&Y• tezyidi - • 
ruri defil, QIUkayelenin verdiıi aa-
lilaiJete i.ıi•den tirket avam da ~ 
J9&bİlir, obliıUJOD da yapabi· 

lirdi. Nitekim mukaYelelerle te • 
ahbüd ettiii bordan yerine ıetir
mek için tirket birçok aynalar aJ. 
mqbr.,, 

Onu miiteakib firketin diler a • 
YUbb bay Abclunabman Manib 
dünkü beyanatım teyiden iddiada 

(Soaa S inci ayı/ada) 

Kaza mı, değil mi? 
Londra, 21 (A.A.) - Upmina

ter (Eaaex) halkı, bu sabah bir 
tayayreden iki kadının yere düt
tilfüıril görerek dehtet içinde kal
mqtır. 25 yqlarmda olan bu iki 
........ tanarenia dütt&ii tehir 
ci~ tarlada, •lele tutufmUf 
ve ölü olarak bulunmutLarclır. Zan. 
nedildiiine ıöre, tayyare, Fransa
,. ıitmekte idi. 

Cesedlerin ,elin tefhili kabil 
olmam11tır. 

Tayyareden nasıl 
• düşmüşler? 

Londra, 21 (A.A.) - Haber 
verilcliiine ıöre, Apminater civa

(Sonu J anca sayı/ada) 

clir. 
U•n devirler~ laareketı. 

lizliktea •• kanabktaa baaalank lto • 
talım haliae ıelmit olaa Janl, tlmdle 
eplaal03 ..................... .... 
le ...... lwW.lflll>leW ıHI •• 
,... ltlltlr .. ...t. llwt ~· ... 
ldalMllın, .. ...._,., • .. ,... .. 
nİJOI', ., atlJOI'. 

HallceYleri, .._ ,.. .. ,_ lllnıa tlaha 
kabu.nk, TlrWl'aıla ,... ...... ..,_. 
lol..,_F.-1.....,. ......... ... 
H• köJ ._di "'- llllwa• Mıı .. 
-~ ............. 1 

J'ecektİr. 

Geneler, eiz ki .... w - .., ..... ....... ..... ........ ..... ..... 
- ... ._ .... Wr ........ ...... 
a1tma1ı.,..... .. v ...... ,..... .... . 
......... ~ illdl ...... , ... vek 
için orada w......_ 8irlildla .. .... 
cliyen ata IÖziiaü unu~.,_~ 
Büyüte Türkiye için.. ulu llldiehe • 
İyi bu yuvaların içinde yU'lll'lık p. .. • 
rebilirainiz. Sizin itin kurulma ,....._ 
naad aizi yükseltecek• 1Wkew111i • 
em• clillÇ" ım bib woulwaw &--. 
de yalı•elıcelctir. 

Halkevl.-iaia bu ,..döaiml P.-. 
• tek ..... lllrilnüd •• ·--..... 
n daha owlaa telıirulQm. ......._ 
Wrkıereclaha....,... 

.,........... kullli ....., ......... 
Y.,...N.WNAYIR 

Not: 

Açdmıt halkevlerinin yı1dönil • 
mü ve yeni açılanların adına bu • 
gün sat on bette Ankara balke • 
vinde epi zamandanberi progra • 

(Sonu 3. ünct1 saydada) 
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lNGlL TERE'DE 

Sovyet notasına verilecek 
karşılık 

Londra, 21 (A.A.) - Sovyet notası, 
diın akşam I..ondrada geç vakJt alındığı 
için bu sabah resmi mahfillerin bu hu -
austaki dUşüncelerini öğrenmek kabil 
olamamıştır. 

Reuter ajansının sıyasi duyurumcu
eunun yazdığına göre ,bu nota ingiliz -
Fransız gortlşmelerinden hasıl olan du
rumun bir mütemmimi olarak sayılmak

tadır. Bununla beraber, bu notaya mu -
!assal bir cevab verilmesi gerek görul· 
düğü takdirde, ya müşterek bir nota 
ile yahud ayrı ayrı notalarla yazılacak· 

tır. 

Sir J ohn Simon'un Berlini ziyaret 
ttik:cn sonra, Moskovayı da ziyaret 

etmesi ihumali, görünüşte zail olmuş 
değildir. Böyle bir ziyaret için, Sov • 
yeder tarafından resmi hiçbir davet 
alımnamıştır. Fakat Sovyetlerin buna 
muhalefet etmiyecekleri Londrada ma • 
lCimdur. 

Ayni zamanda Varşovanm da ziyaret 
edileceğine dair ortada dolaşan pyia -
lar, gazetelerin tahminlerinden ibaret
tir. Şimdilik malfun olan §Cy, bu hu -
&usta İngiltere veya Lehistan tarafın • 
dan hiçbir teklH yapılmamış olma· 
udır. 

lngihcı·c Sov)ctlerc ayrıca 
müracaat etmemiş. 

Londra, .21 (A.A) - iyi ôgrcn.en 

mahfillerde aôylen<iiğine göre, İngilte

re hükfımetinin hem Sovyet bükümeti 
ve hem de sovyetlerfo Londra elçiliği 
nezdinde müracaatta bulunduğu doğru 
değildir. 

3 şubat tarihli bildirinin mefhumu
nu tavzih ile bu hususta hiç bir anlaşa 

marnazlığa meydan bırakmamak ve bil. 
hassa, teklifin muhtelif kısımları ara

smdakiirtibatı tasrih eylemek maksa

dile, ingiliz mümessillerinfo başka pa
yıtahtlarda da yapmakta oldukları tea

tii efkara benzer bir harekete, fev -
kalade bir mahiyet atfetmektir. 

lngilterenin sovyetlere karşı vazi. 
yeti umumiyet itibarile ıki endişenin 

tesiri altındadır. Bir taraftan İngil

tereyi doğrudan doğruya garbi A vru
pa alakadar ettiği cihetle, şarki Avnı
pada ön safta hiç bir rol oynamamak, 

öte yandan da Sovyet Rusyanm emni· 

yetini azaltmak öyle dursun, İngiltere 

kabinesinin, Almanya ıle onun şark 

komşuları arasında bir yardım andlaş

masınm akdini tavsiye etmekle bılakis 

güvenliğe yardım etmek istediği his~i
ni 'Jllf ,...ı.f'\va ,. vrrrn('k 

Lonllra auJa~maı;ı etra 11ulu 
O'\'yetlcr Birli~rinin bildirimi. 

l'.ıosko" a, 21 (A.A) - fas C!J <ınsı uil
didyor 

Fransız büyuk elçisi l3ay Alfan, 
Bay Litvinofa fransız ve ingiliz hüku 

metlerin n sovyet lıı.ikiimetinin Londra 

anlaşmasının başlıca noktaları ve fran

ıız başbakanı Bay Flanden ile dışarı

işler bakanı Bay Lavalin Londra mü

lakatlarının sonuçları hakkındaki mu. 

taleas:nı ögrenmek arzusunda bulundu
ğunu bildirmiştir. 

19 şubat tarihinde ıngih7 buyuk el
çİ'iİ Lord Çılston Bay Litv1nola ay
"'ı tarzda beyanatta bulunmu~ idi. 

Bu teşebbüslere cevaben sovyet hü

kumeti dün, Paris ve Londrddaki sefir. 

Jeri vaı::ıtasile ingiliz ve fransız hükü -
metlerine aşağıdaki bildiride bulun

muştur: 

''Sovyet Rusya btlkumeti, ;iransız 

ve ingiliz bakanlarmın Londradakı mü

lakatlıtrından sonra n~redilmiş olan 

resmi bildiriyi memnuniyetle karşılar. 

Sovyet hükümeti, bu konuşmaların ge. 

nel barışı Avrupanın daha sıkı bir su

rette işbirJiği yapması sayesinde kuv
vetlendirmeyi ve bir savaş tehlikesı çı 

karacak olan temayü1Iere mani olmayı 
istihdaf etmekte olduğuna kanıgdır. 

Sovyet Rusya hül:umeti, uzun müd

dettenberi tam bir silahsızlanmanın ger 

cekleşmesınckki imkansızlığa ve silah. 
l;ır n t:ıhnidi hususunda ra!:'tlıyacağı 

t · • ,.,.,., v.i;rlük1erden ötürü uluslar 

arasında yeni bir kavga ~ıkın.ası ihti
malinin 8nüne geçtne8inin tek çaresi 
bu tehlikeyi defetmeyi oomimi surette 

istiyen devletler arasında lıtar§ılıkJı yar 
danı temin edecek mıntakavf andla§trla· 

lar olacağı kanaatine vannıour. 
Ve o yilzden, Sovyet Rusya hukO

meti, ingiliz ve fransız bakanlarının 

Avrupanın bilhassa en nazik noktala· 
rında bütün Avrupanın emniyetini ga

ranti altına alacak olan bu gibi nndl~ 
maların taslaklarını vücuda getirmiş 

olmalarından dolayı fevkalade memnun
dur. Sovyet Rusya hükô.meti aynı za
manda andlı:şmalarda gözetilmiş olan 

hallerde salıma uğrayacak olan devlet -
!erin hemen yardımına koşulması ge -
rekliğinin Londra görüşmelerinde kabul 

ve teslim edilmiş olmasın ileri>·e doğ • 
ru ıttılmış bir adım sayar. 

Sovyet Rusya hükumeti, Avrupanm 

muhtelif mmtakalarını ıhtiva edecek 
bir and aşma taslağının tanziminde bu
tün bu mıntakaların birbirine bağlı tu
tulması lüzumunu kabul ve teslim eder. 

Sovyet Rusya bükum.etinin bu mülaha
zası, A vrupanın herhangi bir nokta

sında patlak verecek olan bir savaşın o 
noktaya inhisar ettirilmesindeki ım. 

kansızhktw mülhemdir. 

Sovyet Rusya hük\ımeti, bu sebebten 

dolayı Londra mülakatlarında güvenli
ğin düzenlenmesi için takib edilen ga
yenin Londra bildiriminde yazılı bulu

nan bütün mıntakavi andlaşma ve an

:kışmaların gerçekleştirilmesi ile kabil o

lacağı ve aksi takdirde yani bu anlaş

malardan herhangi birinin ihmali tak

dirinde bu halin yalnız barışın kuvvet

lendirilmesi imkftnlarına muzur olmak· 
la kalmıyarak açıktan açığa barışı bo. 

zacağı diişünc.csinde bulunmaktadır. 

Sovyet Ru~ya hilkfımeti, Londra resmf 

bitdirim!ni tanzim etmiş ve Londra ko· 
nu malarından evel bazı devletler ara

sında görüşmelere mevzu teşkil etmiş 

olan mıntakavi anlaşmaların bu görüş

melerden zarar görmek şöyle dursun 

bunlardan kuvvet bulacağını umar. 

Londra anlaşmasından sonra her 

türlU askeri taarruzun önür:ıe geçmek 

için icab ed•n mtiessir tedbirlerin karşı 

lıkh yardım andlaşmaları vasttasile he 

men alınm;ısr zaruretine Avrupanın en 

miihim dört devleti yani Sovyet Rus. 

ya, Fransa İngiltere ve İtalya kani ol

duğu gibi küçük anlaşma devletleri, 

Ball.an anlaşması devletleri de k.ınidir. 

Bu devletlerin nufusu 365 milyondı.r, 

yani Avrupa nüfusunun yüzde 70 ini teş

ki ! ylcme tcdir. Avrupanın dığer 

devletlerinin barışı kuvvetlendirmek 

için yapılacak teşebbüslere yardım et
melerinden ş'"ı::.e etmeye mahal yok

tur. 

Bu ~rtlar altında Av.rupa ulusları

nın büyük ck~riyetinin barışın kuvvet 

lendirilmesi gayesini elde etmenıelerı. 
ne imkan tasavvur olunamaz. Londra an
laşmasını ta ~amen ve yukarda zikro
lunan mülahazaların nıhu dahilinde ye· 

rine getirilmesi şartilc, mem.nuniyetk 

karşılay"n Sovye• Rusya hükfuneti, bu 
anlasmanm heyeti mecmuası ile mc.ri
yct mcvkiinc koyulacağı umudt·nu l.cs

lcr. 

~ır·•to~frrc ta,, a~<' ·ı .. 
•'J k ı lchilrf't>1< 

Londra, 21 (A.A.) - Ha\·a bakan -
lığı bir tane çok uzun mesafeleri ala · 
bilecek tayyare ile biı tane de çok yük 
seklere çıka"bilecek olanının insasma i· 
zin vermiştir. Sanıldığına göre, bu so
nuncusu ıle stratosfere çık labilece1~ • 

tir. 

lngiltcrecle ~icltleLJi f ırtmalar 
Londrc., 21 (A.A.) - Şimali 1ngil· 

tere ile f skcçya kıyılarında fırtına var. 
dır. Klayıd suyu Gloskov civarında 

taşmış \•e ağaçlarla parmaklıklan söküp 
götürmüştür. 

Yorkşayr mıntakasında yolları su 
barnuş ve muvasala kapanmıştır. 

Manş denizi coş'rnndur. Burada sey
rüsefer giiçlükle yapılır..aktadrr. 

Plim ut iskclesine •anaramıyan 

M "cstik •:apuru, a~ıklarda beklemek -
tedir. 

AL.l\IAN CEVABI KARyfSINDA 

İngiliz kabinesi durwnu 
tetkik eti 

Londra, 2J (A.A) - Kabine bugün. 
kü haftalık toplantısında 3 şubat tarih· 

li fransu: - ingiliz bildiriğine Alman • 
y.a tarafından verilen cevabı tetkik et

miştir. Bay Saymenin Berlini ziyareti 
sonucuna da temas edilmiştir. 

Röyt.er ajansının yazdığına gore, 
Almanya tarafından iki memleket ara

sında doğrudan doğruya muza.kerelerde 
bulunulması hakkında yapılan teklifin 
kabul edihp edılmiyeoeğıne da.ır bir 
şey söylemeden once Berlindcn yenı bir 

takım izahat almak lazım gelmektedir. 

Bay Saymenin durumun Fr.ınsa ıle ln
giltere arasında derm bir tarzda tct • 
kikin<ien önce Berline gitmesı mümkün 
değildir \"e bu tetkikten aonra yapılma

sı muhtemel hareket de iki devletın Al 
manyaya müşterek bir cevab vennelerı. 

dir. Pay Saymcn, ıngiliz anayasası hak· 

kında bir konferans vermek Uzere 28 

şubatta Parise gidecektir. Bu suretle 

durumu alman notasına gore Bay Flan 
den ve Laval ile tetkik etmek fırsatını 

bulacaktır. 

Bir İngiliz Lakanı Alnıanyaya 
gidecek mi? 

Londra, 21 (A.A.) - Deyli Telgraf 
ve Taymis gazeteleri, Berlin'e gidecek 
olan İngiliz bakanının Varşova ve Mos
k.ovayı da ziyaret etmesi iyi olacağı fik

rindedirler. 

lngiliz gazetelerınin eheriyeti, ilk 
diplomasi teşebbüslerinin, bir ingiliz 
bakanının Berlini ziyaret etmesini müm· 
kiin kılacağını ve bu ziyaretin Varşova 
ve Moskova'ya teşmil edilebileceğini 

ummaktadır. Bununla beraber, matbu -
at, Almanyanın niyetleri hakkında, da· 
ha geniş malumata ihtiyaç olduğu ka • 
naatindedir. 

Deyli Meyl gazetesi, lngilterenin 
şark andlaşmasına i tirak fikrine itiraz 
etmektedir. 

Fransız - İngiliz cevab.1 t'lraf mda 
Fransız gazeteleri ne diyorlar? 

Paris, 21 (A.A.) -· "Ôvr,. gazetesi. 
Sanıyoruı. ki, diyor, Fransız - İngiliz 

cevabı, gelecek müzakereler esnasında 
hıçbir meseleyi ayırd etmemesi husu • 
aunda Almanyaya şiddetli bir ihtarda 
bulunacaktır.,. 

Bütün gazeteler gibi bu gazete de, 
ıngiliz kabinesinn silahlanma sorumu 
ile güvenlik sorumunu biribirıne bağ • 
lıyan ve protokolu bolürunez bir bütün 
sayan kararlarını derin bir memnuni • 
yctle karşılıyor. 

"Figaro,, gazetesi, dun Londraya don
müş olan B. Grandinin B. Musolini ta· 
rafından durum büsbütün aydınlanma· 
drkça Berlin'e gidilmemesine dair öğild 
getirdiğim soruyor. 

Ote yandan, jurnahn yazdığı gibi, 
''Sovyetlerin Almanyaya arkadan in -
dirmiş oldukları yaman yumruk.,, Sov
yet notasını çok iyi karşılayan gazete
lerin tefsirlerine meydan açıyoı. 

"Pötı icn., diyoı ki: "Sovyet · 
Jer, demelı oluyor ki, Londrada tesis o

Junar guvenlik sıyasasına katılıyorlar. 

A lrr. ırı .ı. JC::İn cok miihim bır sıya
sal hadisedir. Şımdi, Fransa. İngiltere, 
İtalyc> ve Sovyetler, 3 şubatta kararlaş· 
tırılan baw:ı işini ba armak için, uyıış
mu bulunuyorlar ... 

