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'ST . .. ANBUL TRAMVAY ışı 
Gunfuı b" "k tasında ~yu. sıyasal iş.teri a .. 

hnhş t' degerınden değıl, çok 
Z\inu utuıuşundan herkesin gö • 
"'llka çeken bir konu (mevzu), 
iniz hranın her şeyi aydınlatan te
aldı ~vası içinde, dün ez rengini 
· · ı oll ônü arının sert adalet kayası 
btt .ne çıktığını gören davacılar· 

. ışe, iyice d'' .. d . . , 
itıı~ ·d ... . uşunme en gırış • 
l'dla egıllerdir, Pek eski ve uzun 
kire~ onlara inandırmıştır ki Tür· 
l'a.nJı e ne .kadar eğri, ne kadar 
liire § h~a gıdilse gene amaca gö • O lt Yol bulunabilir. 
'llltk lllİr görmüşlerdir ki bir u • 
l'erlea~ ık, bir bilgisizlik, birçok 
Oltna r e de bir soysuzluk, doğru 
llınu{an Şeylere gerçeklik vermiş, 
tQi§it lll~an dilekleri yerine getir· 
~§le;: u çok eski inanış ve gö • 
Ita.ra İ Yalnız kazanma hırsının 
ka)lll n ık dıvarları arasında kapalı 
dını. ~Yıp c~murluğun temiz ay • 
da.\'a gına erışmiş olsaydı , dünkü 

1 ~ın da yeri olmazdı. 
be\'İe anh ... ul tramvay şirketinin 
lekn .~ Ş_urasında açtığı davanın 
\>ile 1

1 
Yönüne girmiyeceğiz. Ga • 

dak,~ arın düşünüş ve duyuşların -
llill l kötürümlüğü kendi sözleri -
~ah Çerçevesi içinde göstermeğe 

~acağtz. 
~eltn ak:cılar Devlet Şôrası önüne 
~itrn e .en çekinerek mahkemeye 
l"ed ek ısteınişlerdir; onlar Türki
da. b adaletin şu veya bu kurum
lirl aş~a başka olamıyacağını bi
let kr;l ıleri Türkiye' de, bütün dev
\>e 

0 
° larının, yalnız cumurluktan 

tak taun kanunlarından güc ala • 
Çek· Çalıştığını öğrenmişlerdir. Bu 
kar lllnıe,, belki, vakit kazanmak, 
da .. Şıdakılerin özenini (dikkat) 
Sö~İtnıak İsteğinden gelebilir. 
kan e değilse diyebiliriz ki türk 
te( Unlarının hangi da valarm ne -
l"C>l~rde görüleceğini bildiren açık 
t'tltt al tına karşı kabaca göz yum -

ş ardır. 

<le ~~~cdar, Devlet Şurası önün
~ad ~ Urnetle bir ölçüde karşılaş • 
laea ~ larınr, devletin üstün tutu • 
deh gını söylemişlerdir. Türkiye'
İiik ak istiyenlerde hiç bir üstün -
her aranmaz. Tek aranılan şey, 
da ~erde her vakit teklere karşı 
bakı evlete karşı da, doğru ve 
İşle ~ olmaktır. Cumurluk devlet 
baı tıne dar bir alış veriş gözü ile 
~ı:ttıazdı. Teklerin hükfunetle 
}'ed a.k idari davaları için, Tür ki • 
de el de, birçok iJeri memleketler
l'1,tr: duğu gibi ayrı bir adalet ku
~G. ll yardır. ''Devlet ŞiJrası, hü -
atr\ ~etın İttihaz ettiği idari mu • 
y1 h elerden ve kararlardan dola
haı aklarını veya menfaatlerini 

eldar l .. l . . .. 
e~ o muş goren er ıçm mu -
l 3esti ( "{.) 
ete ~ · ,, Buraya tekler, dev -

t\a ~ e ŞUphesiz üstün olarak alı -
Ca}( d·· 1 dij~ l . Uzen erin bir yanlışı varsa 

a.q el lılnıesi için gelirler. Burada 
.. a et· b' ·· .. l"k ki d t:il d ' ır ustun u arama a e-
lar' evletçe yanlış tutulmuş yol • 
lt~r \rarsa onların doğrultulmasile 
Çatta~ır. Bunun için kurulmuş bir 
tul\ n~n altında, devlet benden Üs· 
"eril ~arnahdır demek kendine 
trt~k il\;~ en yüce hakkı tanıma • 
tltttnı 0 ur ki davacıların hunu u -
tıan u.ş olduklarına da bir türlü i-

aınıyoruz. 

laş~~~et, ~926 da yaptığı bir an
tt y UZPrıne yeni tramvay yolla
I>araaplllak, işletmek ıçm halktan 
YoU almıştır. İstanbul belediyesi 
~allı ar~ ~çın~dığından bu işleri ya
~lt 0~hı·g~nı ıleri sürüyor. Bu doğ. 
l~lenı. ılır; ancak, yapılmıyan ve 
~tlı.. •Yen tramvay yollarının kar-
. gı ola l 

ttlecek n Para ar gene halka ve • 
tıt\a. do ~erde başkalarının kazan· 
tla.na gru nasıl yol bulur buna i -
e~ ~.•Yor-uz. Binlerce zavallının 
b~l'ikgınden uzun yıllar kesilerek 

en Paralar. ancak İstanbul un 

Aaımız, aıı(Jımızdır. 

Kurultay BCl§kanı Kazım Özalp, Ba§bakan ismet lnönü ve Bayındır
lık Bakanı Bay Ali Çetinkaya dün, öğleden sonra, Çubukta yapdmakta 
olan büyük baraja giderek mütehassıs ve aliikadarlarla barajı tetkik 6t
mişlerdir. Yukardaki resim bu tetkiki.er sırasında alınmıştır. Ankaramı
za muhtac olduğu bol suyu temin etmek amacile başlanılmış ve in§aatı 
da çok ilerlemi§ olan bu baraj hakkında okrularımız yarınki sayımızda 
genİf bir yazı bulacaklardır. 

Yurdda gripin 
son durumu 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekale
tinden bildirilmiştir: 

Gripin yurd dahilinde takib edilen 
seyrine nazaran son hafta durumu şu • 

dur: 

İtalyan · Habeş 
görüşmeleri 

Roma, 26 (A.A.) - Havasa -
jansı bildirmeninden: ltalya ile 
Habeşistan arasında daha hiçbir 

anlaşma yapılmamıştır. İtalyan hü
kumetinin, İtalyan ve habeş kara· 
kolları arasında 6 kilometre de • 

rinliğinde bitaraf bir mıntaka te -
sisini teklif ettiği malumdur. Ha -
beşistan bu teklifi prensip itiba • 
rile kabul etmiş ve buna karşılık, 
bitaraf mıntakada su kuyuları bu-

( Sonu 2 inci sayrfada) 

TRAMVAY 

27, ŞUBAT 193~ ÇARŞAl\fB \ 

Sofya, 26 ( A.A.) - Bulgar - Yugos. 
lav komisyonu bugiinkii toplantısında ni
lıai protokolım metnini lrnbul etmiştir. 
l' arın imza edilecel• ı·e ı:orıf erans hapana
cal.-tır. 

Avusturya istiklali 

B. Şuşnig aldığı so· 
nuçlardan memnun 
olarak~ dönüyor 

Londra, 26 ( A. 

A.) - Avusturya 

oümburiye • 

tinin her hususta 

istiklali tamamiy -

le teyid olunmu§· 

tur. İngiltere i' 

Avusturya ara . 

11ndaki konuıma tJ. Şuşnig 

lar, Paris konu§malannın mevzuu baha· 

ettiği ayn1 aorumlara dokunmuı ve he

men aynı sonuclara da varmıştır. Avus· 
turya bakanlarının, Sir Con Saymen ve 
dışarı işler bakanlığı daimi müsteşarı Sir 
Robert Van Sittart ile yapılan u;ı:un ko· 
nuşmalara eınaaında iç işlere karışma • 
mak andlaırnası mühim bir yer tutmuş· 
tur. 

Bu arada, bu andlaşmaya imza koy • 
muı, koymamı§ herhangi bir devletin 
uluslar derneği vasıtaıiyle karııma iste
ği görülürse Avusturya'nın herhalde re
yine müracaat olunacağı tasrih olunmuş
tur. 

lstihbari mahiyette telakki edilen 
bu konuşmalar çok mühimdir. Çünkü, 
Berline gitmesıi arifesinde, Sir Con 

Saymenin, Avusturyanın durumunu iyi 

ce bilmesini temin edecektir. Gerçek, 

Tuna andlaşmasr, Berlin konuşmalan. 

nın başlıca mevzularından biri olacak

tır. 

(Sonu 2 inci sayrfada) 

StRlffiTi DAVAYI 
' 

Heı· yerde 5 kurıış 

Türk · f ransız 
ticaret anlaşması 

f eshedilmemiştir 
Dışarı İşleri Bakanlığından tef>. 

liğ edilmiştir: Matbautta türk • 
fransız ticaret anlaşmasının tara· 
fımızdan f~sholunduğu hakkında 
münteşir haberler üzerine keyfi • 
yetin tavzihine lüzum görüldü: 

Mezkur anlaşmanın ikinci mad 
desi mucibince iki taraf 15 gün • 
!ük bir ihbar müddetiyle muayyen 
maddeJer üzerinden biribirlerino 
hahşeyledikleri tarife tenzillerinl 
kaldırmak hakkını haiz bulun • 
maktadırlar. Fransızlara Dıt İt • 
leri Bakanlığından ahiren bir teb. 
liğ ifa edilmiştir. Bu tebliğde 106 
AB, 107 AB, 378 C, 378 D, 380 
B, 381, 390 A, 390 B, tarife num&• 
ralarına dahil mallara aid ~ · ""'1 • 

rük resimleri tenzillerinin \ .ır• 
da bahse mevzu ahdi hakk~ ısti • 
naden kaldırıldığını mutaza.m • 
mm dır. 

Sorhonda 
'rii.rk tetkik nıerke:1inin hazırla• 
dığı kon/eranslardan blrlncul 

ı,•erildi 

Paris, 26 (A.A.) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildiri. 
yor: Paris üniversitesinde yeni ih· 
das edilen türk tetkiki merkezi .. 
nin hazırladığı konferımılar dün 
Sorbonda verilmeye bqlanmıttll', 

Konferansların açma celseıi,_ 
Paria büyük elçimiz bay Suadııı. 

(Sonu 2 inci ayı/ada) 

IUYBEITt 

Grip, Afyon, Antalya, Aydın, Balı • 
kesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Diyarbe· 
kir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kastamo
nu, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, 
Seyhan, Siirt, Sıvas ve Tekirdağ vilayet
lerinde salgın halindedir. Bu~a mukabil 
Elaziz, Erzincan, Erzurum, Cümüşhane, 
İçel, Trabzon, ve Urfa vilayetlerinde 
grip vakaları görülmemiş olup diğer vi
layetlerde tek tük vakalar halindedir; 
hastahk Amasya, Aydın, Diyarbekir, 
İzmir ve lstanbul'da hasta sayısına nis
betle az olm<lk üzere akciğer ve kulak 
ihtilatları yapmaktadır. Başka yerlerden 
dikkate şayan bir haber verilmemiştir. 

Şimdiye kadar valilere verilen talimata 
tevfikan yalnız Aydın, Diyarbekir. Gi • 
resun, Manisa, Samsun ve Adana'da has
taliğin habeı· veı·ilmesi mecburi kılın • 

~ ................... -=-................... - ....................................... _ 

Devletşôrası dün kararını verdi 

mrştır • 

21-24 tem • 
muz 1926 ta -
rihli mukave • 
lelerle karar • 
laştrrılan veci -
belerden yeni 
hatlar inşasına 

Gidiyor mu, 
gitmiyor mu? 

• aid olan kısmı 
sirket tarafın • 
dan yapılmadı
ğından dolayı 
bu mukavele • 
lerin feshedil • 
diği ve gene bu 

Londra, 26 ( A.A.) - T aymi • 
sin h ... ber verdiğine göre, Sir Con 
Saymen'in Herlin ve Moskova se -

yahati, yarınki kabine toplantısın
da görüşülerek, bir karara bağla
nacaktır. 

mukavelelere 
tevfikan bu 
yükseltilmiş ta
rife mucibince 

Ortada şirket avukatı B. 'Abdllrrabman. ltfJJ.ıılb, iki yaniia 
Bakanlık hukuk mü~avirlerl B. A vnl v' Namık Cemal 

Ayni gazeteye göre, hakanlar
dan bazıları, Sir Con Saymenin 
Berlinden dosdoğru Londraya dön
mesini ve şark andlaşması hakkın-
da Sovyetlerle Polonyanm duru -

munu anlamak üzere Moskova ile 
Varşovaya başka bir bakanın gön
derilmesini teklif etmişlerdir. 

(Sonu 2 inci sayıfada) 

-= 
her yanında bayındırlığı artırarak 
iş ve geçim alanını genişletmeğe 
verilebilirdi, şuna, buna değil. 