Eko dô Pari de~ "Sovyetlerin barış 
işınin bölüm kaldırmadığını hatırlat -
makla, hava andlaşmasının ayuca go· 
rüJmesi tehlikesini önlemek istemiş ol· 
malarırıı l trinde buluyor . ., 

AJm;w f.{:JZetclcri ne· di) orlar? 
Bertin, 21 (A.A) - &vas a1an.,1 

bildirmenir.den: 

Bu sabahki gazeteler, (Su Con Say
men ilkönce Parise gidiyor) yahut. (İn· 

giliz devlet adamlarının Berlini ziya -

reti ancak yeni izahattan sonra kııbil o 

labil~cektir.) ve yahut (Paris ile Lon. 

dra a.rasmda yeni müzakereler) bıı!}lık

lan r'tmda İngiliz kabine-;i muzakere

lerin=n !\CT"UCU hakkındaki düşiınceleri

ni yazmaktadır. 
(Kreuz Zeitung) gazetesinin Lon-

DACINJK DUYUKLAR 

Bulgar - Yugo lav sınır 
komisyonu 

Sofya. 21 (A.A.) - Bulgaristan ile 
Yugoslavya ıınırı Uzerinde ycnı geçid 
noktalan vücude getirmek ve pasaport 
muamelelerini sadeleştirmek m.ıksadi

le iki memleket arasında müzakeratta 
bulunacak olan Yugosrav heyeti Uye • 
lerl ,saat 23 de buraya gelmişlerdir • 

Yugo lav) ada yeni karı~ıklıklar 
mı olmuş? 

Belgrad, 21 (A A ) - Henüz teey -
yüd etmiyen şayıalara gore Slavonskı 
Brodda ,, un yemden karışık! klat ol • 
muştur. Yeniden, olcnler de varmış. 

Resmi knynakt.ın tenıın edıldığınc 

göre, dün bütun gun Slavonski Brod 
mıntakasında sukunet huktlm sıirmüş -
tür. 

Tahkik he} etı, mahalline varmıştır 

iki \apnr ~:aquştı, biri hattı 

Belgrad, 21 ~A.A.) - Rodi adlı I . 
talyan ve Vila adlı Yugoslav şilepleri, 
kalın bu sis yıiziınden dün öğleden son
ra Triyeste ile Venedik arasında çar
pışmışlardır. 

5.500 tonluk bır gemı olan ve Ka
narya adalarına işliyen "Vija,, şilebi 10 

dakika ıçinde batmıştır. 
32 kışiden ıbaret olan mürettebatı Ro

di vapuru tarafıdan kısmen kurtarılmış, 
4 kişi kaybolmuştur. 

krardıma giden tanare 
kara gömüldü. 

Moskova, 21 (A.A.) - Golouvevin 
tayyaresinin son yolcusunun imdadına 
koşan dört tayyareden üçü kar fırtınası 
yüzünden geri dönmüşlrdir. Dördilncü 
tayyare yere inmiş, bir kar kümesi içi -
ne gömülmUştiir. Pilotlar sağdır. Tay· 
yare hafif surette hasara uğramıştır. 

Denizden çıkan ba~sız cc ed 

Marsilya, 21 (A.A.) - Denizden bir 
başsız ce!'led çıkanlnuştır. Bu cesedin 
sandaJla devrialem seyahatine çıkmış 

olan Alman delikanlısına aid olmak jb. 

timali vardır. 
Cesedin üzerındek panta1onun cep

lerınde 'B. Kari Batlruş, Post Restant. 
Marsilya,, adresini taşıyan almanca bir 
mektub bulunmuştur. Bu genç, Marsil
yacla sandalını tamir ettırdikten sonra, 
fırtınalı bir havada denize açıl -
mıştır. 

Polon) aJu dereler lnşh1 birçok 
yerleri tiU bastı. 

Varşova, 21 (A.A) - Buzların çö· 
zUlmcsi ve ııiddetli yağmurların yağ • 
ması Uı:erine dereler taşmış ve 35 yıl

dır örneği görulmemış su basmaları ol· 
muı;tur. Bununla :IJerabeı tehlikenin ö · 
nüne gcçılmıştır 

1 n~iliz lit·arct anla~nrn~ı 
imzalamlı 

Londra. 21 (A.A.) - lngıltere - Po
lonya arasında:kı tıcaret anlaşması, dün 
akşam tıcaret bakanlıgında ımzalanmrş

tır. 

Bir miill('ruli"' \apuruıı içindt• 
kn~holdu 

Londra, 21 (A.A) Ş anghay su şir
keti mühendıslerınden B. Harold Strin
ger, Holandada IJook limanından dün
kü gün llarvich'e gelen Viyana vapu
runun ıçcrisinde kaybolmuştur. 

K<&taloD)U ana) ası ... 111111 ilga~ı. 

Madrıd, 21 (A.A.) - Katalonya par
lemcnto:su reis vekilınin, Katalonya a
nayasasının muvakkaten ilgası hakkın
daki 2 ıkincı kanun tarihli yasaya kar
şı yaptıg ıitirazı anayasa komisyonu 
reddetnııştır. 

dra muhd.bırı, yakında lngi1tcr nın Ber 

lin elçısınin, Almany<ıuan, oraya gele. 

cck olan ıngiliz devlet adamlarile Lon

dra prograr .. nın heyeti umumiyesi üze 

rinde güruşmcieıe hazır olup olmadığını 

soracağını bıldirmektedir. 

Bir çok gazeteler, Londra duyukla
rını tefsir etmeksizın nesretmc.:ktedirler 

AL1\1AN YA ·nA 

Berlinin ıüif ~uu 4 milyorıd:ıll 
fazla . 

Bertin, 21 (A.A) - Yeni çıkaıı 16 

. "k il ~ B . "fusıırııı tatıstı yı ıgı, erlın şehrı nu 
. fuSJ 4.242.501 e vardıgını ancak bu nu 

son aylarda biraz azalmış bulundu~uıı 
'k.JA•I er· 

gôstermektedır. Kadınların mı u- > 
keklerden 330.000 fazladır. Bertin b 

11 
çe ve parklarındaki meyva ağaçlarını 

ar· 
&ayısı 2 milyon 700 bındir. Yalnıı 

nıud ağaçları yarım mılyondur. 

temeldeki Nazil ·rin mabkt'Ole" 
kJ. 

Kaunaı>, 21 (A.A.) - İddia fJ\J al 
mının gosterdiğ 296 şahid, na&Y0

'\ 

so yalıst kurumunun alman naziJer• 1~ 
ışbırliğı ederek, Kaklaipeida .?Jleıtl ~ 
sılh lr bir isyan çıkarıp, kopanna.k 
sadını guttükl rini teyid etmşlerdit 

Yeni bir ha'\a rekoru. . jıl 
Berlın, 21 (A.A.) - Yünkersın 

52 tdyyaresi, Berlın ile Kahire arll5'11~ 
daki 3300 kilometre mesafeyi 16 buçıı 

• -J>Of 
saatte katetmek surctilc yenı bır ·~ 
tesis etmiştir. 

ITAL}'A"DA 

halyan )Üce korum komisyoıııı• 
nun bildirimi .. , 

Roma, 21 (A.A.) - Havas bildifl 
mind.en ~ Son zamanlarda dört defa tol"' 
lımmış olan yüce korum komisyonu. ;~ 
lerini bitirmiştir. Dün neşredileıı ~ 
bildirimde komisyon, savaşa giriJtlğl 
takdirde, İtalyanın kendi kendine yet· 
mek imkanlarına dair izahat verı:ne'lt.te • 
dir. 

Gene bu bildirimde komiliyon, ıxıulJ• 
temel bir harbin zaferle sonuclanabil • 
mesi için gereken vasıtaları vakit ve ıı· 
manile hazırlamaktan ibaret bul~ 
ödevini ifa ettiğini bildirmektedir. 

Nazır durumlarda karşı konması ge
reken ihtiyaclan bir bir tahlilden soıı • 
ra komisyon, mevcud bütün vasıtaıarı1l 
menşeini araştırmıı ve bunların ne 9\1' 
retle harcolunacağını kararlaştırrnıştıt• 

MACARlSTA.N'DA 

Prens Dögal Peşteye gcJdi

Peştc, 21 (A.A.) - MütenekkirCO 
'seyahat etmekte olan ingiliz veliatıdJı 
dün akşam buraya gelmiştir. 

BiRLEŞiK DEVLl!.~tER'~E 

Hir milyoncı·dcn 3 rnilyoaı 

'ergi i~tcniyor. 
Pıttsburg, -Amerika- 21 (A.A.) -

Pensilvanya'da aluminyum, kömür ~ 
demir sanayii kralı olarak müştehir /\~ 
drev Mellon'un hakiki serveti 97.603.oO 

do1:ıra varmaktadır. 
Bu rakamı tesbit eden, 1931 vergi 

borclarmdan ötürü B. Mellon'a )dırŞ1 

dava açarak, kendisinden 3.000.000 do
lar arayan mal kalemidir. 

B. Mellon, cümhuriyet partisinin e • 
hemmiyetli müzahirlerinden biri oJc11l• 

ğu için, bu takibde gizli bir siyasal 

maksad vardır deniliyor. 
Büyük bir koleksiyon meraklısı "' 

lan B. Mellon, eski resim üstadtarınıı1 
eserlerinden mürckkeb 35 milyon dolar 
değerinde bir koleksiyon vücuda getir• 
mıştir. Bununla Vaşingtonda herban~i 
bir müzeden, değerce daha üstUn bır 
müze kurmak tasavvurundadır. sanıl • 
drğına göıe, B. Mellon ile ailesi erle!· 
nı, çokluğu ve ehemmiyı:ti dotayısi18 
takdiri mümkün olmıyan daha birçolc 

işlerle alakadardırlar. 

lSPANYA'DA 

Yeni İıspaııyol lmğday 
ya. ası projesi 

Madrid, 21 (A.A.) - 600.000 tonııı1' 
bir stok gösteren buğday yasası korte!i" 
ler meclisinde müzakeresine başJa.nıll 1r 
tır. 

BU~ECE NOBETÇl ECZAEVl 

Ana'artal r Caddesindf 

1STA1 Bl~t 
ECZAEVLERl~ 
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Yarı - sıya.~al 

Mutlu ,.f ürk. liadını! 
Yaptığımız devirimlerden dışanyı en 

çok alakalandıranlar arasında, "kadın,, 
ınuza verdiğimiz haklar en önde gelmek
tediı·. Bunun iki sebebi vardır. 

Birinci sebeb, türk kadını uzun yüz
yıllar güngörmez bir mahluk olarak ya· 

Şadı. Dünyaya ve hayata kafesli bir cum
badan bakardı. Onun tipi, boyu, yüzü 
Ve yüzünün ifadesi hakkında kimsede 
bir fikir yoktu. Türk bile, nihayet kendi 
ailesinin içndekleri tanırdı. Feraceli ya
hud çarşaflı tlirk kadını, yabancılar için, 
bir masal insanı idi. Şimdi bu masal in -
sanının, yüzündeki temizliği ve güzelli· 
ği saklamağa lüzum görmeden sokağa 
çıktığını lokantada yemek yediğini, spor 
Yaptığını ve daha bunun gibi gerçekten 
İnsanlara has hareketleri işlemeğe ken· 
dini mezun gördüğünü duyunca, yaban
cı insan, tabiatiyle alakadar olmaktadır. 

Türk kadınına, durmadan daha fazla 
haklar verildiğini duyunca da onun bu 
alakası hayret derecesini bulmaktadır. 

ikinci sebeb. Batının bir çok mem· 
leketlerinde kadının soysal ve sıyasal 
hakları geri~e doğru bir istikamet al • 
llllştır. Buhran ve işsizlik, iştutan ka -
dınlarnı iılerinden çıkarılarak bunların 
Yerine İşsiz erkeklerin alrnmaıını ieab 
ettirmiştir. lktısadi bakımdan, böyle bir 
tedbir, umulan neticeyi vermekten usak 
tn-. Çünkü iştutan kadın erkeğine ne 
~dar az yükoluraa, işten uzaklaıtınlan 
ıt.dın da o kadar çok yükolur. Kadınla· 
rı itten çıkarma tedbiri, olsa olsa ıu ne
ticeyi vermiş olabilir ki, bazı iısiz aile 
babaları bazı kadınların yerlerini almıı
laı- ve bu çıkarılan kadmlar arasında da 
~lenebilecek gibi olanlar evlenmiş, ol • 
lnıJanlar ailelerinin yahud devletin batl• 
na Yük olmuştur. 

Batı kadını böyle bir tasfiyeye uf • 
rarken türk kadımnın en yüksek vatan· 
ıdaş haklerine ulaşması, batı adamlarını, 
keza a1akalandırmıştır. 

Bu iki ~ebeb, hakkımızda en ırüzel 
Yazrlann yazılmasına yol açmıştır. Her 
Avrupa postası, böyle bir iki yazı getir· 
tnektedir. 

A.vusturya'da çıkan ''Avusturya ka -
dınr,, adlı kadın mecmuasında ·şu aatrr· 
lan okuyoı·uz-

"M ut/u Türk kadrnı! Hayatrn bütlln 

irnJr.anlarr !iİmdi birer birer ona hazrr 
tutu/maktadır. Anlaşılıyor ki, her gün 
bir yeniliğe sahne olan bu gene ve in. 
kişaf halinde olan memlekette işsizlik 
diye bir dert yoktur. Çünkü işin çok 
Olduğu, yerlerin açık olduğu ve daima 
Yeni kuvvetlere rrwhtaç olan memleket· 
lerde kadın ile erkek arasrnda hiç bir 
fark gözetı'Jmemektedir. Nitekim 58.· 

"aştan önce bizde de böyle idi. 
Fakat iş sahası daraldı mı iki cirısia 

lllensublarr arasında derhal bir rekabet 

\le çarpışma başlamakta, kadın'rn lcabi· 
liyetsizlikleri hakkında bir tskrm müta
lealar ileri sürülmekte, "k@drnrn hakiki 
mesleği,, ne dair imalarda bulunulmak
ta ve şu laf işitilmektedir: - Kadrnrn 
Yer; evdir! .. 

• 
1 ç D 

Hava durumu 
Ziraat bakanlığı meteoroloji 

enstitüsünden alınan malumata gö
re, son 24 saat içinde yurdun Kon
ya, Beyşehir, Niğde çevreleri ve 
cenub Anadolusunun Antalyadan 
mada yerleri ve Rize, Giresun çev· 
releri yağışlı ,diğer yerler yağış • 
sız geçmiştir. Yağış orta Anado • 
luda kar diğer yerlerde yağmur 
şeklindedir. En kuvvetli yağış ce· 
nub Anadolusuna olmuştur. Bu • 
ralarda yağış mikdarı 8 ila 32 mi
limetre arasındadır. 

Gece suhunetleri düne baka • 
rak Ege ve Orta Anadolu ve doğu 
Anadolusunda 2 ila 8 derece daha 
düşmüştür. Diğer yerlerde b~y~k 
bir değişiklik yoktur. En duşuk 
suhunetler sıfırın altında Karsta 
19 Afyonda 10, Erzurumda 9, 
B~rsada 5, İstanbul ve Manisada 
5 derecedir. En yüksek suhunet 
16 derece olarak Antalyada kay· 
dedilmiştir. 

Bugün Ankarada saat 14 de 
suhunet sıfırın üstünde 3 der~ye 
çıkmıştır 

Rizede yem vupur şerenm 
çay ziyafeti 

Rize, 21 (A.A.) - Uk defa 0 • 

larak limanımıza gelen ulusal va· 
purculuk ıirketinin yeni vapur .• 
larmdan Güneysu ~a~ur~da bır 
çay ziyafeti •erilmıftir. Zıyb~fettke 
bütün vilayet erkim ve nço 
kiınıeler bulunınuştur • 

yakalanan kaçakçılar 

Son dört gün içinde muhafaza 
teşkilatı tarafından 2 ölü, biri ~a
ralı olmak üzere 86 kaçakçı ale 

2548 kilo gümrük: 1141 kilo i~i
sar kaçağı, 180 kılo afyo'!', 6 tü • 
fek; 3 tabanca, 37 mermı, 3333 
defter sigara kağıdı. il~ 53 kaçak
çı havvanı ele geçmıtbr. 

Hayırlı iş 
Ankara Orta mekteb müdürü Bay 

Necati Akıu bankalara ve mekteblilere 

kolaylık olmak üzere baıit faizleı· üze -

rine bir barem cedveli tertib etmİftİr. 
Bu cedvel istenildiği kadar büyük bir 
rakamın basit faizini kolayhkla ve yan

hısız: bulı:nağa yararnaktadu. Bay N~
ti Akıu bu cedveli bastırarak safı geli

ri olan 130 lirayı Erdek yer sarsıntıım· 
da evleri yıkılan yurddaşlara gönderil -

mek üzere Hilaliahmer'e vermiştir. 
B Necati Aksu bu cedvel üzerinde-

ay lik H·rr h ki bütün hakkını da genç . ı a ıa me-

rine bağışlamıştır • 

Kadın mecmuasının bu mütaleası 
baştan a~ağı doğrudur. Batı'nın birçok 
rnernleke: lerinde fena bir işsizlik hüküm 
sürnıeLtedir. Bu işsizlik, sanıldığı gibi 
geçici değildiı·. Bünyeden gelmektedir 
ve devamlıdır. Kadın'ın iş sahasından 
koğulmasmın en büyük sebebi budur. 
Fakat bunu makul göstermek için bir ta
lonı fe1sefeler uydurulmaktadır. insan
lar, zaten böyledir. Teselliyi, yanlış da 
0 !sa, bir izahta bulurlar. 

B. Şuşnig Parise 
harel{et etti 

Mutlu türk kadını! hem doğu'yu 
hem de batı'vı şaşırtım haklanna iyi sa-
rıl, Ve sana bu hıtklan verdirten büyük 
adamın arkasınd'l •ııltuğun işi baıar~
tcl. ve yeti -,f;;.İ"l çocuğa onun sevgı· 

· i asılıy-ır<\k ·ürümckte devam et .. 
BURHAN BELGE 

1f( d ..,,.] ·? 
"I ·\.~ za 011, egı mı. 

(Bası 1 inci sayı fada) 

rıntla bulu~an tayyare, yere düş • 
tnü~ c.bğildir. Pilot, Manşı geçeı· -
ken, kapının açık ve iki yolcunu~ 
da kaybolduğnuu görün~;, gerı 
dör::müş, StC' plefon mevknnde ye· 
l'e inmiştir. . 

(Başı ı inci sayıfada) 

ökonomik dü~enlenmesine çahı • 
maya azmetmış bulunuyorum.,, 

A ,·usllll'} a haşbakannun zi~a~eti 
ctrafnıda Fran.;ız gazetelerının 

)·azdıkları. 

Paris 21 (A.A.) - "Popüler,, 
ile ''Üm~nite,, den gayri bütün 
gazeteler, Avsuturya, başka1!1 • 
nın ziyaretinden hoşnudluk geliri· 
yorlar. 

"Maten,, diyor kiı ''Konuıma· 
lar ,ademi mudahale andlaşmaaı· 
na dair olacaktır. Demektir ki, 
mevzuubahs olan, Tuna havzası• 
nın tanzimi meselesidir. Eğer bu 
sorum sonulacak olursa, bazı coı-
kun hevesleri teskin edecek ve ya
bancılardan yardım gören fesat-
çı unsurların kendi toprağında ~ 
fu durmadıklarını görmekle endı-

ULUS 

u y u 
Ilalk.evleri 

tl:Jaşr 1. inci sayıfa<la) 

mr hazırlanan merasim yapıla • 
caktır. Merasime saat 15 de baş
lanacak Başbakan İsmet İnönü bir 
söylev verecektir. Kültür devirimi 
zin durumunu anlatacak olan bu 
çok değerli ve alaka ile beklenen 
söylvden sonra Bay Necib Ali Kti
çüka bir konuşma yapacaktır. 

Bu müna ebetle halkevi bir 
konser ve temsil hazırlamıştır. 
Konserde Edib Sezen, Ulvi Cemal 
Erkin, Necil Kazım, Nurullah 
Şevlrnt, F erhu!ıde Erkin din!ene -
cektir. Tmsil Götenin güzel eser • 
!erinden İfijenidir. 

hmir nıuaJliınlerine ev 
~aplırılıyor. 

Yangın yerinde iki yüz evli bir 
"Maulimler mahallesi,, inşası için 
teşebbüslere girişildiğini evvelce 
yazmıştık. Parası taksitle ödene -
cek olan hu evlerden yaptırmak 
iatiyenlerin tesbiti için bütün mek
tebler müdürlüklerine bir bildi -
rim gönderilmişti. Maarif müdür
lüğüne gelen cevablara göre pa -

ranm on beı yılda ve muhtelif tak
sitlerle ödemek üzere birçok mu
allimler ev yaptırmak istemekte -
dirler. Hatta İstanbul ve Elazizde 
bulunan aslen İzmirli birçok mu
allimler de şehrimiz maarif mü -
dürlüğüne gönderdikleri mektup
larla ''Muallimler mahallesi,, n -
de ev yaptırmak istediklerini bil
dirmişlerdir. Her mektebten ce
vab geldikten sonra "Maullimler 
mahallesi inşaat encümeni,, top • 
lanarak vaziyeti görüşecek ve An-
kara yapı koperatifi ne .. ~nde te • 
şebbüste bulunacaktır. 

Ço<·uk Esirgeme Kurumunda 
muayeneler. 

Çocuk eıirgeme kurumu saibk ve 
sosyal yardım müdürlüğüne tayin edil • 
mİf olan çocuk hastahkları mütehassısı 
Bayan Dr. Fahriye her gün saat 12 ye 
kadar basta çocukları; 

Bayan Dr. Fıtnat ıalı günleri saat 
14 den sonra dıt hast.alıkb anneleri; 

Perıembe günleri saat 14 den aonı·a 
da iç hastalıklı anneleri; 

'Kulak, boğu hastalıkları mütehassısı 
Bay Dr. S. Ihsan pazar günleri eaat 15 
ten ıonra kulak, boğ~ baıtalddarma; 

Pazartesi &"Ünleri saat 14 den ıonra 
deri hastalıklarına ; 

Doium ve kadın hastalıkları müte • 
ha11111 Bay Dr. lsmail Hikmet çarşam
ba günleri 1aat 14 den ıonra gebe ka • 
drnlar ve kadın hastalıkları muayeneleri· 
ni çocuk sarayında yapmaktadırlar. 

Gebe kadrnladn muotzaman muaye. 
neye gelenlere doğumunda kurum ebeleri 
vasıtaıiyle her türlü yardım yapdmak • 
tadır. 

Dit muayene evinde aababtaaı akta· 
ma kadar çocukların ve annelerin elifle
ri muayene ve tedavi edilir. 
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K L A R 
j Şefkat alanında 

hayraınl~alım 

l ANKARA RADYOSU 
Çok beğenilen bir konser 

Dtba5 Çocuk &tirgeme Kurunmlml 
Gündüz bakuneriıü gezdim. Çok ıtddı. 
temia dıvarlarmda büyüklwimiz.in 
leri, minimini yavrulann el itleriyle be .. 
zenmit ounlı dolab, kendileri kadar Jıl.. 
~ük )'9llMlc masaları, aandaJralar, ..... • 
Jarda el iıı.-i Y8f>Uı neşeli Nilıldı yay. 
rular iman üzerinde ne giimel teaJ,. t. • 
rakı yor. 

Dün akşam Ulvi Cemal Erkin'ıin ta· 

lebesi Bayan Seniha Kemal biı:e sevin~ 
ve co;;kunluk içinde güzel dakikalar 
yaşattı.. Türk kızının yuksek lcabiliyet

ler nin en parlak bir ömegi olan dünkü 

konserde Seniha Kemal'in, - hiç ~üp • 
he y.>k bu işte ısrarlı bir çalışma göı
terirse - uluslararası dcgerde bir vir
tüoz olacağının en açık tecellileri 
görduk. 

Anneleri işe &İrerken Bakım erine 
bırakılan ve işten dönüşte alınan iMi M -

vimli mini minilerin el İ§lerini tetkik n 
dimagi inkişaflannı kolnylattırmak İ~İn 
gösterilen usulleri seyretmek aynca bir 
:zevk Yeriyor. 

Şum 1m ke elıeği, Debussy'nin bebek 
ser n.ıdmın daha iyi !Sal ınabilecegini, 
ummak çok güçtür. 

Yemek zamanı yak aşmııtı bekledım. 
Masaya gelişleri oturuş an, satal, ka~ık 
tutuıları, yemek yiyişleri bilgıye daya • 

nan bu büyuk tavırlı ınıııi miniler ıuzel 
pişirilmiı lam kalorıh yemeklerini biti • 
l·ince lıemİ:z muslukJan u ellermi yıkadı
lar hrçalariyle diılerini fırçaladılar ya • 
lak salonuna geçtiler. 

S niha Kemali iki yönden kutlama

yı borc biliyoruz: Biri ulusumuzun son 

suz kabiliyetlerini gö~termcsi, öteki&l 
kendisine - dediğimiz gibi çalışma3' 
şartilc - muvaffakiy.etlerile ulus:ıl bir 
deger vermekte olmasıdır. 

Ulvi Cemala gelince, o, kabiliyetli 
talebeyi bulup seçmek ve yetiştirmek 

bakımından pek çok tebrıike ~yandır. 
Akşamımızı türk ulusunun bir varlık 

daha kazanmakta olduğunu içimi:ıden 

EUi kadro U;Leı:inc kurulmuş bu ıe{ · 
kat yuvasına bev;!ı çok oleıugumı.ın 

mevcudu altmı~ı bulan çocuklar kama. a 
yalak.luı ıibi birioirı ustune ko•l.lDUŞ 

yataklarına yattılar. Program vcc.ıı1e ılu 
saat yatacaklardı. liiz çocuklarımı.c.ın cv
lcrimizck tatbik edemediğimiz bu g.ı:ıel 

duyarak, sevinçle, CO§kun bir heyecan -
la geçirdiğimizi söylemeliyi:ı:. 

Bu, fatisnasız bütün radyo dinley~

c!lerinin zevkle dinledikleri konserden 
sonra, gçen yedi günün hadiselerini top 

layan matbuat raporu okundu ve arka

ıundan Necdet Remz.i ile Ulvi Cemal 
Veber'in sonatını çaldılar. 

Bunu da zevkle dinledik. Bundan 

sonra doktor Bay Refik İı;mail Gökçe 

veremin tedavisi hakkında, faydalanarak 

dinlenen uzun bir konuşma yaptı. Bu, 

ulusun ayrı ayrı her ferdini alakalan

dıran değeri büyük konferanstan, gaze

temize olduğu gibi koyacağımız için, 
ayrıca bahsetmiyeceğiz .. Şurası muhak· 

kak ki diin akşam özel yaşamamız ve 

sağlrğımız bakımından çok yUk~k de

ğerde bir konferans dinledik. 

Bu akşamın radyo programı: ~udurı 
19.30 Dans musikisi 
l 9.40 Çocuk saati 

20. Musiki: 

Viotti Concerto 

Necdet Remzi: Keman 

Ulvi Cemal! Piyano 
20.20 Ev kadınına öğütler 

20.30 Musiki: 

Pitli Andante 
Necdet Remzi: Keman 

Ulvi Cemal: Piyano 
Edib Sezen: Viyolonsel · 

20.50 Haberler. 

Maı·aşta helcdiye çalışmaları 

Maraı, 21 (A.A.) - Maraı be
lediyesi bu yılki bütçesine ka • 
nalizasyon ve kaldırım tahsisatı 
koymuıtur. Önümüzdeki yıl Ma. 
"'flD en nıühim derdi olan Kanlı
dere kapatdacafı gibi asri bir me
zarlık ve bir de pazar yeri yapıla
caktır. 

Şehirde elektrik tesisatı yapıl • 
matı da Wediye progra.mmın ba
tında gelmektedir. 

iti beiendim. lşte giden kadınların ~r· 
büz, kırmızı yanaklı, sağlıklı yavrucuk· 
larma özendim. Ne mutlu. 

Kurum Başkanmuı yaa.ma çıktım. 

Bakımevi hakkında duygularımı ıoyle -
dim. Ev Ankara'da hakikaten bir ihti • 
yacı tatmin ediyor. 

Baıkanla gorüıuı k..,n .o~ gelır kay • 
naklanna geldi. Baıkan dedi kj: 

Y urd yavrnlan için yeni bir para kay
nağını yurddaşlara bildirmek iıtiyuru:&. 
Kurban ve Ramazan bayramlarında ya

pılacak tebrıkleri Kurumun ıeikat ala· 
nında yapmak. 

Bayramlarda tebrik ıncktubldl'ı yu.
mak, telgraf !ickmek, ..r.İyaretler yapmak 
adettir. 

Eski devirlerin icablaruıa, eı.ki by· 
guıuz ve sade yaıayışın ıartlarma ıore 

kurulan bu adet bu günkü bayat tulla· 
riylo yapılması xorlukJu, üzüntülü bir iı 
haline selm.iştir. lıt• Çocuk Eıirıeme 
Kurumu (Himayei Etfal) bu tebrikleri_ 
zıyaretl• yerıne bu masrafı kumea ku

ruma Yermeyi teklü ediyor. Bu teklıfi 

kabul edip ~urwna para v.-en.lerın i&im
leri bayramdan evel ga..ı;etel•l• neıredi· 
lecek ve bu bayar aeven Uuıuı1ar doatla. 

rına t•ık mektubu yaZllllf Y41 doıt..ıan. 

nı ..ı:iyant etmiı ve dostlanmn tebrik ve 

ziyaretlerini kabu.I etmii sayalacakl.ardtr. 
Bir çok klmıeler ıstedikleri halde 

ına.ıraftan k.-çınılıyor 1;11ıH yaniıı telak
kilere .ro1 venr dütüncesile bu ziyaret • 
leri, &elıırikleri t.erk.edemiyOl'w. Kuru • 
mun teklifi bu gibi telakkilere ıneydaıı 
venni,.oceği gibt W:üntühi ve yorucu 

uyaretlen mukabil yoksul yurd yavru. 
lanna kıymetli yardımlar teminine de 
veıile olacaktır. 

Bafkan bunl&rı 'öylerkeo ~elir tut.a
rı belli olmu§ ve bir çok yavrucuklıu-c1 
yardım yapılmıt ııabi ıevinç hissett.ııi 
yüzünde okunuyordu. 

Bu teklif bana çok uysal ııddi. Haki· 
ıkattıa bayramlarda tebrik'-, zıyaretıer 
için bir çok matraflar yapıyoruz. Hw • 
keı bankette olduğu için bir çok kJm -

ıeler aradddarını bulamıyor ve arandık
Jannda bulumuwyor. Bilhaıaa i~ M.AlıD· 
Jeri İç.İti Jazımgeleo bayramlar ÜJ:Üntu 
n yorcunlukla aeçiyor. Bunun ycrıo.:; 
yapacajmuz masrafın bir kısmıru Çocu" 
Eıirg-. Kurumuna vermek suretiyle 

bu tebrikleri yapmı~ ve tebrik kabul et

mİf ..,.lmak ne kadar iyi. 

Zabmtlerin kalkmaı.iyle beraber ıoy
aal bir hizmet mahiyetini alacak olan 
bu uıulin her kalpte yer tutması çok 
temenai:re yakııır. 

Avrupa'nın yılbaşı, bocuk aigbi ypr

hllanDda ~İyaretler hatta ölülere çelenlı 
aönderm., din rneruimleri masraftan, 
kibar ailelerde yetimlerle yokıullara ar
maiaa edilmektedir. 

Şellmt alanında bayranılqma genç n 
önlü İlıılDlibnnıza çok Ylll'afml bir a., -
ranıı.,... olacak. zengin ~lll'I .. • 
vinç i~ bayramlarını yaparken kim· 
Haiz hıldr yavrucıuk.ların da pyecefi" 
J'iyecefi temin edilmiş olacaktır. 

!ki kadının, Napoli' deki Bırle· 
şik Amerika Hükumetleri Gener~I 
k:onsolosunun kızları Jane ve Eh· 
zabeth olduğu ve Paris için hu • 
5Usi bir tayyare kiraladıkla~ı zan· 
nedilmektedir. Ailelerine hıtaben 
Yazılmış mektuplar bulunmu.ştuı-. 

şe çeken bir memlekete, ökonomik 
kalkınmasına hasrı nefsetmeği 
mümkün kılacak bir huzur temin 
eyliyecektir. 

Muğlada, ef.J<Jelki cuma saylav se { 
çiminden sonra Muğlanm kadınlı, 
erkekli, köylü kasabalı ikinci seç j 
menleri belediyenin güzel parkın 

da toplanarak, oradaki duyı ı 
muzun bize gönderdiği yukarki fo 1 
toğralı çıkarmışlardır. 

İyilik ıeven yurddatlanmıo bu bay

ramlaıma ıeklini benimseyecekleri çok 
umulur. Kadın Yardlm Cemiyeti 

idare heyetinden 
Zehra Ihsan Oi'/D \ r 
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Y uı·d postası 

:Yüksek ziraat kayakçıları 
Bursa da 

ULU~ 

,, 
ncı gaze!e oklarımız/ 

.A.nka9a Yuksek Ziraat EnstitUlerl 

hı ve erkek okurlarından 30 kişilik bir 

pp başlarında beden terbiyesi mual

limi Bay Rıdil ve kayak kaptanları B. 

Sadık olduğu halde Ankara'dan Karaköy 

7oluyla şehrimize gelmişler ve yirmi 

pn Uludağ otelinde kalarak kış spor

ları yapmuk Uzere Uludağa çıkmışlar

dır. Kendilerini vilayet namına Bay Ne

cib, C. H. F. namına Refik Kutlay, dağ 

Jrulübü namına da Bayan Muzaffe Ak· 

tin ile kulubün umumi katibi muhabi· 

riniz (Kestel) civarında karşılamışlar

dır. Ankcıra kayakçıları valimiz Bay 

i'azlı Güıec'i ve belediye başkanımız 

Bay Ccmıl Öz'ü makamlarında zi} aret 

etmişler ve sonra dag kulübüne gitmi:ı

lcrdir. Kafile cuma ı.abahı saat 6,30 da 

Bursa'dan karışan 20 kişi ile 'oeraber 

otobüslerle Uludağa hareket etmiştir. 

Hareketlerinden evel beden terbiyesi 

muallimi Bay Ridil'le konuştum. Ba· 
aa dedi ki: 

italy~ n · ıneselesi etraf ıııda 

"- Gelen talebe orman enstitüsiin· 

dendir. Memleketinizde ormanların çok

lu;..u ve güzelliği matrım. Bu seyahati· 

m · : orman kısmında okuyan talebe 

için a} nı zamanda bir tetkik mahiyetin· 

dedir. Burada hem kayak öğrenecekler 

hemde kışın ormanların vaziyetini gö

rece.... , Jir. E asen bir ormancı için de 

kayak bilmek çok lüzumludur. Netekim 

Uludag gıbi yüksek irtifalarda bulu

nan ormanlara kışın kayaksız gitmenin 

imkansızlığını siz de kabul edeniniz. 

Z martta bu grup B rsa'ya inecek, An· 

kara'dan 30 kişilik diğer bir grup gelt• 
tektir. 

Uludağ Türkiye'de kayakçılık ~akı· 

mmdan tam ve mükemmel bir santral· 

dır. Burada memlekete muallim kayak· 

çılar yetişecektir. Kayak muallimlili 

imtihanı da burada yapıiabilir. Bunun 

~in muallimlik imtihanını verenler 

diploma alacaklardır. Bu diplomalarla 

memleketinizin her yerinde kayak mu
al1'im1iği yapılabilecektir.,. 

Bay Rıdil; kurban bayramında Ulu

dagda yapılacak kayak milsabakaları 

hakkında da maJUmat verdi, bu malQ
mata gore: 

Turkiye'de ilk defa bUyük kayak 

mu k arı kurban bayramının birin· 

ci ve ikinci gilnlerinde Ankara, İstan

bul ve Bur a dağ kulüblerine mensub 

sporcular arasında yapılacaktır. Birin

ci gun y.ıpılacak milsabakada kazanan-

Jar i 

2400 r 

un yapılacak olan diger mü

gıreceklerdir. İlk mtisabaka 

lı kuşaklıkaya belinden Ulu-

da otelın kadar olan mesafeyi kısmen 

dilz ve kısmen de zikzak olarak iniş 

teşkil edecektir. 