Yurdta işliyen yerli yabancı 
her kapitalin normal ücretini al -
ması gerektir. Cumurluk en açık 
yürekle bu sıyasayı tutmuş, iler • 
leme ve yücelme sıkıntıları içinde 
bile eski dış horclarım ödeme yo
lundan ayrılmamıştır. 

Bayındırlık Bakanlığı, kazan • 
dığı dünkü davasile, kapitali de • 

ğil, pek eski düşünüşlere saplana

rak dqğruyu ve yeniyi görmekten 
uzak kör bir para gücünü yenmİ§· 
tir. 

Kemal Ünal 

tramvay ücreti olarak hu maksad
la halktan alınmış olan iki mil • 
yon küsur liranın geri verilmesi 
için Bayındırlık Bakanlığınca 1 
ağsutos 1934 de şirkete tebliğ e • 
dilmiş olan kararın, salahiyet, şe
kil ve esas noktalarından kanuna 
muhalif olduğu iddiasiyle iptali 
için İstanbul tramvay şirketi tara
fından şurayı devlet nezdinde ika
me olunan dava hakkında Şurayı 
devlet heyeti umuıniyesince veri· 
len karar bugün saat 15 de tebliğ 
edilmiştir. Aynen basıyoruz: 

Davacı: lstanbulda BeyoğJunda Tünel 
başında Metro hanmda lstanbul Tram
vay Türk Anonim Şirketi. , 

Dava olunan: Bayındırlık Bakanlığı. 
Dav;\ aebebi: Bayındırlık Bakanlığı 

ile Tramvay Şirketi arasında aktedile.-a 

edilip 1 ağuıtoa 934 günlemecinde ken· 
dilerine tebliğ olun.an karar ıalabiyet, 
ıekil ve esas noktalanndan kanuna mu· 
halif olduğu cihetle iptalini istedikleri, 
uaul itibariyle evela Şurayı Devlet .Ka • 
nununun idari. davalara aid hükümlerine 
gör• Bakanhğın bu mukaveleyi kendi 
kendine feıbe satabiyetli bulunmadığı, 

ve mahkemeye müracaatla hakime fesh 
ettirmek tqebbösünde bulunma11 lbım 

geleceği ve Tramvay ıirkeu kazanç için 
teşekkül etmiş bir ticaret ıirketi olma .. 
siyle hakkında Ticaret Kanununun hü .. 
kümleri dairesinde muamele yapılması 

muktazi olduğu; velev dava oluıaanm 

müdafaaları makbul sayılarak borçlar 
kanunu hükümlerine gidilse bile evele
mirde tirkete ihtaratta bulunulması ve 
mühlet verilmesi lazım geldiği; halbuki 
ihtar yapılmadığı ve mühlet de verilme
diği cihetle tirketin mütemerrid bir bort 
lu vaziyetinde sayılamıyacafı; esasen 
1911 mukavelesinin meri bulunan 10 un• 
cu maddesi mucibince feshin kabul edil· 
memiş olduğu; ıirketin 926 mukavele • 
teriyle yapmasını teahhüd et+.iii yolla
na yapılmama•ı, evvelemirde İatanbul 
Belediyesince güzer&'ihlarm istimlak ve 

tesviyesi işlerinin yapılmasma bağlı 

olup bu şart yerine getirilmediğinden 

Bakanlığın iddia ettiği gibi ıirket zim • 
metinde muacceliyet keıbetmiı bir bor9 
tasavvur edilemiyeceği; akitler arasıncı. 
müsavat bulunma11 hukuk esaslarından 
olup Bakanlığın re' sen aldığı fesih ka • 
rarı bu esaaı da ihlal eylediği; feıib ka
rarile 923 mukavelesi hükümleri avdet 

lSayıf ayı çeviriniz) 

(*) Devlet Şurasının dünkü kararın· 
dan. 

21 ve 24 temmuz 926 günlemeçli iki 
mukavelename ile kararlaştırılan vecibe
lerden, yeni hatlat· inşasına mütealJik 
olan kısmı 'irket tarafından ifa edilme
diğinden Bakanlıkça bu mukavelelerin 
feshedildiği ve bu mukavelelere tevfi • 
kan yükseltilmiş tarife mucibince traın· 
vay ücreti olarak halktan fazla aJınan 
iki milyon küıur liranın iadesi holdonda 
30 temmuır: 934 ~ünlemecinde ittihaz Dün Devlet Sılruınd11ı kanH okunurken 



• 

IAYliA 1 ...... __ 

DIŞARDAN 

İtalyan • Habeş 
görüşmeleri 

( BQfı 1. ci •ayı/ada) 
)unmasından dolayı, bedevi kabilelerin, 
bu mıntakadan serbestçe geçmelerini 
tart koymuştu. İtalya, bu şartı kabul 
•tmi§tir. 

Aynı zamanda habeş hükumeti, bita
raf mıntakayı tahdid edecek olan hc-
1ete, bir belçikalı ve bir isveçli zabi. 
tin iştirak etmele'rini istiyordu. İtalya 
bu teklifi reddetmişti. 

Yabancı memleketlerden gelen ba 
-1 duyuklara göre, Habeşistanın bu şart 
tan vazgeçeceği ı·ivayet edilmektedir. 
~aamafih, Romada bu hususta hiç bir 
mallımat yoktur. 

Adisababada bu sorum üzerinde ya. 
pılnn müzakerelerden bir sonuç alındı
lı meçhuldür. 

Gene ı abancı memleketlerden ge
len duyuklardan anlaşıldığına göre, 
İtalya hiıkUıneti, sorumun hakeme ha
w.lcsi hakkında Habeş.istan tarafından 
ıönderilen notaya cevab vermemiştir. 

Habefistanm notası, Romaya 23 şu

bat tarihinde gelmiştir. Şimdi buna ce. 
vab yazılmaktadır. 
Habeşistanın teklifleri, ilkönce doğ. 

ıudan doğruya müzakereyi, anlaşmayı 
ve en sanra hakeme havaleyi ihtiva et· 
mektedir. ltalyan cevabı, daha yazılma 
ımştır. 

Adisababada doğrudan doğruya mil· 
•kereye başlanmıştır. 

Sorl)onda 
(BCJ§ı J. ci •ayılada) 

"Atatürk ile türk inkılabını ve Tür
kiyede kültür aahaımda varılan 
neticeleri anlatan bir nutku ile a
çılmı§tır. 

Bay Suad nutkunu bitirirken 
Türkiye ile Fransa arasında mev
cud olan ananevi dostluğu teba • 
rüz ettirmiştir. 

Üniversite rektörü bay Charle
tere Bay Suade cevab veren nut • 
kunda, ulusal kalkınmamız ile ö • 
konomi ve kültür sahasında yaptı
ğımız hamleleri izah etmiş, tarihi 
türk • franıız dostluğunun ihyası 
lüzumundan hararetli bir lisanla 
bahsey lem ittir. 

Bay Charlelere lıtanbulda ve 
Pariste açılan enstitülerin, türk • 
fransız milletkri arasındaki dost
luğu kültür bağlarile pekiştiren 
yeni bir devre açtığını aöylemiı, 
geçen yıl lstanbula yaptığı ıeya • 
hatte gördüğü iyi kabulü §Ükranla 
kay delmiştir. 

Her iki nutuk da konferans ıa
lonunu dolduran binlerce dinleyi
ci tarafından tiddetli alkıtlarla 
karı ılanmıttır. 

.dince tarife tezyidinden dolayı fazla 
alınan paralann bir kmnı 926 mukave

Weriyle teahbüd edilip ve yerine getiri
len vecibelerle karıılaımıı olduğundan 

bunun heyeti umumiyesinin mütalebcsi 
haksız bulunduğu; feshi istenen 1926 

mukaveleleri münhasıran yeni hat in§a· 
una matuf almayıp mukavelelerde bun-

dan baıka maksatlann da mevcud bu -

lunduğu; ıirketçe yapdmaıı teahhüd e

dilen hatlar için belediyece istimlak ya

pılmıı olan Fatih Edirnekapı batbnı ıir
ketin de hemen inıa eylediği; 926 mu -

bveleleri mucibince hükUınetçe serma

JHİ lsviçre frangı olarak kabul edilmiı 

olan tirketin biaaedarlarının bu mukave· 

lenin feshi yiizünden müktesep baldan· 

ma iblü edilmesine imkin olmadıiı, bu 

eebeblerle Bakanlıkça yapılan fesih mu

amelesinin ne uıul n ne de eaaı itiba

riyle kanualua mutabakatı bulunmadı· 
tından iptaliı dileiinden ibarettir. 

Dava olunanın müdafaalar ıhulaaaaı 

Ulus itibariyle ,yapılan mukavelenin 
bir amme hizmeti mukavelesi olmaıı i
tibariyle buna ademi riayetle vecibele
rini ifa etmemek yüzünden Bakanlığın 
bu mukaveleyi fesh etmekteki aalhaiye· 
ti muhakkak ve dünyanın her tarafında 
Devlet için bu salahiyetin kabul edil -
miş olduğu; bakanlığın teşkilat kanu-

B. Şuşnig aldığı son
uçlardan memnun 
o1arak dönüyor 

( BCJ§ı 1. ci aQyılada) 
Bildirildiğine göre, gerek Habsburg 

hanedanının geri dörunesi ve gerek A· 
vusturya askeri kredilerıi ve yahut ki 
kuvvetlerinin artırılması ihtimalinden 
katiyen söz açılmamıştır. 

İngiltere bankası bakanı Sir Mon. 
tngu Norman'ın Avusturya başba~m
nı ziyaret etmiş olmasına gelince, bu 
ziyaret esnasında Avusturya maliyesi
nin bundan önceki durumu ve bilhussa 
Uluslar Derneğinden yapılan ödünç. 
ler konuşulduğu sanılıyor. 

Başbakan Şuşniğ ile ıingiliz maliye 

bakanı Nevil Çemberlayn arasında ge

çen, dünkü mülakat esnasında da, baş

bakan, Avusturya demiryolları tcçhiza. 

tının modern bir şekle konulabilmesi 

•udzn >Jl:wuııe uqes dwazıew ız-eq 'u!5! 
Avusturyaya kredi açılıp açılamryaca-

ğını öğrenmek istediği tahmin edilmek 

tıodir. 

B. Şuşnig Londrada neleri 
göı·iişmüş? 

Londra, 26 (A.A) - Föyterin dip. 

lomasi bildirmeni Avusturya başbakanı 

Bay Şuşnig ile Bay Berger Valdenegin 

İngiltere Dışarı İşler bakanı ile yap

mış oldukları görüşmelerde bilhassa 

Tuna andlaşması ile, ademi müdahale 

andlaşmasının görüşülmüş ve Avustur. 

yanın dahili, sıyasal ve ökonomik duru 

munun gözden geçiııilmiş olduğunu yaz 
maktadır. 

Avusturya devlet adamları TıUnaı and 

laşması sonımunun İngilizlerin görü§le 
d ne olduğunu öğrenmek istemiılerdir. 

Avusturya orduau mevcudunun ar
tırılması ve Habsburg hanedanının tek 

rar saltanat makamına getirilmesi hu· 
ms1arı görüşülmemiştir. 

Avusturya başbakanı, Bay Artür 
Hendersonu da ziyaret etmiştir. 

Avusturyalılar kendilerine karşı gös 
terilen irı" kabulden çok memnundur. 
ıar. 

Avusturya başbakanının Avusturya 
elçiliğinde vermiş olduğu akşam ziya
fetinde ingiliz hükUınet adamlarının 

çoğu hazır bulunmuştur. 

Bundan ıonra dilci bay Deny 
türk dili hakkında bir konferanı 
vermiı, bay Gabrielle Y ellik de ter
tib edilen konf er anıların progra • 
mını izah etmittir. 

nunun da bu harekete müsaid bulun • 
duğu; şirket vecibelerini yerine getir • 
memiş olduğundan borçlar kanunu .kar
ıısında kusurlu sayılacağı; 1926 muka • 
veleleri ötedcnberi her muvakelede zik
redilmesine rağmen yapılmamış olan 
hatların inşalarını istihdaf edip şirke
tin dava kağıtlarının da bu hususu gös
terdiği; ticaret kanunu hükümlerine 
gitmeğe mahal olmayıp imtiyazlı bir 

imme hizmeti gören şirketin tacir va • 
ıiyetinde sayılamıyacağı; buna dair ti· 

caret kanununda bir hüküm de bulun • 

madığı; amme hizmetine müteallik jda

ri mukavelelerde hükfunetle diğer ikid 

taraf arasında müsavat tasavvur oluna

mıyacağı; borçlar kanunu hükümleri -

ne göre bakanlığın şirkete ihtar yap • 

mıı ve mühlet de vermiş olduğuna 1934 

yılında aylarca süren müzakerelerin de

lil sayılacağı; ıirketin bidayeti te§ek -

külündenberi kendine az menfaatler tc· 

min edecek hatları yapınamakta daimi 

bir temerrudü bulunduğu; şartlarından 

velev birisinde dahi olsa riayet edil. 
miyen amme hizmetine müteallik idari 

mukavelenin kendi kendine mefsuh o • 
lacağı; hukuku amme icablarında müc
bir sebcbler bile kabul edilemiyeceği; 

bu sebeblerle bakanbkça alınan fesih 
kararında bir kanunsuzluk olmadığın-

u J.. u,::, 

LE s 
General Zlatef iıı 
söylevi ve gazeteler 

Sofya, 26 (A.A.J - Bulgar Ajansı 

bildiriyor: Bütün gazeteler dün Başba
kan General Zlateff tarafından aöyle • 
nilmit olan nutuk hakkında heyecanlı 

düıünceler ileri sürmekte ve bu nutku 
• tarihi nutuk • diye tavsif eylemekte • 
dirler. 