İkinc m sabaka aelalum denilen 

bayr la asından aliratle ve yılanka

YI dolaşarak aynı yerden iniştir. MUsa· 

baka mesafesi 8-10 kilometre kadardır. 

M ısabakalar muallim Bay Ridil'in 

hakemliği altında yapılacaktır. Bunlar 

için Bursa dağcılık kulübü hazırlıklara 
baılamıştır. Ayrıca lstar.bul'dm bir fi. 
llm operatörü eclecek Vf' Uludai'ın gil
Ml kıt manzacalarını 'e mlilabakala
rın cereyan tarzuu filme al.caktır. 

İtalya, Afrika'da yerleşmek ve ya
yılmak yolundaki ilk adımı 5 şubat 
1885 de attı. İtalyan askerleri, kırmızı 
denizin Afrika kıyısındaki Masaua li
manını o gün işgal ettiler. 

Masaua, timal Habeşistaniyle Suda
nın doğu mmtakalannın teşkil ettiği 

hinterland'ın tabii limanıdır. Bu lima
nın işgali, sonradan italyan - babet mü
nasebetlerinin nkişafında çok mühim 
bir rol oynamıştır. 

O zamanlar İtalyan parlamentosun· 
da mühim bazı gruplar bilhassa müfrit 
aol cenah grupları, İtalya'nın Kırmızı
dcnizde böyle liır ıergüzeşte atılmasına 
muarız börünmüşlerdi. Krispi ıbile ön
celeri bu teşebbüsle çarpıştı, fakat 1887 
de başbakan olunca tavrını değiftirdi 
ve sosyal • demokrat fırkasının Masaua
nın tahliyesi yolundaki isteğine red 
cevabı verdi. Sonradan bu italyan dev
let adamı, en hararetli "emperyalist,. 
lcrden biri oldu ve onun hilkılmeti za
manında italyanlar habeı yaylasını it· 
gale başladılar. Aynı zamanda bugün 
italyan Somalisi dediğimiz mıntakada 
da ilerlediler ve 1889 da Roma hUkft· 
mcti Afrika'nın bu parçasındaki sul
tanhkların birçoğunda protektoralar 
yaptı. 

Krispi bilhassa, o zamanlar zengi
bar ıultanmın hakimiyeti altında o\an 
Benadir mıntakasını idare edecelt olan 
ticari işletme şirketleri açtı. 

Bu, ticari işletme yoluyla "yayılma,, 
ııyasası, italyanların 1 mart 1896 da im
parator Menelik tarafından Adua'da 
müthig bir surette yenilemelerine yol 
açtı. Bundan .anra italyanların Habe
ıistandaki llerleyiıleri bir durgunluk 
devresi geçirdi. 1905 te Krispi'nin aç
tığı tirıketler u memnuniyet verici tart· 
1ar altında çalııznağa bafladıklarmdan, 
Eritre müstemlekesi doğrudan doğru
ya Roma'nın l.dareai akma konuldu. 

Eritre'nin aıyaaal ve ökonomilı cle
ğeTi pek udır. Bunun dağlılt tarafları 
hem tarih, hem kültür bakımından, Ha
beşiatan'm ayrılmaz bir parçasıdır. Ova 
kısımlarına iae ekserisi mUsh.iman olan 
kabiyleler yerleşmiştirler. 

Eritre'ye italyan göçmenleri ~erleş

tirmek için yapılan bütiln teşebbüsler 

ıonuc verememiştir. Orr.daki 500.000 

yerli halk için gereken buğday yaban· 

cı ülkelerden gctirtfoncktedir. Haki

katte bu koloninin biricik eyiliği, şi

mal Habeşistanının denize doğru tabii 

mahrecini teşkil etmesi ve Y emen'in 

ticaretinin temerküz noktası olmasıdır. 

Şunu da söyliyelim ki Eritre'de şimdi

ye kadar çok büyük paralar harcanmış 

fakat burası bir türlü inıkişaf edip re
faha kavuşamamıştır. 

İtalyan Somalisi'ne gelince, burası 

şimdiye kadar 1talyaya az çok fayda te

min etmiş biricik milstemlekedir. So
mali !talya'ya pamuk, şc.ker, kakao ve 
muz gönderir. Buraya çok bllv7ük mik· 
tarda ekim makinalan gönderilmiştir. 
Ve 15 yıldanberi geniş ölçUde yapılan 
işletmeden ıonra elde edilen aonuclar 

memnu~yet vericidir. Fakat oraya da 
italyan göçmenleri yerlettimıek için 
yapılan uıebbilaler akim kalmıftu. So
mali'deki itçilerin hepd yerlidir. Bu 
itçiler, italyan aanayll için, bllyGmek 
iıtdadmda olan bir malırec tetldl et
mektedir. Pakat bu a.hrec, dolraıdan 

!!il.'!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ --

Bursa dağcıları Cümbudyet bayramın da geçid resminden "tm~:: C~7j J. ~;·':e • 
lia~ lo~ulıları '°i befelJileu fiClellkler~ ":.~ade: ~ 

doğruya Habeşistanın kendisi kadar e
hemmiyetli bir mahrec olmaktan çok u
zaktır. Habeşistan'da ise japonlar şim· 
dilik bütün rakiblerini uzaklaştırmış 

vaziyettedirler. 
Current History, Nevyork. 

ltalya Habeşistan'da yeni bir 
Mançukuo nıu kuracak? 

Cenevre'de italyan • habeş anlaJltlaZ· 
uğı dolayıs~yle düşünceler bulanıktır 

ve orada herkes bir "ikinci Mançukuo., 
dan bahsetmektedir. Filhakika Habeşis
tan metteleai de aynı biçimde inkiJaf 
edeceğe benziyor. 

Habeş meselesi epi eskidir. Bunun· 
la beraber, barışma teşebbüsleri de ya
pıldı. 1927 de italyan hükumeti Addi. 
Ababa'ya Dilk des Abruzzes'ü gönder
di. İtalya ile Habeşistan arasında bir 
"daimi dostluk,, andlqması imzalandı 
n Habeşistanın payıtahtmda büyük 
ıenlikler yapıldı. 

Fakat, "daimi dostluk,, sınır Uzerin· 
deki karışıklıkların önüne geçemedi. 
İtalya gimdi bu duruma, mümkün g8-
rUnen biricik çare ile, cebri bir barıı· 
landınna ile son vermek isteğinde gö· 
rünüyor. 

İtalyanın tavrı açıktır. O Eritre'nin 
bar1' içinde inkişaf etmesini iıotiyor. ö
te yandan yeni müstemlekeler elde et
meğe de susamıştır ve protektorasını 
iıjletil~mit madenlere malik münbit 
bir iUke olan Habeşistan'a da tep.il et· 
mek iateğindedir, 

Buraya kadar, Jıin Mançukuo mtee• 

Jeeine olan benzerliği tamdır. Efer U· 
)uslar Derneği Habefistana, rapor yap
mak vazifeıiylt bir komisyon göndere· 
~k bu benzerliği daba ileri götUrllrH 
w bu komisyon da İtalya aleyhlodt bir 
halrüm verine, ltalya'nın da Japonya 
gibi hareket ederek Ulualar Derneiiııl 
tcrkcdeceği §ilphe&i%dir. 

EveniDg Staadard, Loadra. 

İngiltere ltalya'yı teşcJ 
ediyonnu§ 

İtalyanların habeflere kargı bUyilk 
ölçüde ask.eri hareketlere hazırlandık· 
ları .öyleniliyor. Doğu Afrik.uı valisi 
olan general dö Bono, habe§leriıı Erit· 
re'de yaptıkları akınların her ne paha

sına olursa olsun önüne geçmek ıerek
tiğini Roma'ya bildirmijtir. 

Ayni zamanda B. Bernar'm öJUmline 
aebeb olan çarpışmalar gi.bi kanlı çar
pışmaların yeniden tekerrür etmemesi 
için, Fransa'nın da gayretlerini italyan
Jarm yapacakları gayretlerle birleştire
ceği iyma olunmaktadır. 

• 
Bu ıuretle de, geçen ~ılki Londra 

konferansında duşıinüliıp hazırl;uıan 

plan metodik bir tan.da ilerlemektedir. 
Bu planı Bartu biliyor veya bunun ne 
yolda olduğunu ae~iyordu ve aağ ıkal
aaydı bunun tatbikine izin vermezdi. 

Uluslararası anlaşmalara göre İtal
ya'nın, Uluslar Derneginin bir Uyesi 
olan Habeşistan'ı zaptetmege hakkı o
lup olmadığını bilmiyorum; Roma and· 
taşmasında gizli anlaşmaların olup ol· 
madığından da haberim yok; fakat bana 
öyle geliyor ki, bazı çetelerin yaptık
ları ifratlardan hah~t hUkQmeti meaul 
tutulamu. 

İngiltere, ingilis • Mıau Sud•nmın 
lbbetiatan'a yakın olqundan ve Nil 
aebriDiA ,.._k ftdiaiyle Tuna cölil 
lberindeld 18tdderindcn do)eyr bu itte 
mlldafaa ecliJmai pnıken maddi men· 
faatlere malik oJ.dutanu euuyor: ltaı
'YA'11 tqci etai.n, ba oawı hP1rhdu; fa
kat hl.dm YUifemb bu f07deD ince 
alpleriJa acı. tarafmdaki cto.tlanmua ih
tiptı. hareket etmelerini tavsiye et
mektir. 

La D•pef Kolonyil e Martini, Puis. 

Habeşistan' daki belçikah ve İs
veçli zabitler, Japon parası ve 

silahları 
Ha.beş ordusunun talim ve terbiyesi, 

çok yüksek maaşlar alan yirmi k:ıdar 

belçikalı zabitten mürekkep askeri bir 
ıkomiayona tevdi edilmiştir. 1Ş33 de, ol
dukça mühim bir polis kuvvetini yc:ni
ôen lcurum:an<lır::lağa teşebbJs etmek 
üzere A duis . Abôilıa'ta ikınti bir belçi· 
kah .... .,it -.ı ... .: ;..tl~;,~ir. l.;w~.:ı et, &e· 

çen sonkanunda Stokholm aaJCeri aka• 

demisinden çıkmış bet muallimden mtl• 

teşekkil bir komisyon da Habefi,ltaıım 

payıtahtına yerletmlf ve mUeteM.el yer
li zabitlerin ~ik.,. stretıejfık bakım

dan yetittlrllmeli iflnl eline •lmlfbr. 
İmparatorun a91ııcı1 milpvtrl, aym 

umanda bir bava f iloawıun Jmrumlan.o 
dmlmasını da buırlıyan Jneç1I aene• 
ral Virjin'dir. Daha timdidoa impara

torluğun birçok noktalarında, eefeıber• 

lik halinde kullanılmak iizer. silah ve 

her tUrlü yiyecek depoları yapllm.ıftır. 

Modern lıllvaf malzemnl Japoaraca Ye• 

rilmektedir. SaWıiyettar ulrcrl mah· 
filler, habe§ ordusunun kunetinf apğr 
yukarı 100.000 aaker, 300 mitralyöz, de
iiıik çaplarda 150 top, u miktarda tay• 
yare ve blııkaç tarik olarak t:ehrnln eı· 

mektedlr. 

(ULUS: Son gClnlerde ırr.nlduıter 
Saytung da haıbet ordusunun -.000 ki· 
ıilik oldufunu yuauftı.) 

Ökonomlk durumun eyi otcSutu gtın. 
lerde bu orduya gerek olan parayı bul· 

mak için hWd1met, hiç bir gUçlıllk çelC· 

miyordu. Kah" ile diğer ulusal Uriln· 

}erin t.bracı ayeainde elde edilen bU· 

yük geliri, asker! masrafları Jr.olayc:a 

lkıarşılamağa yetiyordu. Fakat kahve fJ. 

atının çok düpncal ~ bllb•111 

ıon iiç yıl içinde duram prpbuk ıüç

Jefti. GeUrl o kııdaı' Maldı ki, , ..... 

yardımlar olmabum orduya bellemek 

lmkin~ bir tekil aldı. lmparMor Hallt 

Selt. bu yardımı aradı" buJdua fakat 
bepel Afribnm iN puç....+ topru 

uhlbt olan nrupah koqulmDdlD cle
til, bııcBaine ~ clolayıatyı. .. tıeh
Wu:U olan Japoayada.. 

1Jd yıl &ıce Ubef dJlllfJltler büa-
11ının Tokyo'ya yaptılı blır a1aret ... 

nasında lmulaıdılı alapwlmberf, Ha· 
begistan japon ilrilnJeriyle dol\adur, ja• 

pon firketurine tukenln amal t.kmvtan 

işletilmeli için imtiyazlar ftrilmlftir. 
Halbuki imparator bu imtiyazları avru

palılara vermeği dalma reddetmftti. Or• 

dunun kurumlan.dırılmaaına ve tec:hi.d· 

ne de yeni bir hamle ile b&§lanmıttır. 

Bununla beraber, herhalde japonla .. 

rm doğu A vrupasındaki karıJı!lıklara 

aürüklenmcık iatemi;yec:eıklerine göre,· 

ltalyanlar pek büyiik fedakirlıklar yap· 
madan habcg imparatoruna lateklerinl 
kabul ettireceklerini ummaktadırlar • 

Basler Nahribten, BBI. 

Bibliyografya 

Uükümdar l\fillet 

İsviçre birleşik cUmburiyetinin esıct 

başveıkill ve temyb mahkemesi reisi 
Bay Virgile Rossel tarafından demok .. 
rasinin büyüklük ve küçüklüklerini gös
termek maksadile yazılmıf olan "Hü • 
kümdar millet., adlı eıer bay Galib Ke· 
mali tarafından tercllme edilerek Dün 
ve Yarm tercüme knlliyatmm 21 ind 
aayaı olarak nıetredllmittir, Sabf yeri 
1tunm ldltpnaeei ft t:8Dcai de 50 ku • 
ruatur. 

idare. 

ı İçeri lfler BakaıWtı tarafmdan ayda 

bir nepc1ilen .. idare" mecmuasının 

ıubat tarihli 83 Uncu sayıaı çıkmı~ır. 

Bu sayıda ttaml kısımda tayinler, vek.1-

let emrine alınanlar, takdi1' ft tecziye 

görenler, İcra veık:ı1leri heyeti kararlan, 

Şftrayı Devlet kararları ,talimatname • 

ler, tamimler, ikincildnun 1938 ayı i -

çinde idari teşkilatta yapılan değişik • 

llkler, tekaüd ve yetim muamelesi ik • 

mal edilenler, aramızdan ayrılanlar baş

lıkları altında idari mallı.mat olduğu ~i

bi gayri resmi kısın:ia da Bulgarista • 

nın idaıi istatistik tc:t'.dlatma c!air mu· 

fassal ve faydalı bir yuı, ft iktıaadl 

iş:etmec.lit,ın esası ve prensipleri bak· 
l.u-:.ı:.:i el .. J " .. ruu. 

Spor -
Mevsimin ilk ehemmi
yetli futbol ma ,..ı bngün 

Bugiln Ankara ayak topu birincilik 
!erinin ikinci bölUm, ikinci hafta ~ 
ları var. Demirspor • Gençlerbirliğ~ 
Çankaya • Ankara Gilctl br§daşaeak 

w ıı • lar. Geçen hafta havanın bozuklugu 
dan o:;unıar geriye bıraklıdığından bd' 
gUnkil ~lar lldnc1 bölUmiln ilk lr.al'. 
171....,.., oluyor. 

Kq gilnlerinde Atik.aranın dört çe'f• 
ıesln1 lSrtıen lcadar sporcuların kayalııt 
sevl1clne etmelerini temin etmiıti. Fakat 
lıer epor meraldw havaların açmasını, 
a)'1i1ı: tıopu oyunlarmın bqlamasrnı beJc. 
Hyordu. iyi t>lr teaadilfle bugün ınevai• 
min en a1lka uyandırıcı ve heyecan •~ 
rici maçlarmdan birini, Ankara Gücü • 
Çankaya oiyununu göreceğiz. }lava 
dün ve evvelki gün gibi olursa Ankara 
GllcU alanının bu ~ühim maçı seyre • 
denlerle dolacağı ıüphesizdir. 

Öğleden evvel Ankara Gücü - ç::n• 
bya oyunu yapılacaktır. Her iki ta • 
kunda yarın için çok şeyler va leden 
değerli çocuklar vardır. Bundan başka 
Ankara GUcU küçük takımlar birincılı• 
Rinde en lSDdedir. Çankaya onun arka• 
emda birincilik için çalışıyor. 

Öğleden sonra 14 de oynanacak De· 
mlnpor • Gençler birliği maçı cı;er 

tahminleri değiştirecek bir yenilik ol • 
mazsa en kuvvetli ihtimal1e Genç'cr 
Birliğinin k.azanmasile bitcccl.tir. Bu• 
nunla lberabcr birinci bölümde ileri ku• 
lilplere çok gol far1kile yenilen Demır• 
çorun bu bölümde ona meydan vernıı· 
yeceğini umuyoruz. 

Gneçler birliğine gelince, 17 pm:an· 

la birinci bölümünU bitiren bu kuliıbiın 

elinde bilhaaaa akıncı olarak birçok o • 

yuncular Tar. Bugünkü maçta bunları 

de:niyecctl M>yleniyor. CilnUn entcre • 

Mil oyunu olan son maç için tam bit 
tahmin yapmak milfküldür. Gerçi An• 
bre GUcU birinci bölümde biraz geri 
bldL Fakat biç bir aaman kuvveti ile • 
ridt olan kulüplerden aıağı değildir. 