Bütün gazeteler kabinede ıon yapı -
lan değişikliğin ıebeblerini başbakanın 

dürüst ve açık bir surette tetkik etme.si
ni takdire değer görmekte ve yeni kabi
nenin programı, bulgar efkan umumi • 
yesini endişeye düşüren bazı korkulara 
son veren bi mahiyette saymaktadırlar. 

Gazeteler, devletin uç riıknü olan 
kıra), ulus ve ordu arasında fikir iti
barile beraberlik ve icraat itibarile bir
lik olmasından dolayı fevkalade sevin~ 
göstermektedirler. 

Utro gazetesi, başbakan B. Zlatefin 
sükuna kavuşmuş bir hava ıçinde saha. 
yı temızlemiş olduğunu ve kıralın, u
lusun, or.dunun ve münevver sınıfın, 
mukaddes bir vahdet i~inde, Bulgaris 
tanın istikbalini temin edecek olan ye. 
ni devleti teşkil edeceklerini yazmakta· 
dır. 

Zora gazetesi, nutkun ehemmiyeti
nin, kıral, ordu ve ulus arasında kati 
surette tesis edilmiş olan ahenkte ol. 
duğunu yazmaktadır. 

Novidni gazetesi, devletin şeklinin 
Bulgaristanın tarihi mazisinin anane· 
lerinin tarif etmekte olduğu şekilde 

kalmış bulunduğwıu yazmaktadır. 

Mir gazetesi, ba~bakanın sarih be. 
yanatmın bütün bulgarla.re geniş bir ne 
fes aldıracağım yazmakta ve bundan 
böyle kırat, ulus ve ordunun bcrabeTce 
yürüyeueklerini ilave etmektedir. 

Slovo gazetesi, başbakanın nutku· 
nun bulgar efkan wnumiyesini fiddet-

le meşgul eden sorumları aydınlatmış 

olmasından dolayı memnuniyet göster. 

mektedir. 

Nutkun dış aıyasaya dair olan kıs
mından bahseden bu gazete, türk gaze. 

tclerinin yazılarının türk devlet adam. 
larının takib etmekte oldukları sıya-· 

saya zıd olduğunu yazmakta ve ebedi 
bir dostluk andlaşmasının Türkiyeyi Bul
garistana bağlamakta olduğunu hatırlat 
maktadır. Bu gazete diyor ki: 

Bu aıMllaşma, boş bir formül değil· 
dir. Biz, türkler ile iyi dostluk ve iyıi 
komş.uluk münasebetleri idame etme. 
yi aamimt surette istiyoruz. 

Slovo gazetesi, yazılarının sonunda 
Türkiye He Bulgaristan arasında çizil 
miş sıyasal yolu karartmamaları için 
türk matbuatına hitab ve müracaatta bu 

lunmaktdır. 

dan davanın reddi lazım geldiği yolun
dadır. 

Müddeiumuminin mütaleası H: ha· 
diseyi beyan ile taraflann iddia ve mü
dafaalarını telhis ettikten sonra: Ba • 
kanlığın, bir amme hizmeti ifa ettir • 
mek maksadile davacı şirketle akdetti
ği mukaveleyi iki ferd arasında münakid 
hukuku hususiye mukaveleleri mahi • 
yetinde telakkiye hukukan imkan ol • 
madığı; esasen vazu kanun da bu gibi 
imme işlerine muteallik imtiyaz muka
velelerini adi mukavelelerden farklı 

görmü§ ve bunlara mütedair ihtilafla • 
rın hallini şOra heyetine vermiş bulun
duğu; meseieyi ferdi ve amme hukuk
ları cephelerinden tetkik ettiğimizde 

böyle bir imme hizmetini üstüne alan 
şirketin hüsnü niyetle yapacağı şey, 

her ne bahasına oursa olsun işbu teah· 

hüdünü yerine getinneğe çalışmak olup 
halbuki tarihçesi tetkik edilen davacı 
şirketin ise 21 temmuz 1926 mukavele· 
sini değil daha evvelkilerini de yerine 
getirmediğinin anlaşılmış bl.!lunduğu; 

üzerine aldığı i§leri; yapmadığı ve ya-

pamıyacağı meydanda olan şirketin ak
dettiği 1926 mu:kaveleleri amme huku -
kunu ıiyaneten bakanlıkça bozulduğu; 
amme hukukunu siyanete borçlu olan 

Bakanlığın bu mukaveleleri bozmak 
için hiç bir merc.ie müracaatına lüzum 
olmadığı gibi selameti invneyi muha • 

N 
·Gidiyor mu, gitmiyor ınu? 

(BQfı 1. ci •ayılada) 

Sir Con Saymenin tayyare ile Pa
rise gelmesi bekleniyor 

Pads, 26 (A.A) - .B. Laval bugun 
kabinye Avusturya bakanlariyle geçen 
mülakatları hakkında izahat verecektir. 

Aynı zamanda, mumaileyh, Londrn 
uzlaşmaları münasebetile Faris, Lon
dra ve Berlin arasında dıplomasi yohr 
ile devc;m eden konuşmaların da sonu. 
cunu arkadaşlarına bildirecektir. 

K bine, perşembe giınü ihtimaldir 
ki tayyare ile Parise gelmesi bckleni. 
len Sir Con Sayrnenin bu ziyareti He 
de meşgul olacaktır. 

İnı,;ıltere elçiliğinde verilecek husu 
si bir ogle yemcgi esnasında, B. Laval 
ile Sir Con Saymenin buluşup, devam 
eden muzake.reler hakkında doğrudan 
doğruya görü meleri mümkim olacaktır. 
Ak am üzeri, Sır Con S ymcn, seyaha
tinin sehebleri hakkında bir konferans 
ve .. ecek ve sonra müttefikler kulubü

nün kabul resminae hazır bulun caktır. 

İngiliz bakanları l\IoskoYn)a 
çağırılmış 

Londra, 26 (A.A) - Sovyct hüku
metinin, 3 şubat tarihli fransız - ingi. 
liz bildiriğinden doğan sorumları gö. 
üşmek üzere, ingiliz bakanlarından bir 

veya birkaçını resmen Moskovya davet 
ettiği sanılmaktadır. 

Sir Saymen ·in Berlin ve lo~ko • 
l'ayı ziyareti muhakkak gibi 

Londra, 26 (A.A) - Taymis gaze
te&i yazıyor: Sir Con Saymenin Ber
linden &0nra Moskovayı ziyaret etmesi 
muhakkak gibidir. Varşovaya da gitme 
ıi pek muhtemeldir. 

Aynı zamanda 1ngiltereyc dön..'11ıe%· 
den önce, nihayet Praga da uğraması 

kabildir. 

İngiliz hakanlarının seyahati 
etrafında 

Londra, 26 (A.A) - Resmen, I~ 

durumla işsizlik sorumunun müzakre. 
sine tahsis edilen dünkü kabine toplan 
tısında, Sis Con Saymenin Moskovaya 
ıeyahat ihtimali mütalea edilmiştir. 

Sovyetlcrin daveti, kabinenin kabul ka 

rarından &anra mevzuubahs edilecektir. 
Sıyasal mahfiller, bu baptaki kara. 

rın çok geciktirilmiyeceğini temin edi· 
yorlar. Sir Con Saymenin Avam Ka

marasındaki ihtiyatlı ifadesine rağmen 
B. Eden ile birlikte Berlinden sonra 
Moskovaya ve ihtimalki Varşovaya ela 
gidecektir. 

Berlinde elde edilecek sonuçların 
ehemmiyetine göre, ingili.z bakanları 

faza için alınan tedbirler merasime mub
tac olmayıp hükfunetin bu hususta muh
tariyetinin ıkabulü zaruri bulunduğu; 

bu esaslar kar§ısında hadise için ticaret 
kanunu hükümleri mevzuubahs olamı

yacağı; belediyeler birer hükmi ş.a:hıs 

olduklarına göre bakanlığın, bunların 

işine müdahale ve kendilerine emir ver
mesi de kabul olunamıyacağı; beledi • 
yelere bazı guna imtiyazlar verilmek hu 
susunu derpiş eden idarei umumiyei vl
Hiyat kanununun 78. inci maddC'Sinin ve 
diğer mevzuatın dahi hadise ile bir alfi.· 
kası olmadığı gibi davacı tirketin ba • 
yındırlık bakanlığının İstanbul bele • 
diyeaini temsil ettiği iddiasının da gay
ri varid bulunduğu; 1926 mukavelele • 
rinin feahinden sonra 1923 mukaveleleri 
hükümlerinin avdeti tabii olup umumt 
harbi müteakib taraflarca kabul edil • 
miş olan bu mukavele hükümlerinin tat-

bikinde is&betsiz1ik bulunmadığı; ;ir -
ketin ıvazsı.z o1arak halktan aldığı pa
raların kartılığı hatları yapmak hiz
meti olup bu hizmet de yapılmamış bu
lunınaaına göre ücret farkının geri is • 
tenmesinde de kanWla mugayeret gö • 
rülemediği gibi bakanlr~a hüsnü niyet 
gösterilerek bu mikdar üzerinden tir

ketçe gösterilen masrafların tenziline 
muvafakat dahi edilmiş olmasına rağ • 
men yeni hatlax: yapılmamı§ olduğu hal· 
de eirketin vaktiyle elde ettiği müsaa -

nın BerJindcn Londraya dönmeleri -
oradan tekrar öteki memleket)cre f 
meleri .ihtimali de vardır. 

Genel mahiyette karşılıklı bir 'f"' 
f f,fı 

dım andlaşması olmasa bilt:, ~rk 
rupa devletleri arasında mevcud .,c ~ 
vcnlik icablarma uyğun sıyasa1 a~ 
rın teyid ve takviyesi tasarlan111a 

1ngiJiz f'ıyaqn} ınalıfillerioİ' 
diişiinccleri 

Londra, 26 (A.A) - Tôymis ga.ı'" 
si yazıyor: Sir Con Saymenin :ser 1' 
den Moskovaya ve belki de Varşo\ltıı' 
ve Praga y~pılacak seyahati, 3 t 11 ..1 
tarihli fransız - ingiliz beyann~ 
nin tebarüz ettirdiği plfin etrafında , 
tün devletleri birleştirmek hususıJll 
İngiliz nüfuzunun kati bir rol oyıı;: 
cak mevkide bulul}duğtt, Avrupa 
hinin bu istisnai ıı.aabinde tamaınılc ~ 
rindedir.,, 

Sagyan muhafazakar partısınc t1' 
sub (Morning Post) Sir Con Say~ 
Moskovaya gitmesi fikrine yatıy~r ~ 
bi görünerek: (Hakikati gören bıÇ 
adam yoktur ki, şarkta çıkması ını.ıj 
mel bir savaşın sonuçlarından ~ 
Avrupayı korumak imkanını tasa 
edebilsin. İngiltere, Berlin ile ?tf~ 
va arasında tavassut etmek maltsa-.. 
oralara devlet adamları gönder-' 
aalahiyettar tek mem1ekettir.) 

Ote yandan, müfrit muhaf~ 
Deyli Ekspres de Berlin ve Moft.O"' 
seyahatlerine muarudır. 

Franı;ız gazetelerinin )azdı~ 
Pariı, 26 (A.A) - Avusturyanı1l J 

tiklali ile Tuna aııdlaşmasr, fl'Mlsıı 

buatınm dikkatini çekiyor. 1JI' 
Pöti Pariziyen gazetesi, Fransa 

şan İşler bakanlığının, pek yak:: 
İtalya hUkUınetine Tuna andlaşınJ ,ıı 
yapılmasına ve aon Paris göruşınelc 
nin sonuçlarına dair bildiride butıııı' 
cağını aanıyor ve: 

(İngilterenin, İtalyanın, Fr~ 
ve belki de yakında küçük itil .. fı:st: ı 
raretli işbirliiğnden cesaret alan /\ r'f' 
turya devlet adamları bugün A vuatıl ·el' 
yurdmıun istikbaline daha bUyük ~, 
madla bakabilecek vaziyettedirler.) 
yor. 