T&Jnmda Alieddin, Bilal giıbi evrensel 
oJmuı oyuncular var. Ali Ru:a, Salibın 
Ankaranm en lyl müdafaa oyuncuları 
olduklan muhakkaktır. Birinci böliun· 
cSe blru da talisizlikle karşılaştılar. Bu 
defa talüidiği yenmeleri kuuvvetle 
ve mütemadi bir çalışma ile bu maça 
tam bir hazırlıkla çıkıyor. Bir kere en 
l5ne de geçmif bulunuyor. Amaca bu ka• 
dar yaklqtıktan aonra ondan uzaklaş • 
mağa razı olmıyacakları ona göre çalı• 
pcakları ıilphesizdir. Herhalde bu o • 
yun yckdiğerine yakın ve hatta bera• 
ber kuvvetler aramda olacağından lıc • 
yecanlı ve zevkli geçecektir. J\sabi}'ete 
kapılan ,fırsatlardan istifade ctmesıni 
bilmiyen taraf günün mağliıbudur. 

Çankaya ve Ankara gücünden ::laımıı 
beklediğimiz temiz oyunlarda bırıni 

göstermelerini istiyoruz. 

Çocuk Diişiirtcnl<'r 
Cemıyetın büyük yaraların 

nl ilmi bir §Ckilde teşnh e n l ı er 

Gouzalve - Nenuisier tarafından ya ıl• 

mrg ve tUrkçeye l. Fikri ve Rasin t a• 

fmdan tercüme edilmiştir. Dün ve Ya• 

rm tercilme külliyatının 18 inci ::.ayı~ 

aııu ~tkil etden bu kitabı Kurun kutü .. 

pancsinde 60 kuruş fiatla satılmaktadır, 

Hukuk uğrunda sa' a~. 

ôüyük alman hukukçu filozoflar:n· 

dan Von Jeringin Viyana üniversite • 

sinde •erdiği konferansları içinde tOP' 

layan (Hukuk uğrunda savaş) adlı de

terli eseri genç hukukçularımızdan Ra• 

ıih Yegengil tarafından tiirkçeyc çev • 

rilmiştir. Hukuk fılozofisi bakırnındarı 

pek mUhim olan bu eı;eri okurlarımıza 

tavliye ederiz • 

il" eni ıtdam çocuk lıik5ydcri. 

Terbiyeci İsmail Hakkının iuaresin• 

de çıkardan Yeni adam çocu!: hikaye .. 
ler;nin 14 üncüsü (Yeğit Çocuk) isıniy• 
le 'e ço!< güzel bir kapakla çrkımıştır• 
Çocukların buyuk sevgi ile okudukl:ırı 
bu hi.klyeleri bütün muallim ve :::na 
babanın çocuklara okutmaaını iıterit· 
Her ..,.. 3Z sayda S bnattur. ııet 
pel)embe çıkar, 



22. ŞUSAT 1935 CUMA 

(Başı 1. inci sayıfada) 

C!unmuş ve birçok ecnebi eaer • 
nnl ve kanunları ithad etnıiıtir. 

Saat 12 ye 10 kala öğleden ıon-
1& aaat 14 dtt toplanmak üzere cel
leye nihayet verilmittir. 

Saat on dartte ikinci cel • t açıhnıt ve Bayındırlık Bakaıİ • 
lı hukuk milf&virl bay Avni söz 

~arak atafıdaki mUdafaatta bu
nnıu11tur. 

Avni Beyin Müdafaaaı 
- Şir:ket, 1914 den evvelki nolman • 

1-ın, kendine ald olmadığını töylUyor 

•• baylellkle ortada birtakım nokeanla· 
rı:n bulunduğunu itiraf etmi' olll)'or. 

llrketin sermayesinin milllyeti bld a • 
ltkadar etmez. Bizim karşımızda veci-

. helerini Ha etmlyen bir tramvay firketl 
l'ardır, 

Şirket genel aavaş içinde değişen ö
lkononıık durum dolayıaile teabhildle • 
rinf Yerine getiremediğini töylilyor. Bir 

an i~n bunu meıru bir ınaı:er•t olarak 
lrabul etsek bile mütareke il• 1926 ara· 
•tndalri 8 yılda neden yapmamıtlardırl 

Şirket lüzwnundan dolayı birkaç ya· 
bancı memur kullandığını söylüyor. ilr· 
kette (birkaç) değil (47) yabmc.ı DMS· 

ınur vardır. Bunlann tirkete ne 1Uzumu? 
Yardır? Bizim daha yüksek teknikle l§" 
lenıesi gereken demiryollarımızda bir 
tek yabancı memur yo.ktur. UUUdar 
tra.ınvayı ne yapılırken, ne de i§lerken 
Yabancı memurlara ihtiyaç hissedilme· 
Jniştir, 

Şirket vcki • Bayındırlık Ba • 
kanlığının yal .• z bir §.kid ııfatile hare· 

k~t edebileceğini lddia ediyor. Hakikat 
hıç de öyle değildir. Bu işte bütün dev

let otoritesi harekete mecbur kalınıttır. 
liir gün ulusal Türk talebe birliği Ku
l'ultaya müracaatla tramvay tirketinen 
J.ilcayet etmiş ve bu tikayeti broşür ha· 
ltnde bastırarak Kurultay liyelerine da

ğıtmıştı:. Bu suretle devletin en yiik • 
Sek otoritesini haiz olan Kurultay tah
rik edilmış, hükumetten iatizah vuku 
bul.muştur. Bunun üzerine Bayındırlık 
Bakanlığı işi tetkik etıni§ ve boylelikle 
bugün mevzuubahs olan hakikatler mey· 

dana çıkanlmış; bir (heyeti hukukiye) 

tesek kül etmiştir. 
Mesele tetkik safhalarınr geçirdik -

ten sonra Bakanlar heyetine intikal et· 

\i. Bakanlar heyeti şirket mUmessille • 
rinin çağınJarak halktan ıvazsız para 

al'nası dolayısile vaziyetin düzeltilme • 
sıni emretti. Şirketle konuşm:ılar ao • 
~ucunda anladşıldı ki bugünkü şartlar 
ıçinde 1926 tarihli mukavelenin başa
rdmıyacagını şirket kendisi de kabul 
etmektedir. Halktan aldığı fazla para

ları iaCie ~tmeyi, İsviçre frangının Ra
şada ve tanfelerde amil olamıyarağını 
da kabul etmiştr. Bu suretle hazırlanan 
ııroje mı veleleri teati edildi ve yal· 
nız serm ... ye meselesi kaldı. Bakanlık 
tarifelc.m tanziminde hayat endeksi • 
nın k ı 1 ,, mJsını istedi. Şirket kabul 

~tınedı ve kambıyoların kainı olmasını 
1511.:dı ki bu da aynı şeydi. Ve netice o
l rdk gene lsviçre frangrnın dtaim ol • 
nıasını temin etmek dolabrndan başka 
bir şey değildi. Tabii Bakanlık bunu 
reddetti ve şirkete vaziyeti ihtar etti. 
l3unlar yapılmazsa kanuni tedbirlerin 

alınacağı söylendi. Ayni zamanda no • 
ter vasıtasile de ihtar edildi. Bunun il • 
zerine şirket Başbakanlığa kadar aıüra· 
caat etti. ve kendi&ine yapılan teklifle
rin haksızlığından bahsetti. Biitiln bu 

geçen hadiseler bize anlatııyor ki; tir • 

ketin mukaveleyi fesbedebilmbk için 
Yapılmadığını iddia ettiği ihtarlar ya • 
Pılnuş; verilmediğini söylediği mtih • 
letler çok fazlasile verilmiştir. 

Yarım saat kadar devam eden bu mü

dafaalardan sonra Bayındırlık Bakan • 
lığı hukuk müşavirlerinden bay Namık 
Ctına1 söz alarak aşağıdaki müdafaada 

buJunm uştur: 
··-Tramvay şirketinin tarihi teelSilııUn 

den bugüne kadar yapmış olduğu !Dil • 

kavele hi.ikümlerine riayetsizlik, yol • 
&uzluk. ve sairesi 'hakkında dün söyle • 
?1iş oldu umuz şeylere şirket vekilinin 
ıtırazlaı ına karşı arkadaşım kısmen ce
Va.b verdi. Ben de bu mesele etrafında 
birkaç söz söyliyeceğim. 

Tramvay şirketi vekili aziz ıncslek
daşım Bay lsmaıil Hakkı ves.ikalMa ye 

resmi kayıdlara müsteniden vakii be· 
YanlarımJZı kısmen olsun kabul etınek 
faziletini gösterdiği iQin kendi&~ te • 

ıtnk1'iir l'C~erim. 

ULUS 

İstanbul tramvay şirl\:eti Devlet 

Şirketin mukaveleye ııiayetsiı:likle. 

rinden 1914 ıenesinden sonra işe vasıyed 
etmiş oldukları .çın kendilerinin aıesul 
olmamaları icab edecegi hakkındalci fi
kirlerine maalesef iştirak ed<:miyoruz. 
Bayındırlık Bakanlıgı, sermayedarları 

değişmiş olsun, aynı olaun, kar!Jn>ında 

ofalin den mesul bir 9irket gormekte

dlr. Ve bu tirket 'imdiye kada.r veci

belerini yapmamıştır, bunu bılir ve alt 

tarafı kendisini alakadar etmez. 

Bundan ba)ka tramvay tirketi vekili 

•yın meslekdaşımızın c:evablarında va. 

ki bazı ufak tefek zühullorini tashih •~ 
mekliğime müsaadelerini rica ederim. 

Meılekdqun dediler ki : Şirket ta· 

rifenin 1'e.zyid.l için ifgal kumandanlı
ğına müracaat ıtmiş değildir, kendileri 

bu tarifelerin resen tatbikini emretmi~
ler:dir. Maalesef vaziyet biraz başka 
tUrlll ureyan eylemiştir, size bu işin 
çoreyan teklini pırketin Hıııan.ıııdan ar

ıedeylm, tirket 1919 ıeneai raporunda 
diyor iri- ''Hükfunetle tarife üzerinde 

.Uqema<iığuıw: için 1.fgal kumandan· 

Jıfma milracu.t ıttik ve onların karari· 
ıe taıifeyl dört miale iblağa muvaffak 

olduk.,, Tramw.y tlrketi bir buçuk mil. 

yon ıı.r. .zararından bahisle o zamanki 

latanbul btıkQmetine milracaatla tari • 
felerlnin tezyfdini taleb ediyor, bu ta • 
leh tetkik edilirken bunu bırakıyor ve 

tepeden inme bir kararla bu işi düzelt· 

mek ıJç.in işgal kuvveti kwnandanlığına 
glcllyor ve o tarihe kadar nimetilc ya-

9adığı millete, halka karşı bilyük bir 

aaygısızlık, hll.rmetsizlilı: ediyor, rnillf 

J.zzeti nefsini yaralıyor ve tUrk tabilye 

tıini haiz olmak it.Uıarile 0 .zamana ka. 
darld mesaisine bir de hıyanet ilave edi· 

yor. Şirket mümessillerinin ünnsmı 
tıqıyaıı bu raporun lf~ ettiği hakilcat 

budur· 
1926 mukavcJeainin tir.ket taralın • 

dan değil Şehremaneti tarafından iete. 

nildiği hakkındaki beyana gelince ma 
aıesef bu da tMhih ,ecfJJmeğe muhtaç

tır. Ytikaek heyetinize takdim ettiği· 
miı vesikalardan birinde firketfo 1341 
aene•i temmuzunda verdiği bir mektub 
vardır. Bu me.ktub tir.keti vazifeyi ifa. 

ya dıaıveti ınutazammın bakanlık tebli

ğatına ka11dıktır. Bu mektubta vecibe 

lerl ifa ederniyeceğini alelusul istimla

ki vesile ederek beym etmekle beraber 

yangınlardan, makarrı hükOmetin An. 

ka:-aya naklinden, mübadeleden, mahal

lat arasındaki tahavvülattan ve fiatlar 

harbtan evelkinr nazaran on misli art· 
masına mukabil tarifenin ancak llç bu. 

çıık misli artrrıldtğından bahisle bu ve 

cibeleri yapmağ.a imkan oı.madıgmı bil 

diriyor ve gene 0 ·mutat bir sı.irü kurt 

masalı okuyor. Halbuki bunlar readap

tasyon mukavelesinde nazarı dikkate a

lınmış şeylerdi, bundan ıonr.a bir takım 
hesablar ve müracaatlar vardır ki niha.. 

yet 1926 mukavelelerinin akdine miln· 

cer olmuştur. İşte bu vesikalar lsbat 

eder ki bu mukaveleler Sehremanetinin 
değH 'irketin teklifi ile vaki olmuş
tur. 1926 mukavelcaindr bulunan bat. 

ıaruı yeni hatlar olduğuna dair firket 
vekilinin beyanatı da biraz muhtacı tas 

hihtıir. ÇUnkü bu hatlardan şirketin lh 

tiyarına bırakılmış olan dört ta.neai 

milstesna otınak Uzere diğerleri tama· 
men şirketin eald mukavelelerle yapmak 

mecburiy.etinde bulunduğu hatlardır ve 

yeni bat değildir. Bu bahta imtiyazlı 
firkıetl.er umum müdilrll lsahat verecek 
tir. 1923 ve 1926 mukaveleleri hakkın· 
dald iddiaya cclince, ı 923 mukaveleıi 
bi.r readaptuyoıı mukavelaıidir. Şirke. 
tin harbtan c.-elki iktıad prtlıaırına g8 

re yapılmıt mukaveleleri baıb .onra11 
lkt.-diyatuıa uy.durmak için yaprlım 

bir mukaveledir • 
Orada yapılan tadillt diler mukavele 

ler hOkınilnD değiştirir TC bu mukavel~ 
nin değiştirmediği mukavele hll.kllmleri 
men ve ınahfUJ:dur t 9Z6 muka.vclaln • 
deki hatlar ise esasen evelki mukavele
lerle prketin yapmağa mecbur olduiu 

hatlardı. 
Binaenaleyh 1923 mukavelesinde 

mevcud olmıyan haklan 19Z6 mukavel'o
nameainde aramaktansa 1923 den evel

ki mukavelelerde aramak icabederdi. 
Sennayenin laviçre frangına ircaı 

keyfiyeti irca sammmdald plyasa,.a g8-

re yapılmak Jbımdı bundan baPa Pt • 
ketfn yaptıiı irca bir ..-11.,..cıen lbafft 

değildir. Çünkü evve)j tiirk liruının 

1926 senesindeki İsvi_wre frangına naza
ran bir kıymeti vardı ki (2,5) frank bir 

tllrk lirası idi. Bunu (23) frank üzerin -
den besab etmek için evela irca zarna -
nındaki türlr lirasını altın kıymete çıkar
mak ve ondan sonra (23) ile darbotmek 
icabederdi. Demek ki ameliyenin bid 
tUrk lirasını altın lirasıJla tahvil ve on • 
dan ıonra (23) ile darb. Bu iki ameJiye
nin birinci.si kanun biikünılerine aara • 
baten münafidir. İşte bu mcınnuiyetle 

doğrudan doğruya karplqmamak için 
bu dolambaçlı yol takib edilerek bu aer
ınaye oyununu firket oynamıştır. Eğer 
bu e!;as kabul edilmek iktıza etse harb· 
ten evelki şirketlerin sermayesi kendi 
kendine altın para esasr üzerinden tahav
vül§.ta uğramak icabedcrdi ki bu böyle 
değildir. Şirketi finanse eden Belçika 
bankasının lzmir'deki bir fiyalı olan 
au şirketi eski sermayesini irca tarihin • 
deki piyasa üzerinden türk lirasına tah
vil etmiştir ki imtiyazlı şirketJeı: umum 
mildürü bu babta izahat verecektir. 

Türk lirası sermayenin İsviçre fran· 
gına ircaı mutlaka sermaye tezyidine 
miltevakkıf olmadığı hakkındaki tddia 

da tashihe muhtaçtır. 

Çilnkfi mukavelenin maddesi ıerma

yede iki cins paranın tevhidi için tilrk 
parası ıermayenin İsviçre frangına lr -
cama mezuniyet vermiştir. 

Avans ve tahvi1St ihracı l!Crmaye tez· 

yidi demek değildir yeni hatlar yapılma· 
yınca sekiz milyon İsviçre frangı tez • 
yidi sermaye vaki olmamıştır. Nitekim 

ıirket sermayesini bir frank bile tezyid 
etmt'miştir. Şu hale nazaran yalnıı ttirk 
lirası sermaye kalmıştır, başka cins pa -

ra ile sermaye yoktur ki tevhid mevzuu 
bahsolabilsin tevhid olamayınca ttirk pa 
rası ıermayenin İsviçre frangına ircaı 

da mevzuu babsolamaz. 

Tramvay Şirketi vekili ıaym Ustat 

Abdurrahman Münib ticaret kanunun • 

dan, borclar kanunundan, daha bir çok 

!llevzuattan bahsettiler ve feah keyfiye

tinin kanuna usule uygunıu.zlu~undan 

bahsedip durdular bunlara saygı değer 

Profesör Bozkurd cevab verecektir. MU· 
aaadenizle ben burada bir noktayı teba· 
rllz ettireceğim: 

Orta yerde bir mukavele vardır bu 
mukavelenin ınenfaatJer - borc:lar diye 

iki tarafı vardır. Bu mukavelenin bu ild 

tara r 'an yalnız biri lŞliyor menfaatler 

tarafı. Öteki tarafı durmuştur, işlemiyor 
menfaat tarafı halk .aleyhine mütemadi • 
yen işliyor ve Tramvay Şirketinin kasa
sını dolduruyor. Bu aksak işleyif, halkı 
soyma pahasına işleyiş imtiyaz mUddet!
nin nihayetine kadar böyle devam edip 
gidecek mi. Tramvay Şirketinin \"eldlle

rine göre 6yle olacak. 

Hükumet Amme ~enfaatlerini pddct· 

le rahnedar eden bu bir taraflı l9leyişe 
seyirci kalabilir mi ldL ŞUphesiz hayır. 
Eğer buna seyirci kalım§ olsaydı ka • 

nunun kendisine tahmil ettiği amme hu· 
lcukunu konıma ndfeslnf suiistimal et. 
mit olurdu. 

Hilk<lmet vru:lfesinf yaptı bu halk 

aleyhine ve f!rketin ka&alannı doldurma 
lehine işliyen müesseseyi aökUp atmağa 

karar verdi. Amme hukuku prensipleri
ne göre karar verdi ve bu karan Baym
dırhk bakanlrğı infaz etti hllkO.metin ve 
ona tebean Bayındırlık Bakanlığınm ver
diği karar aalahiyetl dahilindedir n bu 
karan vermekte haklıdır biz hıma b • 
nlls. 

Yük:aek beyetiııbin adaletine de iym& 
nmıız vardır çıkacak karan bUytlk bir 
rtmlnan " bıuuıu kalb ile beldiyoıu.ı.,, 

Bay Namak Cenah müdabw'!Ddaıı 
llODl'& bMı teknik lsabat nrmek için na
fa ~ ve prbtler ummn mti. 
dtbi1 Bay Etem eös alarak IPI iahatı 

"Hatıana baap mubvclelerlı Japıl
mwaı icab ettiği halde • tekilde dijer 
mukavelelere intikal ettirildiği ıre yap
brıJmadıtı mcydan"•hr, leviçre fran

gı bahsine gelince: bmir IU fi.rketi de 
Belçikalıdır .. O da ıemıaycsind. U124 
.eneai kambiyo ile oynamak c&tc:m.iftir. 
Biz, bunu da bittabiJ kabul etmedik. 

Sonra bir Belçika frangı on k.un1f türk 

parası heaabiJe aıcrmayesini Belçika 

frangına irca etmek ktediği baıldc bu. 

a.u dıa ~ddettik. .. 
Bundan IODI'& l&ı B&y Mahmud Esad 

BozlNrt'• pçtJ. Vı ıı.r cUmlem 9id
ctetM bW ılaka 11• dinlenen ,U..•l, mu-

Şnrasında 
• 

vaffak bir müdafaada bulundu ve de _ 
dl ki: 

'Şirket amme hukukunu auatunna} a 

ve hususi hukuku ~yletmeye çalışıyor. 

Biz ise kan!atlerimfzde ve iddialarımız 

da dört eaasa istinad ediyoruz: 

1 - DeYlet Şurası kanunu, 

2 - Nafıa teşkilat kanunu, 

3 - Medeni milletler mevzuatı I 
4 - Yabancı Alimlerin milta]ea ve 

lctihadları. 

Eğer bUtün bu esaslar bir tarafa bı

l"akılabilirse mesele o zaman lrususi hu 

kuk bakmırndan mütalea edilebilir. Fa

kat bu es.aslar dururken bu kabil değil 
dir. __ 

1926 mukaveleı;iııi hükumetin feslıe
dcbil ccg1ne elimizde bir çok deliller 

vardır. Fransız şurasının kararına 

dayanan ve evrensel değeri olan 

idari ihtilaflar kitabı iddialarımızı is

bat eden belgelerle doluclur. 

İmtiyaz aahibine karşı mukaveleler 

tedid kayıdları ihtiva ederler. Bunları 

idare; imtiyaz sahiblerl hakkında tatbik 
edebilir: 

1 - Varidata vazıyed edebilir, 
2 - ş:rketin mevcudiyetine vazıyed 

edebilir, 

3 - İmtiyazı hakime müracaat et· 
meden feshedebilir. 

Bu gibi kayıdlar mukavelelerde ol

masa dahi, devlet bunları tatlıik ec.1ebi

llr, Bunu fransız şurası 1905 ikincikanun 
ve 1910 mart ilamlarile karar altına al-

mıştır. Franı>ada bu şuranın kararı 
bi ' artık r prensip haline gelmiştıir. Bü 

tün ilimler de bunu ammenin hizmet

leri menfaatleri yolunda gitmeıneıi ha

linde mutlak olarak lc.abul etmişlerdir. 

Nihayet bunlar olm.au dahi, biz kendi 

bnunlarımıı ve •klıselimimide bunun 

böyle olacağını kabul edebiliriz. Çünkü 

ı.e böyle bir mahiyet verilmemit olsa 

amme itleri, tirketlerin elinde oyuncak 

olurdu. Türk uluau hesabına bu feda 

ldlrhğı kim gö:zı alabilir? Tilrk bükü

meti buna na6ıl gös yumabilir? Trem

ny tirketi Belçilmde bulunsa •e bu id
dialarını orada ileri eftnıeydi acaba bı 

bul ettirebilir miydi? 

Franıu: 9üra.aının k.azat lı:ararl.arına 

göre bu gibi dav.a.ları, mUnhuıran Dev· 

1et ŞQrur görebilir. 

Fransız kanunu medeniıi resen fesb 

tanımadığı halde idari mukavelelerde 

feah tanıyor. Halbuki bizim kanıunı.a.. 

nmuı meeelA borçlar kanunu husuıf 

mukavelelerde dahi resen feshi tanı

mı9trr. İdari mukavelelerde bunu ev

l~iyetJe tanır. Fesb için ihtar yapı] 

mamıştır, dediler. Tramvay tirketine 

lesbten takriben bir ay evel resmen teb

liğ-at yapılmıştır ve Hanseı bu tebliğat 

tan sonra Başbakanlığa müracaat et. 

mi.ştir, Hanses, Nafıa Bakanlığı muka

ftleyl feahetmek istiyor, bu teklifler 

ba:bızdır, kabul etmiyorum, dem.iştir. 

Demek ki, tıcbliğat, l' n vakidir. 
Bu tcbilğattan 60Qra miltemerrld hali 

ne giren şirkete b.rıı fcsh kararı Yeril· 
miştir, (Bay Bozkurt burada vesika· 

ları heyete verdi. Bunlar; notıer vasıta 

trilıe firkete yapılan tcbliğat ve bunun 
üzerine tlrkctln Bıtfbak:anlığa mtmıa
atnaıneafdlr) 

Bay Mahmud Eead Bozkurt dovam 

etti: Fontur'a g8re feahte ademi lmkin 
mevzuub&M detfldir, lmkf.mubk fe&h 
hakkını nuetmu, belki tamıinat .. ,. 

mekten lrurtaru, hatta elbaıbı mücbiııe 

bllı reeen fuh bakkma maıo.l olamu. 
DemıeJr oluyor ki, Naf ~ Bakanlığı tnm 

ny prlııe~ batl.lrı yapmumı lacı 
1apmu• mukaveleyi fetlbcdcı:r, ıerç.t 

basım tarafı belediye -ktimlakttı yç

mamı9tır, diyor ama nihayet eebebı 

mUcblrede bile falı hakkı olunca bu tc 
kilde evleviyetle olur. Beledi~ lltim • 
lak yapmıyor diye Nafıa Bakanlığı ne 

hakla amme haıklarını thma1 edeblllr2 

Neye istinadla belediyeleri kaıır ve 
Nafıa Bakanlığına onun velisi yaptılar, 

h!l! anlayamaıdıml İndi iddialarından 
başka hiç bir kanuni müstenidat göste 

remiyorlar. Son kanun belediyelere 40 
.eneye kadar bile imtiyaz vermek hakla 
vennittlr. Bu haldara malik ola.o be

lcdiyelen kıasııdır, denilebilir ml Bay 
Abduıırabman Mt1nlb tacaba beledlyıeı.. 
rl w ... r mttetaldl bü.kOmtt ant yaı-Ja, 
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i tiyorlar Hasım vekili ticaret ka.nu .. 

nundan bahsetti, ve bu kanunda tele .. 

fon, su ve münakalllt işlerinin münderig 
olduğundan bahsederek tramvay şirke .. 

ti davasının da bu kanuna atfen umu· 

mi muhakimde görUlmesini ileri ıürdü. 

Evet öyle ama orada üntiyazdan bahi~ 

yoktur, bu işler memleketin her tara .. 

fında imtiyazsıı: da yapılıyor. lmtıyu 

olunca it deği~ir.,, 
Bir çeyrek istirahati müteakib Ba}•ın· 

dırhk Bakanlığmm müdafaalannı teyi .. 

den verdiği tiç vesika okundu ~irket ve. 
killeri yaptıklarr şifahi müdafııalıırnı 

ihtiva ~en bir istida verdiler ve sôz 
miiddeiumumi makamını isgal f'tkn 'H y 

Emin Ahmed'r verildi. 
Mflddeiumııminin mütaleası rok va .ı

fane ve pek tatminkar idi. Giınl r e 
n ':ım rden muhakeme :zabıtları cv .. ı e 
teati edilen layihalar, büyük hır "' .ı 

teşkil edecek kadar büyüktü. 

füitlin bunlan bir iki sayıfa içi c sı . 

dıran kısa, fakat ruhlu: ihatalı vr- 11 'i 
bu mütaleada müddeiumumi vakı l ı, 

davayı ve taraOann iddia ve müdafaa' 1 . 

rını özlU olarak hulasa ettjkten sn., a 

kuvvetli esbabr mucibe ile şirketin da • 
vasını red ve cerh ~iyordu. Tesisinıi n 
beri mukavelelerle üzerine aldığı veci -
bcleri ifa etm~iği sahit olan Tramvay 
Şirketinin aon mukaveleler de bot:c • 

nnı yapmadı~ınr vr fakat bunları i z 
olan menfaatleri mütemadiyen ha k 'l 

zararına olarak aldığını ve bu şekiJıic 'ıiı 

taraflı işliyen bu mües~esenin d ;- nı 
amme menfa"tmı ihlal cttiğini ve Ba -

yındrrlık Bakanhğınm bu mukavelen n 
mütevazi bir şelölde işlemesi için az mi 

hüsnüniyetini g<ntenı:ıesine rağmen b •· 

na muvaffak olamadığım ve binnetice 
İcra vekilleri M.yetine müracaatla hu
lruku Amme prensiplerine ve Baymdrr

Jılc Ba.kanlıfı 'teJıkil!tı kanununa naza
ran bu mukavelelerin feshine dair ka-

rar aldığınr Ye bu karan infaz- ettiğini 

ve gerek İcra Vekilleri heyetinin ge • 
rek Bayındırlık Bakanlığının böyle bir 

karar ittihazına ullbiyettar olduğunu 

ve halkm hukukuna pek bariı bir ~e • 

kıilde ay km olan bu mukavelelerin fes· 
hinde bu makamların halılı olduklarını 
ve hukuku imme balmnından bükume • 
tin h!kimyetine müteelJiık olarak itti .. 
haz olun.an bu karar mucibince bu iki 
mukavelelerin ffflhi ve belediyelerin 

birer şahsiyeti hükmiye olduğunu, ,., . 

vekaletlerin bunlara müdahale edemi} e 

ceğini, Bakanlığın İstanbul şehrema

netinl temail ettiği iddiası da varid 6 J
rillemiyeceğini, 1923 mukavelesine r ..ı

cu doğru ve muhik olduğunu ve 

1926 mukaveleleri mucibince şirket n 
temin ettiği menfaatleri iadesi kcznlJk 

muhik bulunduğunu beyan ve hukfmet 
tarafınclan milttehaz karar adil ve h k-

kaniycte ve kanuna ve hukuk pren::;i -
]erine uygun olduğundan şirketin 

dan dolayı tazminat talebine hakkı o -

madığını be.yan etti ve bun mu f 
olarak dermeyan edilen iddiaların 
ri varid olduğundan şirketin açtı 1 p

tal dıwesmın reddi mütaleasında bu • 

Lundu. 