Eko dö Pari de diyor ki: rJI 
(Sir Con Saymenin Berline y.ap• ~ 

seyahat esnasında Tuna andlaşmaıı ,J 
zuubahs olacağı gibi, hava mukavcl fi 
umwnf aU.ahlan bırakma aındlaşına" 
Almanyanın Cenevreye dönme.ı de I' 
rUtülmek ihtimali vardır.) j)İ 

Gene bu gazeteye göre, A~~·~ 
Fransa arasında, 9imali prld an~ 
11na dair görUpnelere devam ecJlleP'" 

tir. ~ 

deyi Ammenin zararına temadt etti~ 
hususundaki endişe ve Israrının }1il 111 
niyete bamledilmesine imkan oıznad'11 ı 
binnetice izahatı vakıaya ve BakaJltf!, 
ğın kanuni defilerine göre davacı ·t' 
ketin hiç bir suretle varid görUlertl1 'il 
iddiasının reddi icab edeceği merJcel 
dedir. 

TÜRK ULUSU ADINA: ' 
Hüküm veren Şurayı devlet d>' p 

daireleri genel he.yeti tarafından geı' 
düşünüldü: . f 

Yardımlı veya yardımsız, mcnafl ,,-
rantisini muhtevi veya bu garat'~ 
ari olarak bir imme hizmetinin, ıın' ı' ı 
kendisi tarafından yapılmak v~ ~ .,ı • 
disine, bu hizmetten müstefid olafl ., 
dan muayyen bir tarife dairesirıd' ti' ı 
Ucret istifası hak ve mezuniyeti ~~9' 
mek suretile bir ferde veya bir I' ff - ~ 
uzun bir devre için gördürülınesi ,1 ~ 
nın bu hizmetle mükellef tutu~~ . 
sına müstenid bulunan muk•~11;J 
(lmme hizmeti imtiyazı muk~•JC~ 
denir. Bu nevi mukaveleler, tat• fi 1 

idare hukukundan mÜ§tak ınük~' 
yetler tarhetmek itibarile idari )il f 
veleler mecmuasına dahil oıınakl• 1~ 
raber bunlar, akitlerini imme bi_,,.,, 
yürütmek ve daimi ve munt~ ~ 
halde i~letmek gayesini temin içiıs ttf'' 'i 
ae kudreti haklariyle de tcçhiı e 

( Sonu 5. ci sayrflıda) 
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"•y ş· lk •rlıceti i . 
• Ray, d ' rntıyaz haklarına 

a ·· n tı·lık B k • !)·'. orıiınde a anlıgını Dev-
llrı, k dava etti. Dava aö • 

•rar v 'ld' ' • 
1) ı, okudtık erı ı. Kararı, hep 

'"•dıı ... 
~ .• k tahai hukuk ·ı " 

1) ilr, 1ı_ tı " ı e amme 
'"•da" ' . ~r · llttune h k k 

l) 1~hı )il ld u u u., nun kud-
'vad Pı r. 
. "· tı& 

, ~ıı ~Gldlıf:~ ökonorni ve bu öko-
~~, · ~kırnında " b '• tıııı b' n ya ancı 

1) ır ınuhakemeai yapıl • 

'""d 'd il, ~tice 1 11Yaııarı .,. 0 arak, "şahsi hu-
"e L •rnti ~ ııer defe Yaz., hakkının h• 

.. 1•nda.. sında "amme huku -
"lııe • ·• &'elın · 
,. ke ba.ıı esı ve bununla tee-
ı l~:t llr ~ş( ...... __ h"k" d 

•tnııel _. -"-' u um en 
bıı d" ecegı teıbit d'(d' ~ ort e ı L 

~. s<ldec "!~ta Yüzünden, görü • 
b" e 'urk' e lltUrı il'! ıyeyi değil , §U 11• 

hltltıeıi etnleketleri tiddetle ali-
"11.. &'erek . 

ll !tı en hır davadır 
"- •ıraJard · 

r • Ytırdd a, dünyanın her 
~le tlle il§ ve kanuncu kafası bu 
l 4&'1ll h 1 l!rde .,_

1 
u unnıaktadır. Da-

, Q.(trn 
d 11l el\ )'.. esası., meselesinde, 

Ş~nan b~ce ınahkemeai, bu nok
ı.ıı-alllrz r tneaeleyi, bpkı bizim 

lfll fark :~ g~rlitiyle baJJetrniıtir. 
'llL e ki A 'k d " hı 'it, ... " men a a am • 

""f ' , "\il\ (j 1 • 
~ll\e g şa ısı hukuk üzerin-

q k • 4 . ,, 
llrar nııbetiyle, bizde iM 

"•t-ilrnişUr 
l)İl\I " • 

1 "da ,, ., ,. 
'ta , şah • 

tıl:ıut l' 11 hukuk,. u temsil 
lı~kı.ı,, tıı.ı rarnvay Şirketi, ''am • 
~lt İdi. temsil eden Bayındırlık 

~· fo~1 .. 1~"•tıa hukukun malilm 
~liiktUtec "ke bu dolambaçlan ken-
tıı e a k 

L '<ı-eıc vu at oambazlıkları-
qllk • Bay d llk11 t rn ırlık Bakanhfını 
tıı" eın ·ı Ş~dafaada 11 

eder görmek istedi. 
llraaı b bakanlık, kararda da 

~ be\ll~t'~ İddiayı redderek Ba . 
'.: tıııl\ ı 1 

devlet'te de "ammu 
tı Qtk .. 
~eline Çısıni teşhis ettiler. Ve 

~ııı. dava " h • ıttıku • şa sı hukuk,, He 
~et kaıd" nun bir karşıfa§masın· 
A. ı. 

~ ltıttıe·b 
~klar1... ukuku., her ulusun en 

llk ' 11 k L 
tj lltı tı llca~lar. Devlet ise, 
l'~t· >'anık b' b k · · ' k 

d ıl\d . ır e çıaı o .ma 
t 11 edır 8 

i •hiç ı,· · u hukuku korumak 
lııetıede lt- rnukavele ve alcid, 

'~~hle ltlez.. Vazifesini her han-
et• >'a 
dil ırokt Ptnarna~a iae, dt:vlet'ln 

er \it-, 

elt arasında 
I\~ ır~er ; çalınan mal kimin 

~e ~edilir.~ g~.ç~~n alınarak sahi
llktıı, e butun buna dair olan 

Rt!r l(t tnu 
.._ •rtıle. arneleler, bu kaziyeyi 
'l'd te ın 

'" t!tı iL eınur bir takım for-
'Qıtı l)ar-etti 
~ e hı.ı'- r. Bu nasıl böyle 

~t ~ 'l\tk " t!kild u nun hiç bir zaman 
" e ta 

1, ~ ktı.. arruza uğnyamıyacağı 
l( I Y\retl' b" 

~l\I lt te . 1 ır kaziyedir. "Şah-
~~. b rnaıı edenler, kim ol urlar
ı 11ktık Unu böylece bilmek ve 
't lı. ·ı 

·d . lııe, k'.' 1 e tearuz etmemeğe 
ı •ınd d' , d 'teı- b' e ırler. lıter şöylece 
e~·' ır inıt· . ' ~. •ı:iO)• ıyaz ıle 'amme hu· 
•l ·~ b" .. , .e tılii uyuk ve mukaddes 

e ~·'ı-i~İrkna.s:bete girişsinler, mü
~~11ktıku en 1Yice bellemelidirler ki 

~ ilt "e 'h rıu çiynetecek en usta-
i ~ık'ıad 1tlcukçu hilelerinin bile 

y ~ ır "A 
· tı de l ınrne hukuku" nun 

"e v et -utl 1 ·· " b' • ~e Çalt ' ... a <a r,-unun •rın 
ıL 111 ilan · . ·~l et ~i\ 1 Yerıne ıade eder. 

tt" llın~ ö del\ t tasfj sa, ulus yapaı·. n • 
~ ıııa Ye eder, onun yerine 
lık 1\ <levl t' · · k l)ı lık4., e ı ı ame eder ve 

~ı11''1lanı nu gene istirdad eyler. 
L ~te t 

1 
devleti'ni km·tuluş ih-

qlı~ asfiy . h lıkı.:ı e etmış ve ulusun 
e b " nu k d' d ı · ·· . t:ıhı en ı ev etme bu· 

nca hQ 1 ~ Y ece temin eyle -
ı 1 

11 tıtı • 
ıt~~ il ıc;in 

, L, at-ı k • ' Devlet Şurası'nın 
lltı- ~rıh' b" 
~ hak 1 ır kal'ardır. "şahsi 

, }kt.ık1~ olarak kalmak isterse, 
"' " l\u ~ ~thtt ~ ne atlatmağa çahş· 
ıııı ıgına .. 

lıti •·ı.ıı._.k Ve g~v.~nmelidir. Her 
~le <>l durustlük, esastır. 

l ~, tı. t ~il&t:ıı kd'" 
p ~ 'ııd· ~.keffiil a 1TI ma~ası, 

r~ 1 l.lçUn .. edeı- ve edecektır. 
4 • I ~: J) C\i nokta üzerind<:? kı . 

•t avada "B 1 ı~ "llhı.ıt • ayrndırhk Ba-
~ıi <lo:\~a~ Tramvay Şia-ketinin 

lh. -ın1 -
· (j ""3•ıt- 1__. açıga vurmuştur. 

eh. 'll , bu~· k b" " ~ -~°''llh ~ır et ıı· sab•ka 
Yet· de" lef' . . . 

11 •srn· ı nın ımt•yazlar 
'• .: ış ol " "' • tı.ıtti.i .. an bu sabıkalı,, 

''l•g~ ~'-~d d 
· ' 1t' F e e ya:>malc~an 

<lka~ d"'v-d .. ... .. - ' "' a Ror·• ·- • •· 

• 
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Girit teki ~üyük 
yersarsıntısı 

lıtanbul, 26 (Telefon) - Ati. 
nadan 26 tarihile bildiriliyor: Gi
rid valisinden İç işler Bakanlığı· 
na gelen resmi telgraflar dün sa· 
bahleyin bütün Girid adasında fa. 
sılalarla iki dakikadan fazla sü • 
ren sarsıntı hakkında tafsilat ver
mektedir. Sarsıntıdan en ziyade 
hasara uğrayan Iradiyan şehri ve 
civarıdır. Şehirdeki büyük bina • 
ların birçoğu ile beraber tehrin 
müzesi de hemen hemen harab ol
rnuı ve müzedeki eski eaerlerden 
"Yılanlar Tanrısı,, dütüp parça • 
lanmıştır. Bu civardaki hemen bü
tün köy evleri yıkılmıf on ölü ve 
birçok yaralı bulunmuıtur. Ehali 
paniğe tutularak kırlara kaçmıt • 
tır. Hanya vilayetinin köylerinde 
evler oturulmaz bir hale gelmitlir. 
Hanya şehrinde bütün eaki evler 
çökmüş, hükfunet zelzeleden mü -
teeasir olanlara ilk yardım olarak 
bet yüz bin drahmi göndermittir. 

Akliye hastahanesi 
klinikleri 

latanbul, 26 (Telefon) - Ö • 
niimüzdeki ders yılı bqında Ba • 
kırköyündeki akliye hastanesinde 
tıb talebesinin tatbikat göreceği 
akliye kliniklerinin guraba hasta· 
neıine nakli düşünülmektedir. Fa· 
külte talebelerinin istifade ettik· 
leri diğer kliniklerinin de gureba 
hastanesinde toplanmuını muva -
fık görülmektedir. Bu hususta tet
kikat yapılıyor. 

Ayasofya avlusWldaki 
araştırmalar 

İstanbul, 2 (Telefon) - Aya
sofyada hafriyat ilerlemektedir. 
Hafriyat yerinde bugün nakışlı 
taşların en büyüğü 9dmrdmıttır. 
Bu taş 16 ton ağırbfmdadır. Ka
pı taraf mm cephe kenarlarından 
biridir. Yeniliğini muhafaza et • 
mektedir. Ve tat pek aanatkara • 
nedir. Hafriyat yerinin ayrıoa bir 
krokiıi de yapılmaktadır. Bu kro
kiler Bay Manburi tarafından ha
zırlanmaktadır. 

Tetkikat bittikten eonra bir de 
eser neşredilecektir. 

Difteri aşisı tatbikatı 
ilerliyor 

lstanbul, 26 (Telefon) - Dif
teri aşısı tatbikatına devam edil • 
mektedir. Bu hususta Sıhhiye mü
dürü bana dedi ki: tesis ettiğimiz 
aşı istasyonları maalesef çok iş 
yapmamaktadır. Anneler babalar 
çocuklarını aşılatmak üzere ge • 
tirmiyorlar. Halbuki mesele mü • 
himdir. Bütün çocuklar.m aşılan • 
ması lazımdır. 

Tıh fakiilleı;iııiu aletleri geldi 
İstanbul, 26 (Telefon) - Tıb 

fakültesi için Avrupadan alman 
aletleri gelmiş ve yerlerine konul
mağa başlanmıştıı. 

tür ;,i: Kemalist Türkiye, "yabancı ser· 

maye,. den sadece dürüstlük istemekte

dir. "Dürüst bir yabancr sermaye,, Tür· 
kiye'de daima i§ bulabilir ve sade türk 
kanunlarmm ve devletinin aağlaınhğın· 
dan deği.f, türk ulusal ökonomisinin in • 
lcişaf seyrinden de faydalanabiJir. Şu 
şartla ki "fayda., derken "istismar., ya
ni "yağma., ve "talan,, anlamamalıdır. 

" " ,, 
İlk adımda ummak istediğimiz, ya -

hancı efkarıumumiyesinin de bizim cep· 

hemizde yeralacağıdır. Böyle olur~, me
sele yoktm·. Şayet, Tramvay Şiı·ketinin 

dediklrrjne kanarak türk kanunlarının 
doğruluğundan ıüphe edecek olursa, o 
zaman, şu mütalealarımızı lütfen bir oku· 

sun: 

İngiliz lirasının düşmeai de, "huku
ku şahsiye,, ile "amme bu~ku,, nu kar• 
şı karııya koyınuf ve davayı ikincinin 
lehine olarak halletmlştir. 

Roosevelt'in dolar politikası, yukard11 

• 

ULUS 

u y u K L A k 
j Üniversite ı·ektörü .. 

Cenevı"eye gitti 
Cenevrede toplanacak olan U

lualar derneği ulualararasr birli -
ğinin türk grubu katibi olan la • 
tanbul üniversitesi rektörü Bay 
Cemil Bilsel, evelce yazıldığı gibi, 
üniversite hakkında tetkiklerde 
bulunmak üzere değil, birliğin 
konsey toplantısına ittirak etmek 
iç.in Ceneve;-ye gitmiştir. T opJantı 
martın dördüne kadar sürecektir. 

Trb Fakültesinin 108 inci 
yİldönümü 

ls.tanbul, 26 (Telefon) - Tıb 
fakültesinin on iki m&.yısta kutla . 
nan yıldönümü bayramı bu yıl 14 
mart perşembe günü ktulanacak . 
tır. Çünkü 1827 yılında tıb fa . 
kültesinin kuruluşu bu tarihe i ... 
bet etmektedir. Aradan 108 sene 
geçmiştir. Bu yıl 108 inci kundut 
yıll çok parlak mera.simle kutla • 
nacaktır. 1827 senesinin 14 mut 
çartamba günü ikinci Mahmud 
zamanında tıb f akülteıi Şeha . 
debaşında Vezneciler civarında 
tulumbacıbatı konağında teaiı e • 
dilmiştir. O vakit iımi ''trbhanei 
imire,, idi. 108 inci yıldönümil 
kutlanırken üniversite konferam 
aalonunda merasim yapılacak nu
tuklar söylenecektir. 

Hangi numaralar 
kazandı? 

• 

Çocuk eairgeme kruumu IS. u • 
luaal ökonomi kurumunun ortak. 
lama yapmıt olduğu büyük yerli 
malı efya piyangoaunun çekilme • 
ıine dün de devam edilmiştir. Da. 
ha 2500 ve 5000 liralık ikramiye -
ler çıkmamıttrr. Çekite bugün de 
devam edilecek ve bütün numa . 
ralar bittikten sonra liste bubn • 
lıp dağıtılacaktır. Dün akşama ka
dar çekilenler içinde 25 liradan 
yukarı ikramiye kazanan numara· 
lar ıunlardır: 

·97732 
27411 
61565 
80266 
36760 
38501 

112099 
72759 
19679 
61932 

141364 
17764 
l~26ı) 

t46G80 
85141 

l2ll98 
79418 
72759 

12q286 
84083 
90659 
20129 

1000 
r500 
100 
100 
100 
100 
100 

Hay Ali Çetiukaya tramvay mii -
nıe illerini kaimi etti 

ıı2na 
93052 
81'i4 

372?9 
79664 
87712 
19714 

50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
28 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

Bayındırlık Bakanı Bay Ali Çe
tinkaya evelki gün ve dün tram -
vay f irketi mümessillerini kabul 
etmit ve kendilerile görüşmüttör. 

Anl{ara Radyosu 
Dündenberi Ankara radyoıu 

1960 dalga uzunluğu ile çabtıyor. 
Eski dalga uzunlupuun değiıtirll· 
me•İne sebeb, ayni dalgalarda 9fl • 
lıtan biri İngiliz, ötekiıi alman l • 
ki yabancı istasyonun bulunmuı 
ve bnularm karışıklık ve rahatıu
hklara meydan vermeai idi. An • 
kara radyoıunun dinleyicilerini 
memnun bırakan yeni vaziyetin ö
teki istasyonları dinliyenlere de 
ayni memnuniyeti vennit olma • 
ıım tabii buluyoruz . 

Dünkü programını iyice ta~bik 
etmit olan Ankara radyosunun bu 
akşamki programı tudur: 

19.30 • Tayyarecinin saati 
19.40 • Musikiı 

Mischa Elmann Eill Etli 
Max Bruch Kol Midrei 

Necdet Remzi Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 

20. - Meşhur Pehlivanlarımız 
20. l O - Dans musikisi 
20.25 · Musiki: 

Bargiel Adagio 
Offenbach Musette 
Oki Albe Küçük görüıme 
Roserbrock Ve ima 

Nihat Sengin: Saksafon 
Ulvi Cemal: Piyano 

20.45 · Haberler 

da söylediğimi:ı gibi, "hukuku amme,, 
nin parlak bir zaferinden başka bir ıey 

değiJdjr. 

Bütün kilring ve kontenjan tedbir • 
len, keza "hukuku amme,, nin masuni

yeti için tatbik olunmuştur. 

lngiltere en büyük İstikrazlaı·ından 
birinin (War Loan) faizini, kimseye 
sormadan % 3' _ a indirmiştir • 

Son beş yıl içinde, birçok devletlerin 

hep "amme hukuku,, bakımından bat • 
vurdukları çareleri ıaymak istesek bir 
cild tutar. Bütün bunlar ve ayrıca spe • 

külasyonların meni, borsaların kapatıl • 
ması, hususi ihraç işlerinin kontı·ol altı
na alınması, "hukuku ıımme,. namına 

''hukuku şRhıiye., nin tahdidinden bat • 

ka bir şey değildir. 
Dünyadaki bütün memleketlerde 

''hukuku amme,, nin müdafaası böyle 
büy'ük ölçüler dahilinde devam edip du· 
rurken, bir Tramvay Şirketi 'nin elind.? 
bir işletme i ı iv 7! ,.a· dır diye, hiç biı· 

day Avni .Almanyaya gitti 
lıtanbul, 26 {Telefon) - Kül. 

tör Bakanlıfı teftiı heyeti bqka
nı bay Avni yeni tayin edildifi al
man talebe müfettiıliği vazifeıl· 
iM batlamak üzere bu akşam ıeh· 
rimiaden Almanyaya gitmlftfr. 

Taşhan yıkılıyor 
Yerinde Sümer Bank Meriteıı: 

btnaaı yapılacak olan Anka.re.mı -
sın meıhur Taş hanının yıktmlma
ıına baılannnştır. 

1935 büdcesi 
Maliye bakanı ve bakanlık bil

yükleri dün geç vakte kadar 1935 
büdçesi üzerinde çalıtmışlard1T. 

Bir ta)İD 

Maliye Bakanlığı takib teftiş 
müdür mauvinliğine mezkur mü • 
dürlük teflerinden bay Rütdü ta • 
yin edilmittir. 

Manisa fırka vilayet kongresi 
Maniaa, 26 (A.A.) - C. H. F. vila -

yet konsreai çalışmasını bilirdi. Yeni 
idare heyeti ile genel kongreye gidecek 
murahhaslarını ıeçerek dağıldı. 

hükumet "amme hukuku., nun "Haıan· 
rn böreği., mevkiine düımesine müaaa

de edemez. 

Kaldı kiı 

Bir kere imtiyaz dediğimiz nesne de 
banknot ve tahvil'de olduğu gibi karşı· 
laklı bir akidden ibarettir. Hukuki te • 
meli ötekilerden zerre kadar farklı ola
maz. İmtiyaz kaydı, müddet ve itin nevi 
ile alakadardır. 

llcinciai de, "sabıkah tiı·ket,, davayı 
formal hukuk bakımından da kaybede • 

cek kadar suçlu bulunmuıtur. Devlet 
Şurası'nın kararı. bu hususta, bizim ge
tiı·ebileceğiıniz belgelerin topundan da
ha beliğdir. 

,, " ,, 
İstanbul Trannay Şirketi davaıı, in· 

kılabun17.1n en güzel ve en kudretli pren 
siplerini tazelemiştir. Bu bakımdan, in -
kılap tarihimizin en güzel ve en ıerefli 
hadiselerinden birini daha, arkamızda 

hırakınış ve çocuk'arımıza emanet etrniı 
oluyoruz. BURHAN BELGE 

SAYIFA l 
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Yaac.ıer: Doktıoc Cevdet lanaa) 
Bar Doktor C....cht Savr.a timdiye 

kadar IMfl'ettiği kooperatif, bir rapor"if 
konferans Merlerinden aonra "9 yazı,. 11 

da çıkardı. Bu aonuncu y&Dlar kredi 
~ooperatifl«i, mektebte kooperetifçililıt 
terbiyeli, iatihsalde müteşebbisin roli 

ve teıeblrii• tekilleri, Tiirkiye'de koopo. 
ratifçilik, bir konuıma, idealizme ve ına
teryaliz!De, maı·ksizme, bi:ı:im devletçili
~imiz gibi aünün canlı meseleleri ÜT.erin
de durmakta ve bunları işlemektedir. 

Doktorun eserlerindeki huauıiyetler
den baılıcaıı, tetkik ettiği mevzuları ha 
bana filozofik bakımdan ele almaJı ve 

cemiyet işlerinde inıana ve onun psiko

lojiıine büyük bir yer ayırmasıdl1'. 

Kendisinin ilmi oluşunda tıb ve psi"

yatri ihtıı.ası ilk safta olmak itiba.-iyle 
bunun böyle olması ve böyle olu~un ba 

neticeyi vermesi de gayet tabii icl:. 
Yukarda isimlerini yazdığımız. koo

peratife aid teknik kısımlarda ek klor 

ı.ırf teori aahaı;ında kalmamııt, men l k• 
tin gezdiği her köşeıinde hıdkın k•>Ope
ratifçilik kabiliyetinin elamanları Ü7.ıeı·i• 
de araştırmalar yapmııt. yaşıyan koope
ratifçiliği görmüş. bu meseleleri han,,. 
dilinden dinleıtllş ve yazılarına aksettir 
mek suretiyle de yol ıöstermittir. Gaze 
telerde, ve hususiyle "Karınca., m~:1111-
aıında Bay Savran'ın bu yönden memle
ket görüıleri çok entereı;andıı . 

Bu bitiğin yazılarında evremel biJ. 
giler yanında çok kişisel görüıler de yer 

almaktadır. Bilhassa, idealizme ve nıa
teryalizme, maı ksizmedelu gÖruı tar:u,. 
Üzcı·inde çok durmak ve düşünm k ica
.bediyor. 

Doktor, bugunün insanını tanunak va 

tanıtmak için çok yorulmuştur. Kendisi 
ötedcnberi bilinen materyalizma ve ide. 
alfama ıibi iki ana mektebten biç biri

nin klasik taraftan değildir. Eskiıi gibi 
madde ve ruha geniı yerler bırakan dü. 

aliıtlerdea de değildir. Düalisttir, fakat. 
ruh yerine ıuuru kabul eden bir düalist• 
tir. Bu mekteb bilhaHa alman bilgini• 
riuden Wundt'un "'ıuur ve dikkat., prea
sipine aa çok uymaktadır. Genel olarak 
kendisi ldealiat olmak itibariyle üzerinde 

çok durduğu marksizma ile açtktan açı
ğa anl&fl'IDal'D&ktadır. Bu anl&f&IIlllDlaa
lık da "markaizma,, nm her yönlinM gö

ze çarpmaktadır. 

Doktor, macksimıayı alelade bir ilim 
telakki etmez. Ve bunu bir akide - ilim,, 

bir doima, bir din olarak r.öyler. Soıyal 
ve ökonomik bir doktrin olarak marksi.a
mayı tetkik ederken tarihi materyal.İJt. 
manın İnaan hürriyetinin, aynca birçol. 
ıoıyal - ökonomik meıelelerin bu dok· 
trin ıaliklerince raaıl ele ahndıklarrna 
anlatır, Markı'ın ve Engels'in en belli 
ba.şh eserlerinden en mühim parçaları da 
aite eder, aonra bunlara karşı kişisel gö
riişleri)e vaziyet alır. 

Markıistlerin ııüper ıtrukturel mese
leleri cemiyetin iskeleti olarak aldıklan 

ökonomik iıtihıal münasebetlerine irca 
ebnelcrine karşı aayıfa (105) ''inun c&
miyetlerinde iktıııadi tamam bağlılık de

ğil, ruhi biı' hıfzıuıhha bağhlığı tazım. 
insanın düıünme, inanma ve yaratnuı 
hürriyeti ancak bu suretle konınabilo

cektir,, demektedir. 