Bu miltaleayı mUteakib ba§k n R -

ıad muhakemenin bittiğini ve karar n 

.a.h gUnil aaat on beşte tefhim edıle • 
gfnl blldlrdl. 

~~~1 

Beher Beheı i 
~ SaJlfa Santimi Sayda Santi .~ 

-------
• 300 3 200 ~ 

' ! ı: ~ ı: ~ 
~ - Ha:! ifl::ı:r. yenı 1 

çıkan kitablara aid Ulıılardan 

% t5 tenzillt yapılır. 

1
~ 

2 - Zayi llln bedelleri mak. ~ 

tu yt1s otuz kuruıtur~ ~ 
S - Tebrik, te§ekktlr, evlen- t 

me vefat ve katı aınka il!nla ~ 

ı mdan maktu an be§ lira almn ~~ 
~ . 
~ ~ 

~~ ABONE ŞARTLARI "~ 
~ Müddet Dahilde Hariçte 

~ ----· 
Serieliği 17 Lira 30 Lirıı 

6 Aybğı 9 .. 16 .. 
3 Aybfı 1 9 

Posta licreti 



SAYIFA 6 

Pazar1ıkla satı!ık 
emlik 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
% 20 

Esaa No. Mevkii ve nevi Dipozito 
ıs Ankara: Yenice Mahallesi 

Kuyu sokağı N o. 2 
Çift Baraka 180 T. L. 

Yukarda yazılı emlak pesin para ile pazarlıkla satıla
cağından isteklilerin 25-2-935 pazartesi günü saat onda 
bankamıza gelmeleri. (396) 1-665 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKU~ SATIŞ 
MEMURLUGUND/\N: 

ı - Mahcuz olup sat ı lma ına karar verilen Ulubey mahallesinin 
(eski yakup Horrat ) Ter kanlt sokagında ve tapu l.adastrosunun 
Esas 15, pa fta 70, ada 385, parsel 15 num ralı evin 56 hisse itiba
riyle 28 hissesi aşagıda yazılı şartlar dairesinde satılmak Uzere açık 
artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsaf ve müştemilat: 
Büyük bir avlu, mustakil bir kısmın da (1) oda, (1) mütfak, 

(1) koridor, (1) hala, ve gene müstakil (1 ) mutfak, biiyuk 
kısmın bodrumunda (1) hamamlık, (2) ci katta tamamlanmamış (2) 
oda yeri, (1) odunluk, (2) sofa, (4) oda, ve (1) taraca vardır. He
yeti umumiyesine 2700 Jira kıymet tahmin edilmiştir. 

3 - Satış peşin para ile olmaküzere 28-3-935 tarihine miısadif 
perşemlıe gimü saat 14-16 ya kadar icra daireıi gayri menkul satıt 
memurluğunda yapılacaktır. 

4 - falipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıymetin 
yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçası veya milli bir bankanın teminat 
mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tahvilleri 
getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten ıonra mezkur günün 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihteki artırmada teklif edilen bedel muhammen kıy
metin yüzde 75 ini bulmadığı takdirde 13 - 4- 935 tarihine müsadif 
cumartesi günil saat 14-16 ya kadar yapılacak lki!lci artırmada en 
çok artıran talibine ihale olunacaktır. (Keza Muhammen kıymetin 
yüzde 75 ini bulmak şartiyle en çok artıran talibine ihale olunacak 
ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 2280 numaralı kanun ahkamı
na tevfikan borç bes sene müddetle tecile tabi tutulacaktır.) 

7 - Bırinci ve ı .inci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi mütea
kip verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale 
tarihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedı gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında da iha
le bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evel 
en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veç.hile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale far
kı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi vcçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on be~ 
günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye reıımi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alikadarlarm bu gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan lddiala· 
rını evrakı milsbiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildinnelcri ll
zımdı_r .. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça satıı 
bedehnın paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 23-2-935 tarihinde 934/148 nu· 
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan ~artname-
mizi okuyabilirler. 1-653 

ANKARA BİRİNCİ SULH HUKUK MAHKEME
SİNDEN: 

İstanbul maııkupcularda numarada 15 de Hüseyine 
Ankarada Biirhanettin vekil avukat Emin Halimin aleyhnize 

ikame ettiği 150 liraya mütedair alacak davasında. 
18-2-935 tarihinde gelip yemin etmeniz için 27·1-935 tarihli ila· 

nen tebliğata icabet etmediğinizden yeminden kaçınmıı ve vakıayı 
kabul etmiş addolunacağrnız yalnız ıon defa olarak eğer yemin ede
c~k. i~niz. bu ilana muttali olduğunuz tarihten sekiz gü.n içinde 
bı~ ıatıda ıle mahkemeye müracaatınız aksi halde vakıayı kabul et
mı11 addolunacağınız lüzumunun ihtarına ve bu ihtarın uaulUn 141 
inci maddesi mucibince ilanen icrasına müracaatm mahkemenin mu· 
allak bulunduğu 12-3-935 tarihinden evci yapılması lüzumunun bil-
dirilmesine karar verilmiştir. 1-654 

Sivas beıediye reis i inden: 
. _Sıvasta ya~.ıl~_cak (Atatürk) heykelinin maketi ve pro
Jesı 15-2-935 gununden başhyarak iki ay için müsabakaya 
konulmuştur. 

2 - Proje bir maket (heykelin modeli) ve bir resmi ih
tiva edecektir. Kaidenin blıtün tafsilatını makette ve re
simde gösterilecektir. 

3. - Maket alçıdan veya buna benzer kolaylıkla eğil
mez ve yumuşamaz bir maddeden olacaktır. 

4. - Proje ve maket ikinci ay nihayetinde yani nisanın 

dl~ inci günü Sıvas'ta bulundurulmak üzere gönderilmeli
ır. 

Müsabaka 16 nisan 935 salı günü yapılacaktır. 
S. - Müsabakaya girebilmek için fenni eldi yet vesika

sı gereklidir. 
. . 6. - Müsabakayı kazanana ikramiye verilecek ve esas 
ışın yapılamasında da mali garanti verdiği takdirde tercih 
hakkını alacaktır. 

Şartna~e ~stanbul Cümhuriyet Halk Fırkasında İstan
bul ~eledıy.esı°:de Ankara belediyesinde ve Ankara Türk 
maarıf cemıyetınde bulunacaktır. Talip olan sanatkarların 
alm.~1arı _daha .:azla bilgi edinmek istiyenlerin belediye 
encu~en,ne mur?.1'""'" 1arx. (342) 1--655 

ULUS 

l !:t~nt:ı Oef~~~r~:~~~iğlO~=r~ ~ahallı 
Hasan Sefa oteli Sanayi caddesi 
Mustafa Nuri ve Şeriki 
Mehmet Ziya 
Mehmet Nedim 
Mustafa 
Koço 
Hes Kolman ve serikı 
Hes ve Şeriki · 

" ,, 
Doktor 
Doktor 
Hancı 
Müteahhit 

.. 

,, ., 
Hacı Doğan 
Anafartalar 

İbadullah caddesi 
Sanayi caddesi 

.. 
" " " Regen Emel Mühendis ,. ,, 

Süleyman Sami Otel Etlik 
Yukarda adları yazılı mükellefler icrayı ti caretleri es

nasında verdikleri kazanç vergisi beyannamelerinin müs
tenidi bulunan defterleri ilan tarihinden itibaren on gün 
zarfında Kızrlbey Maliye şubesine ibraz etmeleri veya ad
res göstermeleri aksi takdirde vergi matrahının takdir su-
retiyle bulunacağı ilan olunur. (395) 1-666 

Ni v de Be ediye Başkan ığ'ından: 
6800 lira bedeli keşifli Nigde Merkez Kasabasının 200 

hektar sahadan ibaret olan meskun kısmiyle 100 hektardan 
ibaret gayri meskun mahallin rakamlı planının ah.zi 12-2-
935 tarihinden itibaren bir ay müddetle kapalı zarf usuliy
le eksil_tmc suretiyle 1_1:3-935 tarihinde ihale olunacağın
dan t&lıp olanların Nıgde - Ankara - İstanbul Belediye 
başkanlığına müracaat etmeleri. (393) 1-668 

Ankara De: terdar. ığından : 
Mükellefin Adı 
Mehmet Hilmi 
Alter Şandur 
İbrahim Baha 
İsmail 
Abdurrahman oğlu 
Celal Avni 
Simon Nesim 
Salih Fansa 
Mahmut Nedim 
Rasim 

Mehmet 

Ticaret nevi Ticaret yeri 
Tahan Fab. Fevzipaşa mahallesi 

Lokanta Bankalar 
Kamelye Mağazası Anafartalar 
Hasf ırın Müdafaai Hukuk 

Bakkal 
Kırtasiyec' 
Lokanta 

Bilardo salonu 
Doktor 

Köy Hocas 
Matbaası 

\nafartalar 

" ,, 
Zincirli cami 
Hükumet caddesi 

Emniyet apar
tımanı 

Sanayi caddesi 

Yukarda adı ve ticaretin nevi ve mahalli yazılı on mü • 
k~~~e_fi? ~ı;ılbey. ~~ Jcsin~ ~ta ettikleri beyannamelerin tet
k:kı ıçın ılan tarıhm~e~ ~tıbaren on gün zarfında ya mez
kur şubeye defterlerını ıbraz etmeleri veya adrese gös • 
termeleri aksi halele vergi matrahının resen takdir otuna • 
nacağı itan olunur. ( 407) 1-672 

Askeri fabrika'ar 
ticaret kalpminden ı 

2000 ton Kriple veya jeneratör kömürü 
4 Mart 1935 pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla •tın 

alınacağından isteklilerin gelmeleri. 
Şartnameyi görmek istiyenler hergürı Ticaret Kale • 

mine gelebilirler. 1-677 

Ankara Ziraat ~lüdürlüğündenı 
Ağ Tırtıllarını? _YUmurtalarmı bıraktıkları söğilt ağaç

ları dallarmın __ kesılıp ~akıtması bu sene çevremizde yapı
lacak gene_I n:1.~~~del~yı ~.olaylaştıracağından bahçe ve tar
lalarındakı_ s~gutlerın govd~ kısmından yukarı dallarını 
1-4-935 ~ar~l11ne kadar kesmiyenler hakkında 14 Ağuatoe 
1330 tarıhlı kanunun 7 nci maddesinin tatbik edilecetf ilan 
olunur. (414) ı _ 675 

22 fUBAT 1935 CUMA 

Kunıhara ltÜlÜıı bir istil\.ltaldir 

Ankara Ticaret Odasından: 
Maden Mühendisliğinin Ticaret odası tarafından ifa 

~dilmes~e ~ni ilerde artırılmak üzere şimdilik 60 lira 
u~_retle bır kltip alınacağından ıubatm 23 ünd.i cumartesi 
gunil saat 15 de icra edilecek müsabaka imtihanına iıtirak 
e?11ek i~tiyenlerin §imdiden mektep şehadetnameleriy 1 e 
hilsnU hızmet veeikalannı hamilen odaya müracaatları. 

1-605 

M< nisa Akhisar belediyesinden& 
28-2-935 tarihinde ~e e~ilcçek ~lan Gazojen Motö(I 

hakkındaki ekailtme ilam goriilen lüzum herine Prıdilİt 
tehir edildiği ilan olunur. (800/4®) ı--671 
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Kanzuk 

KREM 
Balsamin 
ve eksiri 

Yegane ciddi gü-
zellik kremidir . 

Teninizin daimi. 
tazeliğini yalnız. 

KREM BALSA-
MİN ile korw-su
nuz. 

Kanzuk öksürük r"'stillennl her .zaman kullanınız. 

Sekiz taksite 
satılık emlik 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas No. MEVKlt ve NEVİ 

9 Tabakhane Mahallesi, Beypmar 

% 20 
Depozito 

Sokağı 38 numaralı ev 190 T.L. 
H~ Doğanbey Mahallesi, İbadullah Matbah 

sokağı No. 6 Ev 250 
" 20 Yeğenbey Mahallesi Mescid S. No. ı 

Arsa. 53 M2 85 
Y~~arda yazılı Emlik, ilk taksirli peşin ve yedisi ;~di 

yılda odenmek üzere sekiz müsavi taksitle ve bedeli nak
t~n ~eritmek şa.rtiyle açık artırma ile satılacağından istek
lılenn 6 Mart 935 çarşamba günü saat onda Bankaya gel· 
m~leri. (394) 1~7 

Askeri Fabrikalar 
Ticaret kaleınindeıı : 

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

alınacağından isteklilerin gelmeleri. 
Şartnameyi görmek istiyenler her gün Ticaret ı ~ ı 

ne gelebil iri er. ı- , 

• 



Harhiye Mektebi Talebe Kayıd 
,-e J(ahul Talimatnamesi 

Harb:ye Mektebi 
K. lığından: . 

1 - Bu sene Harbiye Mp. nt;, ~s. ,!I_ak~ ve mu
alliın sınıfına Milli Müdafaa Vekaletının g~.sterece
ği nisbet içinde ana vatanın iç ve dışından turk tale-
be kayıt ve kabul olunacaktır. . . 

a) Tam devreli lise mezunları Harb.~ye Mp.ne e~-
b·ı· 1 Bunlardan bir sene sonra muracaat ed .. -re ı ır er. . d sonra mu-

ler imtihansız, iki v~ya daha zıy~ de s~~~alorya imti· 
racaat edenler As. lıselerden bırın e 
1 tAb' tutulurlar. Lise mezunlarından gayrı, sı
ıamna a ı . . 1 uadil oldukları 
nıf ve ihtısas Mp. len ve lıse ere m . ve 
Kültür Bakanlığınca tesbit edilmi~. olan ekallı~est li
ecnebi Mp. lerinden mezun olan turk t~lebe d'k ~ ve 
selerin birinde mezuniyet imtihanı g~çı~e 1 ç k • 
türk diline tam vakıf olmadıkça Harbıye p. ne a 

bul edilmezler. d M b innek istiyen türk 
b) Ana vatan dışın a P· e g . ....h 

talebenin de As. liselerden birinde ~~kalo~y~. ım~ı :-
1 . t" k diline vakıf ve turk tabııyetın e 

nı verme erı, ur . rfında türk 
ol malan lazımdır. Olmıyanlar bır sene za. B' 
tabiiyetine o-eçeceöine dair bir senet verırler. ( ır 
sene zarfınd~ tabii~etini değiştirmiyenler o~ur~a ~p) 
masrafı kendilerinden alınarak Mp. den çı arı ır ar 

c) İstekliler (16) yaşını bitirmiş ve (23) yaşına 
henüz girmemiş olmak, . ır 

d) Üniversitede okurken As. bakım ~e mua. ı~ 
olmak istiyen talebeden birinci sınıfa g~~~ .~stı· 
yenlerin en yukarı (22) ikinci sınıfa (:3) uçuncu sı-
nıfa (24) yaşlarını bitirmiş olmaları lazımdır. k· 

e) Vücudunun teşekkülatı ve sıhhatı (tam teşed 
. 1 ede) ordu a küllü heyeti sıhhıyece yapı an muayen 

ve her ikilmde faal hizmete müsaid bul~fak. halı· 
· · · h' bır ena f) Ahlak ve seciyesi ve aılesının 1~ 'k .. _ 

ve fena şöhretler sahibi olmadığına daır vhesa;.f g~: 
t b d M kt p K lığınca mu te ı -

termek. ( ca m a e . e • · i müsbet çıktığı 
nallarla yapılacak tahkıkat netıces d . k 

d 1 Menfi zuhurun a ıse a· takdirde Mp.e kay o unur. h' bir 
bul olunmaz. Müracaat edenler bu hususta ıç 
hak talebinde bulunamaz!~) 1 haiz olanlardan 

2 - Birinci maddedekı şart arı mdan tem· 
lstanbulda bulunanlar heı:_ sene mart ybaş a Harbiye 
muz nihayetine 'kadar dogrud~~ ddog~~unanlar bu
Mp. K. lığına ve. lstanb.~l .~arıc~~rie K nma veya as
lundukları yerlerın en buyuk as · nihayetinde . . r y. geç temmuz 
kerlik şubesı reıs ıgıne en h'l istida ile müra-
Harbiye Mp. de bulunacak ~eç ı eazılı kağıd ve ve
caat ederler. İstidalarına aşagıda Y 

sikalarını bağlarlar. . ddak sureti 
a) Nüfus tezkeresı v~ya mus~ hh'ye tarafından 
b) Mütehassıs tam hır h~yeltı s\ \ vesikaları ol

musaddak sıhhat ve aşı vesıka arı at~rılrr ) 
k ,.. hekimlerce aşı yap · . 

mıyanlara as en y k bin şahadetnamesı ve 
c) Mezun bulundugu" m~ t~. kayıdı 

mektebin vereceği resmlı hdus~uh:l kdi;de . askeri ka· 
d) Mektebe kabul o un ugu a e aynen 

talimatları tamamen v 
nunlar, nizamlar ve 

1
. . . e kendisinin birer ta-

. y. . na tık ve ısının v d'kl' b kabul ettıgırı;ı , halinde gezer, si ı ı, a-
ahhüd senedı; sar ah, uykul y müptela olmadıkla-

mak hasta ıgına . 
yılmak .ve çı~pın . lilerinin taahhütnamele~ı. 
nna daır talıplerın ve d b .. 'le mektebe gırmez· 

Bu gibi hastahk!ar ~n ır~ ~nlaşılan talebe mek
den evel malill oldugu bı~a~:ri in sarfedilen bütün 
tepten çıkarılır. Ve 0 t.a e . ~1 . ı - 394 
masraflar velisine tazının ettırı ır. 

1 h , Umum 1\Iüdürlüğünden n .sar.ar 
(21774) lira (47) kuru~ be-

l - Akhisarda ~apılacak k lı zarf usuliyle eksilt-
deli keşifli yaprak tutun ambarı apa 

meye konulmuştur. . ro. el eri ( 109) kuruş mu-
2 - Eksiltme şartnamesı ve p J . k'd u-

übayaat şubesı na ı m 
kabilinde Cibali'de levazım ve ın. üstakil müdürlüğün-
hasibliğinden ve İnhisarlar Manısa m 

den alınacaktır. rtesi günü saat 15 de 
3 - Eksiltme 11 ma~ 935 pa~: icra edilecektir. 

Cibali'de alım satım komısyonund k' hükümlere göre yu-
4 - Teklif mektubları kanun ab~ saat evetine kadar 

k . d ·ı ün ve saattan . . 
arda tayın ~ .ı en g ukabilinde verilmelıdır. 

komisyon reısıne makbuz m . . hsus maddesinde ya-
·ı rtnamesının ma 5 - Eksı tme, şa d· yapılacaktır. 

zılı şeniti haiz olanlar ar~sıne; 
5 

muvakkat güvenme pa-
6 - Talip olanların ;:u~d , .. acaatlan. 

rası olan (1633) lira ile bırlıkte mur 1-581 
(745 - 350) 

Ankara Binicilik me ktehi 
müdürlüğünden : 

. . . . Mektebinin 12 kişiden ibaret olan ta-
Ankara Bınıcılık . . 1 · artırma suretiyle 26-2-935 

!ebelerinin bir senelık ıaşe en Kulübünde talibine ihale 
salı günü saat 15 ?e A~lı ~p~~ fa:da tafsiiat almaları için 
edileceğinden talıplerı.n 1. _:-ine müracaatları ilan olunur. 
Mektep Mesul Muhasıp ıg (277) 1-479 

Tesviyeci ve tornacı 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğünden: 
Kırıkkale fabrikaları için tes-

viyeci ve tornacı alınacaktır. 
İsteklilerin imtihan için istida 

ile Ankara'da fişek fabrikasına 
Istanbul'da Bakırköy barut fab 
rikasına, lzmirdekiler alkapı· 
nar sı •ah tamirhanesine m ·· ra -
caatları. (222] 1-400 

Çankırı be:ediye başl{anlığından: 
ı - Belediyece (350) tane mütenavip cereyan için 

elektrik sayıcısı (saati) ve (150) tane Kuru işler Pervane
li su sayıcısı ayrı ayn ve kapalı zarf yo1uyla eksiltmededir. 

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

3 - Eksiltmeye girecekler (10198) sayılı Belediyeler 
münakasa ve ihalat nizamnamesine uygun olarak yaza· 
caklan mektuplarını ve buna ekliyecekleri belgelerini 19-
3-935 akşamına kadar Çankırı Belediye Başkanlığına ver· 
meleri veya teahhütlü olarak göndermeleri. 

4 - Eksiltme ve fen şartnameleri (İki) lira karşılığıda 
Belediyeden alınır. (328) 1-631 

imar müdürlüğünden: 
Bahriye caddesindeki satrlacak hane enKazıanna tallp 