"Bizim Devletçiliğimiz,, yazmnda 

idealizmuma uygun ıoayal görütlerinin 

kristalize teklini görüyoruz; ıahıi inid 

yatife, ökonomik evolaiyonda ferdin gaf· 

retine ayn bir kıymet vermekle beı·aber 

''memleketin iıtih5al ve tevzi organları

m ileri teknik vasıtaJarile, ve rasyonel 

iıleme ve çalışma uaullerile cihazlandtr
mak ve teşkilatlandırmak ıçin yerine .-. 
icabına &Öre müdahale tanzim veya t• 
şebbüse giriıme gibi,. haklarla mücehb• 
devletçiliği de müdafaa eylemektedir. 

Eserin batından aonuna kadar mem
leketin menfaatleı·ine en iyi uyduj'Umı 

inandıklarının ateıli müdafaaeım yapaa 

yazıcı, uluı ve yurd mefhuın Ye aıkım 

içinden ıelen bir sevgi ile her terin iiZ9o 
rine koymaktadır. 

O, diyor ki: "Vatandaş; aeo, ben, • 
hepimiz şunu diyebilmeliyiz: Memlek• 

tim, mezhebimin ve menfaatim.in emrin· 

de değil; mezhehim ve menfaatim mem 
leketimin hi~ ~tin 1e "ir.,, f ,_te bu inanıı 
ve görü~ c.e ~, i • . ., · · ı lnyı 
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rJ mlcketı ıızı ıkı defa zıy ret et • 
mış olan dı Blınıletrnden ve SOV1t'et ılim
Jer akademısı uyelerınden, Sovyetler'Je 
Turkıye ara rnda- mumısebetlen sıJrlsş
tırma komısyonu 'reısı 'B. Samoylovir 

• Türkıye - Sovyetler Bfrliğı ılml -nıüna-
1ebetleri hakkında Jurnal do Mosku ga
zett><;ınde şu yazıyı neşretmıştit: 

İkı buyuk cumhurıyet, Sovyetler 
Birligı ve Turkıyı; arasında mevcud o
lan ve her gtln biraz daha genişliyen 

dostluk munascbetieri ıkı memleketin 
ilmi muesseseleriyle 5lımbri arasında 
aıkı bagların vtlcud bulmasınr lntac •t· 
ti. Bu münasebetleri dUzenlemak ve tef" 
vik etmek için Sovyetler Birliği ilim
ler akademisinin koynunda akademi U
yelerinden 20 Ilkkinun Hl34 ~ olmüt 
olan profesör Mar; akademi daim! lrt
tibi V. Valgin; akademi ba§kan muavi· 
ni Komarof; akademi prk wıstitlüU 

mudurü Samoyloviç; akad.mi antr.po
loJı ve etnografya •netitilail müdttrii 
Meşçaninof ve daha birçok ilmt mUea
wseler müdürlerinden mür•kkep hU.u
at bir komisyon teıckıkill etti. 

Komisyon, TUrkiyct Maarif Balanı 
ve Sovyetler Bitlili muhtelif llınf inil· 
Mseseleriyle Alimler tarafından ifaae 
edilmiş blitün temennileri ga!ıgmalahna 
esas olarak aldı ve henUt çok ıkıııa olan 
mevcudi~eti zarfında TU.rlclye'nln llnii 
•• dcUlturel muhitlerinde büyük bir te
vecciıhlc karşılanan bir faaliyet gCiater
meye muvaffak oldu. 

Komisyon, ilimler aktld mieı .kütüp
hanesinin yardmıiyle Uningrad'm en 
bllyilk umumi kütüphanelerinde mevcud 
olan Tilrkiye'yl alA.kadar edecek kitaıb
ları mtibadcle mabadiyle Tilrldye'ye 
~öndennek için tıNblt •tti. Türkıiy.yı 
t.etkik edecek aovyet mUeueaelerimn 
bu memleketten tedarik e1mek ietedlık· 
Jerl kitabların da bir Hstni vUcuda :ge• 
tiril . 

Kom'soynun ne.zareti altında timdi 
Kaz 'da da buna ıbeıuu blr çalıtmaya 
başl nmıştır ve pek yalcmde Moalrova 
ile Si cropol'da da baflanacaktır. 

Akademi komisy.onu fimcliye .kadar: 
Tlirkiye'ye iki -defadan üç~ eaır gön· 
derro" tir ki bunlar on bir ıdil Uurin· 
dedir ve. bu :dillerden onu muhi:elif tUrk 
lchccleri e turkçeyle akrnba olan dil· 
lerd nd 

Şimdi de rusç.a; ve garh dillu.iyle 
yazılmı 125 cildlik yeni bir parti gön
denlmek uzere hazırlanmaktadır. 

Komısvon buna karplık ~Urkiyeden 
Tiırk Dil Derneğinin mev.cut nefliya ~ 
hnı alın ktadır. Türkiy.e .kendisine bil'\ 
dirilmi olan bir Jiıte muclwnce So"'"· 
yeiler Birliğfoe .gönderilecek kitabları 
hazırlamaktadır. 

El yazmalannınmübadelesine gdin
ce, akademi komisyonu timdiyc :kadar 
Türkiyeye nadir el !f&Zmalanndan üçü· 
nün foto kopyesini gönıiermek .fırı;atı. 
n1 bulmu ve Tür.kiyeden iltl eser.in fo, 
tokopyesıni almıştır. Kom.iöyonun: ta
lebi ıizerine akademinin Tür.kiye §ube
ai tür_kce el yazmalarının bir listesini 
çıkarını tır. 

Müzelcroe teşhır edilen eşyaların mıi· 
bade esi ıçin komisyon Sovyetler Birli
ğinın n buyuk müzelerinden muh fa. 
za <: ı eh eşyalardan Tlirkıyeye g<in
derıJe i.eock olanların sayısını ve cins-
erini tavin etmi tir. 

Turkıye'nin onuncu yıldonumü do
Jayısıyle bunlardan buyuk dcgerdc bir 
kolek•-ıvo Türkiye'ye hediye editmi~
ur. 

1934 c e at{adeıni uyelerindcn Samoy· 
lo"·iç ve Meşçaninof İJiınci Tifrk Dil 
Kurulta ı çah malarına iştirak ettiler. 
Kon eve sov} et 2Jimtcr.i tanıfından 

verı en porlar kongre üy:eler.i ve baş

ta P · • umh Kamal Atatürk oldttgu 
nal e Sc.j. Lcv~et adantlan t rafından. 
lüymc bir 'l:eveao.ühle kar.şılandı. Korrw 
grPd ka ed' en birçok m m 

~~~".!!!!!!!!!~!!!!!'!'!~!!!!!!!!!!!""!~~~ 
mouti olınuştur~ 

' 9 Yô\ZJn ba~tan ııil:n tine kada11 ori. 
jina dü tinuş ve görüşlerle doludur. Sos-
7al n.: o ıomık alanlarda cı · er.li akis· 
ler ynpacak bir cııeri şoylece bir tahlil 
etm t imknnııızdı. Biz, yalnız e~erin 

:luyn tını takdir ederek olmyuculıı.rn 
hJu ım eJ;yoruz. Ve yazıcısını bu eıc
•d1.: de oıterdttıi muvaffakıyetten do
l. 1 t ·an kutluyoruz. 

lhıan Abidin A!-:JNCI 

Yabancı g 
Yeni and.l~malar 

ve Rusya 
11 §Ubat 1935 tarıhlJ Deyli Telegrıl 

ga,_etesi yudıtı bir bt1fm1Jkal.<le diyor 
i:i: 

• Avrupa'nın emniyetini koru.r..ılr 

için yapılan kot! lflD&lara Rusvs.'nın 

Londra n Pariae yolladı~ı nota yeni 
bir hız vttdt. P.usya, bugU.µkil tartlar 
altında Avrup~~a barıfI11 ve emniye
tin ancak mıntaka andlapı:ıaları ile lııo

ı Ltnablleceğ.L-ffkrindedlr. 

Ruıya bugUnJrll günde Lokuno and
laşmaıının bfr i'8lifCDH1 ,-.kllnde O!lU 
hru:al.ıyanlann tıuavvur ıtt\lrleri ba~ı 

&ntil&ftl'Hına dahi. ol"cak .devletlerden 
biriel değildir. Diğer taraftan Ruaya 
Avrupanın batı tarafında b&rIJın bozul
mamaum .gerçekten lcı.r. 

· Ruıyanuı Avrupa ifkrlne Hıtı a&· 
tıerdfli yıukından alaka, evvela Ulual&r 
DernetJne'iirmeelyle,(9()1lıa da bu mliı· 
teı.k hareketi tanrma•yle kendim p 
wnnlıtlr. 

Bir taraftan uzak ballda ımU,ldll tart· 
larla ka11fikarııya bulunan Ruaya, batı
da bir tecride uğramanın ne tUrlü bir 
durum olduğunu Almanya'dan daha az 

takdir etmiş değilir. Hatt! Rusya do
ğu andl~aııına U..tU örtUHi bir fran
•u · rus ittifakı gözüyle bi e bakmak
tadır. 

Böyle bir ittifaka rus gö:zülc l§in teh-
likelerini de hesaba kat2mx bakmak 
mUmkUndiir. 

Ruıyanm Londra'daki ı~fid B. Ma-
~ dün, Almanyanın imza aahlblcriy· 

le müsavi haklara malik olarak mUzake· 
roye çağrıldığını aöylemiş ve çember 
l~nde kalmanın eyi bir ıey olmadığını 
anlatmıştır. 

Ruıya'mn kurmağa sajı~tJğı gruptan 
Almanyanın ayrı acçi durması bilbas
ıa bu zamanda hiç de istenecek bir fCY 
değilaıt 

Rusya son ::yrJlarda Tıurkiyo :vaaıta

alyle balkanlarla ve çUJc anla~lar
la ilkı münaııebctler tesis etmiı bulun
maktadır. 

Bundan dolayl\ Ruaya bir Ull'.aftaıw 
Tuna andlll§D:IB&i:yle, öW...uııaftaD '.Fran. 
aa ve İtalya vaaıtasiyle batı hava and
a~aiyle alilıadardır. Ondan dolayı 

Ruaya, Londra1da ileri 'lilrUlmüş olan 
dlleğijıde, Almanya' ı ve d$daki 
Irocnou rıru da:. içine Et'an bir ôoğu and
)a,apııımn kunrması dileğinde ~t•~ 
rektir. 

Almanya muhtelif taraflardan muh· 
telif andlaşmalara; çağrıldıfı halde bU
tlin bu tcklıflerin Berlln'de biribirine 
kanıtırılmaıı ıiht~b had cinde değil
dir. Fakat ne de olsa, Ahıi<mya, İngil• 

tere tarafından ileri ıürülen tc-klifin 
Avrupa emniyetini korumak için yapıl
dığına, bunun herhangi bir grupun men· 
faati :için yapılmadığına aamimiyetle 
kanidir. 

Eğer ~ ı ingi.tiz bıtkmır BerJin'i zi• 
yaret edec.ck olursa o zaman, almanla· 
rın İngiliz eyi dileklerini-bir kat daha 
eyi anlıyacakları filphesizdir. 

Seyahati biraz daha doğuya doğru 
uzatmak, Sovyet nota6lnın billıa&sa_ il • 

zerfoe halmumu yapıştndığl alman • 
rus ihtilafını halletmek ıbakımından 1ıli· 
yük faydalar verebilir. 

meseleler hakkında ıovyet ilimleri ta~ 
r•fından teklif edilen ıureti haller kon
gıtce kabul edildi. 

Akademi komi!yonu, buncian baş

ka, Türkiye ihakkmda ilmi araş-tırmalar 
faaliyeti tanzim -etti; programına büyük 

savaştan ônce -Türkiye ulasal öl<onomi 
taı ihi üzerinde bir eser hazırlanmasmı 
ptugramına koydu, bu eser Leningrad
ın sekiz müs~riki tarafından hazırla
nacaktır. 

İ~ı dost memleket araSlnda ilmi mti
n se etleri 'daha sıklaştırmak ga esiy
le, Sovy tler Bitligi İlimler Akademisi 
turkçe ve rusça olarak hususi bır mec· 
mua çık rmaya karar vermiştir. 

So,.yetler Birli ıyle Turkiye cum· 
h ıriyeti arasında tec; us etmiş olan il
mi rabıtalar ıki memleket halkının men
f o tlerin ve barış da .. asına hizmet tt· 
mek uzere ı,;ıtgrde daha kuv etl~nır.u 
\'e in. .,f t:•mc;k yolunr'..dır. 

ULUS 

ze lerde okuduklarımız 1 

Sı ''asal bir 
örüm .. ek ağı 

31 1ubat 1935 tarihli Deyli Meyl ga
ıntes/ ''6ıyasııl bir 6ri1mcek, ağı, bq ,. 
lığı •/tında yazdığı bir b~yazıda diyor.
ki: 

"Franau ~e ingUiz hü.k(llnctlcrl Al· 
manya'nın Londt.a Mkliflerine :verd~ği 
c:evab karııaında naaıl hıu:ekot edecek· 
lerlni kararlqtınnakla meşguldürler. 

Bu bı..ıuıta vedlecck karar uzun 
müddet geciktirilemez. 

FMnu ile İngiltue bahse mevzu ol
dutuna gör.e: ikiai araaında karıılılclı 

koru;·ucL• bir birleşme anl,:ıtmaıı, eııa

aen, yapılmıt bulunuyorı Almanya'ya 
gelince, Franaa'nın onunla onugmala
rının uzatılabilmesi için karphklı yar· 
dım oaaaı Uzerlndeki doğu andlqa)aaı· 
nı kabul •tmulni bir ıar.t olarak kot· 
tulu •nla§ıhyor. 

Bu andla.pıanm..nalaıı Frana, Al· 
ınaaya, Ruaya, ..Lehistan, Çekoslovaık.ya, 
Eatonya, L!tvanya ve Lat.v.iya'nm llftd.. 
l~ya .glreıeık !blrlbirlerlnln. ırmrlaı:ı
nı ilahla korumaları ve erhangt bir 
aaldırıma kar~ı birden yardıma :k~
Jarı ;tasavvur edilmişti. 

Almanya, '1aha ilk ~ntinde:n:beri bu 
andlaşmaya aleyhtar bir durum ukın· 
mıı, Lehistan ise :bunu üphe :ile .kar

tılamıştL 

Fransız gazeteler:incle zaman zaman 
bUytlk Brltanya'nm da bu andl8.§may 
girmesi teklifi ileri ıilrülmdd:ecllr. 

Onun için, kestirme olarak, lngil~ 
uluaunun ıingiliz hlikOmetini impara
torluğu böyle bir aıyaaal örilmcelk ağı
nın içine dlişürmeğe neden bırakmadı· 
tını söylemek 1Uzumlu olmuştur. 

Bu memleketin .. Çqkoslovakya'run 
da bir ilyeıü olduğu .. küçük anlaşma ile 
ne tekilde olursa olsun, yaJ.tacak hiç ıb!r 
iti olmadığı gibi Ru yanın dı~n aıya
aaıı lle de hiç bir elııımır, verlJfmiz 
yoktur. 

Bismar.k, İstanbul bir alınan nef•rl· 
nin kemiklerine değı:oez. demi tL ·~ijn 
di bir taraftan ruslar Hindiatan'da: i>i 

.aim ıaleyhimizdc. bu .kad~r çalıtıp dw.

nularlcen bnim onlann aınl1'lennı ıkıo--
1 

rwnaya çalıl'l}amu da degmea. 

Bit Ruaya'dan 5ok uzaktayu w ~ 

nun için herhangi bir fe&kArhk "~ 

pnak lüzumunu duyamayız. 

İngiltere, Franaa _:ile koruyucu bir 

anlaşma yapmağa hazırdır. Fakat t.jl· 

Jlz ulusu, doğu Avrupannda yapılaeek 

yeni bir haçlılar aava,ına giri~cs. 

Böyle bir ııyasayı imp~torluğl.1' tef • 
kil eden hilkfunetlendcn h15 bidıi uy

gun bulmlyacaklaniıl'. 
A\frupa'da d-06tlarımu, <bbinrdaima 

dominyonlarımrzı iÖz önünde bulun

durmak mecburiyetinde bulunduiumu

zu unutuyorlar. 

İngiliz ulusu, geçen gün .t511edil! 

!.lir bildiride herhangi bir HV&§ petlak 

verdiği takdrde yeni Zelanda'nın ana

yurd olan İngiltere'nin yanr batında 

bulunacagını söyliyen yeni Zelanda 

Bafbakanı B. Forbe•'• minnettardır, 

fakat dominyonları küçilk 11nla~ ve 

yahut Ruay.a uğrunda bir aavata .aürUk· 
leme.k dürUst..bir aıya• .c1oği1•ir. 

Yenişehir'de 
Kiralil( 

Bir aileye mahsus müs -
takil geniş ve birihirinc 

ge_çme odaları ha.vi kiralık 
bir ev aranıyor. 

Fiat, teklif ve tahilf\tın 
gazetemize F. E. remz• e 
verilmesi. 1-723 

Kira ık ev 
Y enişehirde post ne ya

mnda beş ochdı musta1 ıl ev 
h;ralıktır. Müracaat Yenişe
hirde kasap Bay th~abime 
hm!J fo '8 N ~ -..f> ı 2 

l\.utublara hürum 
ÜnJU kutub ki§ifi doktor ]an Şar

ko'nun, L6 Mua'nrn ıubat .sayısından 11-

Jınnu§ blr yazrsı: 
Sanıldrğmdan rfula ümJ d~cell 

olan Kristof. :Kolomb, töyJo -yuıyoıı.du1 
"Denizler apak ietiyan bir Jdmııcı 

yeryüzünde tabiatın aulırını bllcew
dir.,, 

Yeryibunün sırlarını bilmek! l~"te 

kutub mıntakalarının aırlan.nı öAr~n

ııneğe ıusamıo ;adamları harekete am
ren, bu iıtektir. 

Fakat bı• !&tek, pradk bakımdan b&
..ıı eyleri• de kuvvotlenmescydi, Mm•· 
.. esiz :kalı:-dı. Kutuhlar:.da yapılan ar!O§· 
tırmalar Alimleı:ı Jçin bitm9• tüke.nme1' 
bir keşif kayna~ıdır, fakat aynı .zaman. 

da tabiatın çc;k gerçek zenginltklArlnJ 

de deı;ıorlerıdirccek mahiyettedir. 
Onun için kutub mmtakalar.ında.y•

pıaln arattumalar bu.rtı!ı de a1&lıiaı u· 
yandırmakta ve faydalarından bir IOY 
aybetmit bulunmamaktadır. lruıanlar, 

nrılmaar güç 9lan Ji;nal v .c.nub kut. 
bu gi.bi ~erler• varabilmiş olmalarına vcı 
birço,k k!§iflerin çajı§D)aları bu Jtadar 
cırarh olan bu mıntakalar hakkında ibı
ze epi tc)'Jer öğretmio olmasına rağ

men, kJtubları coıfrafı baıkımdan eyice 
tanımaktan çok uzağız ve onların ancak 
kürenin fiziği, midınatıaiy(:t, '.llleteorolo
ji ve tabii ilimler bakanından tanıyo
ruz. 

İlk olarak kutba gıdenler, Şaklton, 
Pirı, Nansen, Aınund en, Skot. Vllkina, 
Bayrd, gkener ve ıiiğ rler:i, kutba ver• 
manm -münıkün oldugun:.ı ve ora.ya var
mak için hangi ;Yoldan gitmek gerekti 
ğlni bize gösterdiler. Bunların izinden 
giden ilmt ıeier heyetieri dt .kutubla
rın, insanların amelf aonuclar çııkar.a

bileceği bilyük errlarmı ortaya çıkarı
yorlar. 

Buzlarla ortmu kutub denizlerinde 
balina avcılığının gcmf}lcmesi n bu av
cılığın yUzlen::e.: milyon kazanc getir
meıi bu aeierheyederinın çalıomaian 

aay_csincle ınihukün olı:ı.bilmiJtlr, ki bu 
.da ilmi çalı§Illalarm:JSmCli sonuclar ver· 
diği hakkında ıçok e.çıtt. bir deUldir. 

Etkiden Spitzbeq 3cıaır bi,ı, toprak 
telakki edilirdi ve; günün' bir inde bura• 
larda gcni!:blr hayatın :uyanacağı ld~ 
eenin hatırına ıgcl1De2dl. Bı.ıgiln Splu
berg yalnız hir tıttizm mcrkesi dttil, 
aynı .zamaoda:mühım bır ticaret n kud
retli bir ıanayi merke:ıi Olml19tur. 

Bu.a tabakalarının altinda je<>loji i· 
timleri kömür, altın::e:lhi hazineler bul .. 
muşlardır. 

Kutublarda bu gıbı teylel"bulunma• 
aaydı bile, yalnız bu yerlerin meteoro· 
lojik 9artlarının bilinmesi insanlığa bU
ıyilk menfaatler temin-ederdi ç-Unkll tay
yarecililin latikl\)alf .lmtublerın hava 
prtlarımn i>ttinmnine bağlıdır. 

Fizik\ bakımdan birçok &arlWlerin 
heniız ne oldu1dan anlatılamem11tır. 

.Allinlerin bu meH"lelerl :kutublarda •· 
raştırmalar yaparak hallcl:rMğe 'Uğ~ 
maktadırlar. Billıana tai>Hyatçılarla 

j(ıo1oglar, kutublarda ara§tıımalar ya
panların getirdikleri .kıolleaiyonların 

.zenginliğini gl)nrek tok ff'tl'(Mlktadır· 
lar. 

Bu bulutlar bazan oaıılr mablQldar 
ve umumiyetle bayet hak-kında yvı..,. 
mit nazariyeleri altUet .-decek mabAJe• 
dedir. Ka9ifle~ her yıl iribJrl ar.iuı· 
na birçok dej~rli .mlifııPedelndıa.ıbGWn
nıamış olaa2arch hav., nHiml eleılırtd@ 
kiyeti ve m.iknauaiyat.JwıunlKımat:M· 
ıı garibeler.i bclkbde hiç: bir aaman l>ıı-
lun amıyacalcıu. 

Kutubiar.da yaı.Iarup .oaala oluaku, 
getirilen mikroorganizm'lerin wtıldkl 

ilmi .araştmnalaı:- lfiu geniı :ufuldu:-..ı 
maktadır. Buzlar ara11nda -milyODlucıa 
yıl içinde muhafaza olabilmlf lbu eanh 
organizmler kadar ac.yip 141y tasavvur 
olunabilir mi? 

Zaten kutublardaki ilmi .ara,urma
lar büyüklüklerine ragmen mahdud olan 
bu.gibi meselelere münhasır kalmamak
t,, daha uzaga, daha yükse~e gitmekte
dir. Bu araştırmaların hayatın me11§Gi