zuhur etmemiş olduğundan 24 Şubat 935 pazar günü saat 
on beşde ihale edilmek üzere bir hafta müddetle temdid 
edilmiştir. (375) 1-623 

UYAN IS 
' 

Cümhuriyet inşaat Türk 
Anonim Şirketinden: 

Aşağıdaki mevadm müzakere ve karara raptı için 23 
mart 1935 günlemecine tesadüf eden cumartesi günü saat 
16 da şirketin meclisi idare~i bulu~an Ankara'd.a Güzel. İz
mir caddesindeki yazıhanesınde hissedar heyetı umumıye-
sinin alelade toplantısı yapılacaktır. Şirket mukavelena
mesinin 24 ve 26 ıncı maddelerine tevfikan heyeti umumi· 
yeye girmek için esaleten veya vekaleten yirmi hisseye 
sahip hissedarların hisse senetlerini toplantı gününden on 
gün evetine kadar şirket veznesine vermeleri ve karşıh
ğında girme kağıtları almaları ilan olunur. 

Müzal{ere olunacak. işleı; 
1 - Meclisi idare ve murakrb raporlarının okunması 

ve tasdiki, 
2 - 934 yılı hesabına ait bilançonun tasdiki ve mecli· 

si idarenin tebriesi, 
3 - Murakıp seçimi, 
4 - Mukavelei esasiyenin 12 inci maddesi mucibince 

kıdem itibariyle açılacak iki üyenin yerlerine diğerlerinin 
seçilmesi, 

5 - Murakıb ve meclisi idare üyelerinin ücretlerinin 
tayini. 1-647 

rxıtttt,O .~ · .. 

• •• 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci tertib 5 inci çekiş 11 mart 1935 dedir. 

Büyük ikramiy 30.000 liradır. 

Aynca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiyeler ve 
20.000 liralık mükafat vardır. · 

İmar müdürlüğünden: 
Mübayaa edilecek 300 lira muhammen beaenı bir adet 

çelik saç dolap dosyasında mevcut şartnamesine göre ek· 
siltmeye konmuştur. 2. Mart. 935 currıartesi günü saat on 
beşde ihale edileceğinden taliplerin İmar Müdürlüğünde 
toplanan komisyona müracaatları. (365) 1-608 

S.\YJFA '.:' 

E 
Maarif Veki Jiğinden : 

Riyaseticümhur orkestrasına, telli ve üflemeli orkestra 
enstrümanları çalan türk ve ecnebi sanatkarlar alınacak· 
tır. Orkestraya girmek isti yenlerin: 

1 - İstida 
2 - Nerelerde çalıştıklarını ve son vaziyetlerini göste

rir tercümeihal (ecnebiler aynca tabiiyet "esikalannın su· 
retlerini iliştireceklerdir.' 

3 - Tahsil vesikalan 
4 - İkişer fotoğraf 
lle Maarif Vekilliğine mnracaatJan uan olunur. 
(346) 1- 590 

Ja ıdarnıa Umum Kumandan· 
lığı Ank.ara Sabn Alma 
l{oınisyonundan: 
23.000 metre yatak kılıflık bez 2. 3. 935 cumartesi gü • 

nü saat (11) de Ankarada komisyonumuzda pazarlıkla satın 
alınacaktır. İstekliler evsaf ve nümuneyi her gün İstanbul 
jandarma muayene heyetile komisyonumuzda görebilirler, 
Şartname parasızdır. Bezin bedeli (9200) Uk teminatı 
(690) liradır. Pazarlığa girecekler 2490 sayılı kanun vo 
şartnamesindeki vesika, sanchk makbuz veya banka mek .. 
tubu ile gün ve saatmda gelmeleri. (325) 1-552 

Diyarıbekir 
Belediyesinden: 

1 - (73857) lira (93) kuruş bedeli keşifli Diyarbekiı 
şehri elektrik: tesisatına aid su kanab, baraj, santral ve üg 
muhavvile merkezi binası inşaatı şartnamesi mucibincd 
kapalı zarf usuliyle 31 ikinci kanun 935 tarihinden itibared 
32 gün müddetle münakasay konulmuştur. . 

2 - Bu inşaata aid plan, model, şartname, ~arıta v~ df· 
ğer evrak 20 lira bedel mukabilinde Diyarbekir beledıye • 
sinden alınacaktır. 

3 - Münakasa 4 mart 935 pazartesi günü saat on ikide 
Diyarbekir belediye dairesinde yapılacaktır. 

4 - İstekliler keşif bedelinin elli bin liraya kadar yüz .. 
de yedi buçuğu ve mütebakisinin yüzde beşi nisbetindc 
(Artırma ve eksiltme ihale kanununun 17 inci maddesind• 
yazılı) muvakkat teminat verecektir. 

5 - Teklif mektubları 4 mart 935 pazartesi günü saat 
on ikiye kadar Diyarbekir belediye dairesinde belediye en• 
tümenine verilecektir. (800 • 372) 1-616 



ULUS 22 ŞUBAT 1935 CUMA 

Mun ~\Hutıtfaa \'ekileti Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Sa•.ın..lma Kornlayon•ı 

nAnlan Satın Alma Komisyonu ilanları 

İLAN / MARANGOZ FABRİKASINDA HALEN MEVCUT 
Ordu ihtiyacı içın mem- OLAN 30000 KİLO VE MAYIS NİHAYETİNE KA-

leket dahilinıle mevcucl yağ- DAl< TOPLANACAK OLAN 20000 KİLO Kİ CEMAN 
lardan .1125 kilo 712 C. va- 50000 KİLO YONGA SATIŞI. 
kum yağı alınacaktır. Mu-
hammen bedeli 1000 li-:~drr. Miktarı yukarda yazılı ve tahmini bedeli 0.75 kuruştan 
that~si 25. 2. 935 pazartesi .. 375 lira olan yonga 9 mart 935 tarih inde cumartesi günü 
gUnH saat J 4 te \cra edile- saat 14 te Askeri Fabrikalar satın alma komisyonunca açık 
cektir. Taliple· ~vsaf ve artırma ile satılacaktır. Taliplerin mezkur gün ve saatta 
şartn:ımesin\ görmek ve al- teminat akçesi olan 2, 13 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
mak istiyenler bedelsiz ola- ve 3. r.ırnddelerindeki vesaikle komisyona müracaatlarr. 
rak M. M. V. satı"\ alma ko- (378) l-62S 
misyonundan vcr:tecektir. 
Eksiltmey gireceklerin bel- MUHTELİF KUTURDA YEDİ KALEM AMERl-
li gün ve saatinde 2490 No. KAN AYNASI VE ÜÇ KALEM MAKKAP KOVANI 

lu kanunda gösterilen vesa- Tahmini bedeli (2872) lira olan yukarda yazılı malzeme 
ikle ve 75 liralık teminat askeri fabrikalar satmalma komisyonunda 10 Mart 935 ta-
mektubile birlikte :\f. M. V. rihinde pazar günü saat 15 de açık eksiltme ile satınalına-
satın alma komisy<muna gel- caktır. Şartnamesi bedelsiz olarak komisyondan verilir. 
meleri. (285) 1 - 481 Taliplerin muvakkat teminat olan (215) lira (4) kuruş ve 

tLAN 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesaikle 
Ordu ihtiyacı için memle- mezkur gün ve saatta komisyona müracaatları. ( 403) 

ket dahilinde mevcut ben- 1-6S8 
zinlerden 1200 kilo benzin 
pazarlıkla alınacaktır. Pa- 50 ADET GRAFİT POST ASI, 50 ADET ÇELİK 
zarlığı 2-3-935 cumartesi gü- İZABESl İÇİN POTA 
nü saat 14 dedir. Muham- Tahmini bedeli ( 4000) lira olan yukarda miktarları ya-
men bedelinin beher kilosu zıh Potalar Askeri Fabrikalar satmalma komisyonunca 
37 kuruştur. Tal;plerin ev- ~O mart 935 tarihinde pazar günü saat 15 de açık eksiltme 
saf ve şa;tnamesini görmek ıle satmalınacaktır. Şartname bedelsizdir. Ve komisyon-
ve almak ist!yenler bedel- dan verilir. Taliplerin (300) lira muvakkat teminat ve 
siz olarak M. M. V. Satınal- 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesaikle 
ma konıi:-·;·onundan verile- mezkur gün ve saatta komisyona müracaatları. (397) 
cektir. Pazarlığa girecekle- 1-664 
rin belli gün ve saatmda 33 
lira 30 kuruşluk teminat 
mektuplariyle birlikte M. M. 
V. Satmalma komisyonuna 
gehı.,Plf"rİ. (309) 1-544 

!LAN 

1 - Beher kilosunun tah
min edilen fiatı 100 kuruş 
olan 2650 kilo ham deri ile 
bir kilosunun tahmin fiatı 

80 kuruş olan 600 kilo bal
mumu açık eksiltme ile sa
tm alınacaktır. 

2 - İhalesi 23-2-935 cu
martesi günü saat 15 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
234 liradır. 

4 - İstekliler şartname
sini parasız almak ve örnek
lerini görmek için her giln 
ögleden sonra ve eksittme
ğe girmek icin de muvakkat 
teminat mektup veya mali-
YC}'e yatırılmış teminat mu
kabilinde almacak makbuz 
ve artırma eksiltme kanu
nunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesikalarla birlikte iha· 
le günü ve saatmda M. M. 
V. satın alma komisyonuna 
müracaatları. (283) 1-483 

İLAN 
Aşı ve serıını evinin ihti-

11acı için (100) baş tavşana
':nacaktır. Muhammen fiatı 
ı 00 liradır. Pazarlığı 28.2. 
1 q35 perşembe günü saat ı 4 
.. eclir. Talipler evsafını gör
mek üzere hergün öğleden 
<ıonra M. M. V. satın alma 
1·omisyonuna müracaatları 
•ıe pazarlığa gireceklerin 
h~IH gün ve saaatinde 750 
1'urusluk maliveye yatırıl -
!TllS vezne makbuzu ile bir
'ikte M. M.V. ~atın alma ko
ıni5;von•ına •elmeleri. 

(406) 1-656 

BAHÇE 
MERAKLILARINA 

Çam, gül, yemiş ağaçları, sa
lon yeşillikleri, süs ve •rılan 

fidanlardan cok çeşidler bula· 
bilirsiniz. Ortaköy Ankara bah· 
çesi Vasi!. l - 492 

lrııı \ar & .ıhıhı V" Başmu· ~ • 

SİLAH FABRİKASIN
DA ÇATI TAMİRİ. 

Bedeli keşfi 3305 lira on 
kuruş olan yukarda yazılı 
çatı tamiri 3 mart 935 tari
hinde pazar günü saat 15 de 
Askeri fabrikalar satmalma 
komisyonunca pazarlıkla 
yaptırılacaktır. Şartname 
17 kuruş mukabilinde ko. 
misyondan verilir. Taliple-
rin 237 lira 80 kuruş muvak
kat teminat ve 2490 numara 
h kanunun 2 ve 3 üncü macl
delerincle ki vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona 
uı:iracaatlan. (344) 

1-57S 

BiR ADET MOTÖR 
POMP 

Tahmini bedeli 650 lira 
olan yukarda yazdı bir adet 
motör pomp 3 mart 935 ta
rihinde pazar günü saat on 
beşte askeri fabrikalar satın 
alma komisyonunda pazar
hkla satm alınacaktır. Şart
name bedelsizdir ve komis
yondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminatı olan 48 
lira 75 kuruş ve 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle mezkfır 
gün ve saatta komisyona 
müracaatları. (343) 1--576 

BEŞ TON' ANTİMON 
Yukarda mikdarr yazılı 

ve tahmini bedeli (2000) li
ra olan malzeme 4 mart 935 
tarihinde pazartesi o-ünü sa-

h 

at 14 de Askeri fabrikalar 
satın alma komisyonunda 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartname bedelsizdir ve ko· 
misyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan 
150 lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 üncü mad -
delerindeki vesaikle mezkur 
gün ve saatta komisyona 
müracaatları (361) 1-592 

28 KALEM RESİM 
MALZEMESİ 

Tahmini bedeli 1650 lira 

MUHTELİF 
METRELER. 

MİKRO-

Tahmini bedeli 1500 lira 
olan yukarda yazılı muhtelif 
ınikrometreler Askeri fabri· 
kalar satın alma komisyo • 
nunda m!.iteahhid nam ve 
hesabına 5 mart 935 tarihin
de salı günü saat 15 de açık 
eksiltme ile satın alınacak
tır. Şartname bedelsizdir ve 
komisyond n verilir. Talip
lerin (112,5) lira muvakkat 
teminat ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerin
deki vesaikle mezkur gün 
ve saatta komisyona müra
caatları. (358) 1- 595 

3255 KİLO V AZELiN 
200 KİLO GIL!SERlN 
Tahmini bedeli (1S50) 

lira olan yukarda mikdarı 
yazılı vazelin ve gıliserin 

müteahhid nam ve hesabı -
na S mart 935 tarihinde sa
h günü saat 15 de Askeri 
fabrikalar satın alma komis
yonunca açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. Şartname 
hedelsizdir ve komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (116) lira (2S) 
kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 • maddelerin
deki vesaikle mezkur gün 
ve saatta komisyona müra-
caatları. (359) 1- 594 

50 ADET ELMAS 

Tahmini bedeli (1200) 
lira ol:m yukarda mikdan 
~azılı elmas 10. Mart. ı 935 
tarih;nde pazar ~ünü saat 
15 de Askeri Fabrikalar sa
tnı alma komisyonunda acık 
eksiltme ile satm almacak
t1r. Sartname bedelsizdir ve 
lrnmisyondan verilir. Talip
lerin (90) lira muvakkat te
minat ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. cü maddele -
rindeki vesaikle mezkOr giin 
ve saatte komisyona çmüra
caa tları. (398) 

1-1-663 

İLAN 

1 haı rıri ralıh Rırlu ATAY. 

olan yukarda yazılı resim 
malzemesi müteahhid nam 
ve hesabına 5 mart 935 ta
rihinde salı günü saat 15 de 
açık eksiltme ile satın alına
caktır. Şartname bedelsiz -
dir ve Komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat temi -
nat olan 122 lira 75 kuruş 
ve 2490 numarah kanunun 
2 ve 3. maddalerindeki ve
saikle mezkur gün ve saat· 
ta komisyona müracaattan. 

Muhtelif nakil ücreti 
(2000) lira olan ve 1934 mali 
senesi nihayetine kadar Ka
yaştaki fabrikalarımıza gi • 
decek eşyanın Kayaş istas -
yonunda vagondan tahliye 
ve fabrikalara nakil, bu fab
rikalarımızdan başka yerle
re gönderilecek mühimmat 
ve eşya ve sairenin de fab -
rika1ar(lan Kayaş istasyonu-

' 
Unıunıi nr~ı ivııh İdare: eden 

Y ll:ı:ı i1leri müdürü Nasuru 
BAYD \R. 

Çınkm caddesi civarında \ 
Ufııç rr11•fı..ı51ndı hHıfmt:}Ut.J 

. ~~-;;;~ .-...iiiiiiiiiii--fl (360) 1-593 

Halkevinde 

Raş·d Rıza Tiyatrosu 
23.2.1935 Cumartesi akşamı saat 20.30 da 

Sevdiği ıçln 
Piyes 4 perde Telefon: 2653 

Cx1x4:1:1y1y1xıxıxıxıxıxıx.grıxıxıxıxıxıxıfltx1x.!c1x1x1x1r1T1x1xXx1xSiI:rI:r1x1xJŞl 

na nakil v1: vagonlara tahmi- , ki vcsaikle mezkur guıı ve ı · 1 
1i işi 10. Mart. 1935 tarihin - saatte komisyona müraca • Ankara Belediye Reiı;liği 
de açık eksiltme ile saat ıs atları. (401) 1-660 tlanla 
de Askeri fabrikalar satın n 
alma komisyonunda ihalesi KASNAK KAYIŞLARI İLAN 
icra edilecektir. Şartname 1 - Y enişehirde İsmet • 
!wmisyondan parasız veri - Tahmini bedeli <85400) paşa cadesinde eski 9 yeni 
lir. Taliplerin muvakkat te- lira olan yukarda yazılı kas- 1051 inci adada devlet şura-
minat olan lSO lira ve 2490 nak kayışları 27 şubat 1935 sı nafıa dairesi reisi Ali Rı· 
numaralı kanunun 2 ve 3. tarihinde çarşamba günü zanın arsasile şuyulandırı • 

saat ıs de askeri fabrika • ~ü maddelerindeki vesaikle lan 15 metre murabbaı yer 
mezkur gün ve saatte ko - iar satın alma komisyonun- açık arttırma ile satılacaktır. 
misyona müracatları. (404) <la pazarlıkla satın alınacak- 2 - İhale 11.3.1935 pa• 

1-657 trr. Şartname ( 427) kuruş zartesi günü saat on buçuk· 

6 KALEM AMERİKAN 
AYNASI 

Tahmini bedeli (1650) li
ra olan yukarda mikdarı ya
zıh Amerikan aynası Aske
ri' fabrikalar satın alma ko • 
misyonunca 11. Mart 1935 
tarihinde pazartesi günü sa
at 15 de açık eksiltme ile sa
tın alınacaktır. Şartname be· 
delsiz olarak komisyondan 
\erilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (123} lira (7S) 
kuruş ve 2490 numarah ka
nunun 2 ve 3 cü maddele -
rindeki vesaikle mezkfir gün 
ve saatte komisyona müra
caatları ( 402) 

1-659 

14 KALEM ÖLÇÜ ALETİ 

Yukarıda mikdan yazılı 
ve tahmini bedeli (lSOO) li
ra olan ölçü aletleri 11 Mart 
1935 tarihinde pazartesi gü
nü saat 15 de askeri fabrika
lar satın alma komisyonun· 
ca açık eksiltme ile satın a
hnacaktır. Şartnamede de • 
ğişiklik yapılmıştır. Şartna
me bedelsiz olup satın al • 
ma komisyonundan verilir. 
Taliplerin muvakkat temi • 
nat olan (112) lira (50) ku
ruş ve 2490 numaralı kanu· 
mm 2 ve 3. cü maddelerinde-

YENİ 

mukabilinde mekur komis • ta artırma ve eksiltme ko • 
yandan verilir. Taliplerin misyonunda yapılacaktır. 
muvakkat teminat olan 3 _ Muvakkat teminat 
{S520) lira ve 2490 numa- (4,50) liradır. 
ralı kanunun 2 ve 3. cü mad- 4 _ Muhammen bedeli 
delerindeki vesaikle mezkur (60) liradır. 
giin ve saatte komisyona 5 _ Şartname ve harita· 
gelmeleri ( 400) 1-661 smı görmek istiyenler her • 

6000 METRE HAM 
İPEK KUMAŞ 

Tahmini bedeli (3600) 
lira olan yukarda mikdan 
yazılı ham ipek kumaş 11. 
Mart. 1935 tarihinde pazar
tesi günü saat 15 de Askeri 
Fabrikalar satın alma ko
misyonunca açık eksiltme i· 
le satın alınacaktır. Şart • 
name bedelsiz olup komis • 
yondan verilir. Taliplerin 
(?70) lira muvakkat temi -
nat ve 2490 numaralr kanu
nun 2 ve 3. cü maddelerin • 
deki vesaikle mezkür gün ve 
saatte komisyona müracaat
ları (399) 

1-662 

ZA Yt 
922 senesinde Nakşidil Va • 

lide Sultan mektebinden aldr • 
lım §ehadetnameml kaybettim. 
~eniıinl alacağımdan eakıfnln 

hükmU voktur. 

Pervin Atamanoğlu 
1--669 

gün muhasebeye gelebilir • 
ter. (412) 1-673 

İLAN 
1 - Cebecide musiki mu· 

allim mektebi civarında 
1308 numaralı adada Diva· 
m Muhasebat mürakiplerin· 
den Hilmiye aid 9 parselde 
llS m2 yer açık arttırma ile 
satdacaktır. 

2 - İhale 7.3.1935 per • 
şembe günü saat on buçukta 
eksiltme ve artırma komis • 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartname ve harita
sını görmek istiyenler her
gün muhasebeye gelebilir -
ler. 

4 - Muvakkat teminat 
(10,78) liradır. 

5 - Muhalllffien bedeli 
(143,75) liradır. (413) 

1-:674 

Dlt mal.ıemoıi U.ıerine Ankaradı 

BİR ACENTALIK 
teıiı etmek ieteniliyor. Alika • 
dar olanlar 1.tanbul posta kutu
ıu 176 nOOlaraya Dit) n.ımuzu 
Ue müracaat etmeleri. 1--670 

1 
1 1 

Bugün Bu gece 
Hector Mallot'un ölmez eserinden 

Bu gece 
(KULÜP] 

Elizabeth Allan - Robert Monto6oır ... ry 
ve Levis Ston tarafından temsil edilen KİMSESiZ 

Hayatı hakikiyeden alınmış hisai 
bir mevzu 

Fransızca sözlU 

iSİMSİZ ADAM 

Heyecan - Dehşet - Esrar 
Fransızca sözlü 