nin ve dünyanın yaratılışının bilyıik 

muammasını halle yardımı olacağını 

ı ım adanılan umuyorlar. 
Bn :meseleler kutublarda araştırma

la yapanlarıır onuride vazıh bir biçim 
,, ~cıya kat'ar } 1yıllar ~ecmiştir. Fa· 

devamı c~ e 
kar onları, <lünyaru 
dan ayırır. Vapurl da 
ğimiz bu ıbirkaç hafta ıarfı 
rine .bir yol açabilirleı 

Benim "'efkıl etmegı .,,,ı 
ğim frimaıı ıiatuyonu Groe 
ğu luymında, Skoresbf S Jt 

nlarda apğı yukarı 130 e 
Bu adamlar avrup lıları 6 

ke ııa9ılacak bır şo degıl 
klmolar kendilerine mnht 

ovleri, mcdentyctin vaH, 
ve telılsd tarafından- t~ 
tün eyiHklerini avrupahla 
eldo etmişlerdir 

Bir kutub 'Sefer heycu[1111 

ma.ı çok daldk bir yatışın' 
tublardıl'ki işler Uzerınde dtrl 
rfibeden ba~ka bir kA~lf blrÇ~ 
)ere de malik olma!rdrr. ÇU 
bu milnaaebetlcr .ayHinde 
fI galib gelabflir. Şimdi .ktt 
rlndo blrçok mükemmel t• 

lar bulunmaaına rağmen, btl 
bil.: böyleiiir. Faraza uyrat" 
tola1z, 1'Bki 1dşiflerin bllftlt' 
laylrklardır. 

Birçokları bana bu mc ı'I' 
lcr olduğunu aordıtlar. Bell öt 
yim: 

Kişifin yorulmaz bır sa 
fakıyete inanm3ğa, tahamrnıı 

nıklı olmağa ihtiyacı vard 
denizci blıtıaaı, ,·utub denlt t 
maaı ve budar ara nda vaP 
glıdileceğlni bilmesı gerektir 
•urette ilnıı bakımdan eyi 
lı: itblrlill yapacağı kimse t 
ıa kenditlnin yapamryacağı 
pacak adamları &e9ft1csini ı 

Tıpkı ıefer heyetinin Uyt 

JJıusaıları dahilinde olan şe 

blldlkten bafka &ağlam bir •' 
nıkh bir vücuda malik olrnııl 
,-ydtn önce, teflerine inaoııı' 

tnanc, batlıca gerek oJafl 
JWK olınayıma an ııf&k bit 
fel.Ut haJhü alır. Falrat ıplill 
bheuline inanır .. , en J•d 
bile yenmek imktnını buJı.ıf· 

100! denbe ri lıutub ının 

idare etrillpı blTg<>lıı •d•r 
blrfOlı defalar bütiln itlnal•" 
tben ve arkad&flanm aaatlcrı'' 
san günlen• f•laket• tolı 
•ıulyetlerde lraldı.Jr. Fakat 
paaağleın yurdUIPllaa dön 
emlndHr. 1Dancımu. muuı .a 
tehUkelndtn daha .kuvvetll 1' 

~ımm bun4l ~cluy~. 

Ankara Halkevi T• 
mitesinden 1 

28 tu~t pertembe 
20.30 da '7Haı Bahçe,, P 
nanacakhr. 

Gef mek iıtiyenler 27 
g\inü aaat 17•19 aruınd1 
vinden 9İ1'1De kartJanJJI 
dırlar. 
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TRAMV A.Y ŞiRKE~fi DAVAYI l(.t\:YBETII 
(Bs~ı 3 iaci sayıiada) 

lerlnden diğer idari mukavelelerden bir 

l!!..Ur~.~r. le ... ~ar!'.ılı~ ica~ı. 
ju ld fmtiyu mukavelelerıi hakkında 

bltttın memleketlerde hukuku adiye r•
Jlminden müstakil ve 8ınme hukukun -
6an münbai• huıud bir hukuk ıistemi 

intibak ettirilmit v• bunlardan mli~ • 
ftllft her ilirıu lhtliflar idarf ~a ii-

. -. r~~ 
hasına vaz.olunmUftUr. 11dli ıtUanın ya 

aı bqıında bir de idart kazanın müffld 
olduğu yerlerde bu gün istisnasız bir 
eurette cari olan işbu kaide, Türki,yede 

TetJtllltı Esasiye kammuna müateni • 
den ıOrayı devlete vücud vermit olan 
1859 numaralı kanun ile hiç bir fC!k ve 
tılreddilde mahal veımiyecek surette 
mütehakk.Lk: bulunmaktadır. 

Rilhakika bu kanunun 19. uncu mad
desinin B. fıkrası, Amme hizmetlerin • 
den birini ifa maksadile akdolunan mu-
8velelerden dolay,l ikiciler aıumda- t•
lııovvün ede~eık ihtil&flarm lptıidaen ve 
lntihwı f(Kay~ ~JıUbp bailf.
aaoağuıı natrktır. 22 lııoi madden.in l • 

lıdQci fıkrası da ~ " nUıa iflıeri 
lmtiyuları halrJnnaa a]Uıi- hakmü mu
•Nnm•ndır. Şu halde her.nanıi bir D 
...... mıuka.velelliabı f.WthaauauacW 
bWıUmetçe tatıbikata giıifl.muden tve1 
bukuku huwaiy• njimıiyle itijyen mah
mmel.erden bir ık.arar almak JbJllk ~l • 
4tii yolunda davaoı tmafmdan ,jleıri .U
Jlllllen müddeanın kaıbWüne imlııılın 1>1ma

chğı zahirdir. 

Diğer taraftan ıW-ayı d.vlet rkaza&ı 
hiikfunetin ittihaz ettiği idari muamele. 

)erden ve kararlardan dolayı haklarını 
vıeya menfaatlerini haleldar olmut gö , 
renleT için mlleeaeatk. Şurayı deTJM 
aezdinde açılacak ldart davalarda hö o. 

kOmetin daima dava olwıaıı tw.af mev
ldinde bulunması lbmı plir. :.N'Melrim 
bu nokta, idari davalerda fenleN d._ 
halııkının, ldart bir mmmeı. veya ~ 
ftl1'1l1 tefhim vey.a tebliğıi v-.ya icraat 
yoluyla alakadarlum ıttılama arzı: ta
Jlihinden baJ}ayıp anda .altmış gün get" 
tikten sonra MkJt olaoağını göswı-en 

fOrayı dnle.t kaııunwıun 2~ ind mad
desi ile de ıntııtedeldir. Kanwıun va .. 

nr, hiikamotin de şilrayı devJette dan 
açabilewiiıni derpie n..4ili1ıi•••lti 

Devlet Şiirtm Baılıaaı & 

ki maddede yalı11z fertler mevzı.ıulıahs 
edilmiştir. Gerçi hükfimetin de şurayı 

devlette dava açtığı vaki ıse de 1.>u hal 
yalnız şurayı devlet kanununun 20 nci 
maddesinin D fıkrasında yazılı kazat 
kararlara temyiz yolu ile itiraz sade
dinde cereyan edebilir yoksa kanunl!;U 
- • ,............:,c ...._._" 
ıg urtcu ve 22 nci maddelerinde yazılı 
ve kaza mercilerinin iptidaen ve inti • 
b.Mn ıfirayı. devl.e.tten ibaret olduğu 
muharrer mesai! ve ihtilafatta hükumet 

davacı movkiine geçemez. 
Bundan başka amme hizmeti imtiyaz 

mukavelelerinin illeti tesisi, bu hizme
tin görülmeaindcn ~baret olmasına na -
aran bu tüdil mukaveleler .hususi ve 
hrdt bir tetebbüıün sureti icraiyesi 

halmkm.da taraflaı:m mütoJıM.il teahbüt· 
lerini gö-terea bir andl~a rnahiret.i 

arHdemez. Bunlar. ha.Jti.kat.aıe imme tlliz
metinin temtiyet teklini ifade ederler. 

~yb, höllimcıün bunlu kar9ı

undalcıi vuiyeti aı.l&der-Oirı taaf tefkü 

........ -... kalmaması :ıaruddir. 

zj.re: Amma hizımtinln ifaaı esasen hü
ıae.ı-a. mlttet:etdb bir vınifedit. Bu 

hizmet, bir başkasına devir ve tahmil 
eaiboe.Jde JıükUmet, aslan Ynifedar -ol• 
duğu bu itin hakiki mahsulil olmaktan 
ımartuıamu. Tabiri diğerle imtiyaza .bağ
lumut olan bir: Amme hizmeti hiç bir 
.z..-ıı bu mahiyetten sıyrılmış ola naz. 

~ imtiyaz mukavelelerinde hükume
tin sadece bir ferd hak ve iktidariyle 
mücehhez bir taraf teşkil etmeyip ken
disinin her yerde işin hakiki sahib ve 
htkdmi olarak tanınmasında ve bu nevi 
mukaveleler için onda o k dar hudutsuz 

bir milrakabe aalabiyetinin kabul edil
mesindeki eeöe<b ve illet yukarda z ·kre
dilen esasta mündemiçtir, Hiıkfımetin 

vazii~ icabatını takdir ve tatbik hu -
•usunda hiç bir: makamdan me~uniyet: 

aktwneaı da amme hukukunun esaslı 

ve tu»umi prensiplerindea birisidir. Şu 

halde vil~yeti amme hukukunu haiz 
olan devletin herhangi bir imtiyaz mu • 

.kavekainde imtiyu sahibinin vecibele
rini yapmamasından dolayı bizzat ha -

rebte gelere.k yukarda söylendiği üze

re Mlen Jfası kendisine teretstüp eden 
be hlmıetin it1-ıcaini temin için lü · 

.. 
zumlu jÖıdüğü her tedıbid ffieJl itti • 
hazda serbestisini kabul etmek zaru • 
ridr. Buna binaen müddeinin, ımtiyaz 
mukavelelerinde htikfunetin fertle mü -
savi vaziyette oldugu ve bunlara müte
allik ihtilaflarda mustakillen harekete 
~czun olmayıp bütün efalinin hukuılw 
husuıiye kaidelerilt bagh bulunduğu 

neticesine varan iddiası kabule layik 
değildir. 

Davacı şirketin 21 ve 24 temmuz 
1926 tarihlerinde istihsal etmiş olduğu 

imtiyaz mukavelelerinin feNııinde Ba
yındırlık Bakanlığının istinad etti€i se. 

bclılerin meş.ııuiyet ve ademi meşruiye

tine gel.ince : V'Skı:a davaoı, şirket bu mu. 
kavelelerin feshinde kendisinin ~ecibo. 
!erini y•pmamış o-0bnas.ı illet tutulmak· 
ta olduğunu ve h,\ll.ıuki- k~nciisin~ mu.; 

ka\1elclcrle temb edilen vecilıc l er 1-

Muayyoo tramvay hat ıınnı yapmak, 2· 

t~timlakler içm ıstanbul belediyesine 

200.:.000 füa vemıek, 3 - Iürakôy köp• 
rü.sıii .kald:runiannı inşa; ve imti) az müd 

detinin soouna kadaı hüsnü halde ida

me etımek, 4 • .Muayyen yerlerde mua.y
YC11 tarifeli otobüs işletmek, 5 • Bele. 

diyeye veıege:Wiği kontrol aidatını 

72UO lıraya ihlağ eyleme.k noktaların

dan ibaret ve birinci fıkrada bahsedilen 

tumvay hatlarını y<pmak vecıbesinin 
de imtiyaz mul.avelesi mucibınce bu 

hatların gıizergah armda belediyece is 
timlakler icra ve yolların tesviyesi ıle 

meşrut bulundugunu ve 2, 3, 4, ve 5 inci 

fıkralarda miınderic vecibelerin tarafın 

dan tamamen yerıne getirıl<liğini ve bi. 

rinci fıkrada jşaret edilen tramvay hat 

laı:ından g\.izergahının ıstimlakıi beledi

yece tamam olan F tih - Edir ekapıs.ı 

hattını inşa .edip i ıettii;ini ve diğeı: 
hatla.n yapmaması bunlara aid ı timlak 

]erin b le.diyece ademi ifasından ileri 
geldiğini !>eyan ile belediyenin ihma
linden doğan bir gecikmeden dolayı 

· inin ır esu.l tutulmama6ı ica!.ı ede 
cegini ve mukav lesinin bu yüzden feı 

hinin ne ticaret kanunu, ne de meıdeni 

kanwı bakımlarından doğru olmadığı· 

m Jddia etmekte ise de yukarda zikrü 

tafsil olunduiQ iizere her ıimtiyuh am
me- hbmeti ..nıukaveleainin akdindeki 

gaye, .amme hizmetin-in muntazam "' 

daimi surette ışlaneai olımakla ba iLi. 

ye, her ne lte'bcble:~lurta oltMD ha8ıl ol 

madtğı takdirde mukavele nıenrhlikiim· 

süz: :kalır. Hizmetin yapılmamIJ o~ 
sı için ileısi sünilebiılecek .aehealu: mu~ 

kaveieain bu hükümaulillilnü i.zaı.1e 
mtieieek olamar. Zint. MUWwele.bluat 
bu hizmetin lfnı -için vücuda getiril

mi• butunmektadrr. Kaldı ki htt mıı
kavele gibi idari mukavekler dahi ta 

rafların tevzini menafii eaasma iatinad 

e~r. FeshoL.ınan mukavelede imtiyaz 

sahibi olan ~irkete tarife ve uir nok. 

taı.ı.d:a v..Ut• menafi ise hilkflmctirı 

halk.Jıeubma tıaabhüde beğlattığı me

nafle takabıül l'tmek luım gebLr. Bu 

wfUn de yeni !ıatlarm infMmdm 

fbua oldutu maMmıdıar. Halıbuki ~ 

bu umumi menfaatlerin .-Ul bLr iJl!a 

mu deti · çinde talı .. kkuk etııı~ oldu. 

g r.ı m t } dandadır. Bu va:ıiyete rağ.ıDcıo. 

dig ~r tarafın kendine taalluk eden mo

nafii almakta devam etmesi elbettekıi 

hakkaniyet kaidelerine münafidir. 
Davacı şirl<etin, tarife tezyidinin: 

yeni mukavelelcrlıe <lcrpifre8Hen hatla.; 

nn inşasına mukabil bir ivu tefkıil •t· 
mediği iddiası, bn te.ryidin ancak bu 

yeni mukaveleler~e kabul C>Gilmeai- ve 
bu vakıanın başka hiç bir -scbeble ınet
ru gö!'terilmeıi11in miimkün bulunma -
m::sr itıbzıriyle pek açık e>larak vartd 

d'!ğildir. 

I~cz,ılık sermayesınin tezyıdi ve e'S· 

ki rır ye ıle yem sermayenin para 

cinsı no t . ın an bır vahdet hasıl et. 
mck uzeı:e İs i.çre frangmıa tahvili hu

s gö t len ve tatb katta aldığı 
şekil hilh sa tenkidı davet. edCJl müsa 
adele.r'n de yeni hatların yapılm&anııa 

mukt ı n kdi imkanı temin etmekten 
ibaret olmasına ve bu hatların da ara

daın ~ekız sene kadar bir zaman geçmit 
olduğu halde yapılmamu; bulunmaama 

göre artık ademi cereyanı tabiidir. 
Belediyenin mukavelede der.piş olu. 

nan istı mlakleri yapmamasından dolayı 

Bayındırlık Bakanlıgma mesuliyet at· 

fetmegoe de imkan yoktur. Zira~ Cüm. 
huriyet mevzuatına göre Türkiye Be .. 

lediyeleri müatakil birer hükmi f8h&.İ.· 
ye&tic. Bunlar il•dodekirldari .,~ 

ancak h•ıniaruı!1ıabaıiıs •tıdtti aw+:wik:. 
re ~ırdır. Xanu.n ı .. S.ymdıtl• 
Bakmlığuıuı; iMıiaılaklerhbiu8Ulıd.ıl be· 

lediyo- üzerinde bu yolda bir veıtye. 

tineımUWd bulunmamekl'e.drr. 

Uriıumi hizmetlerı teeis ve teşkilata 

raptetmek aalen hükUınete aiddir. Be· 

lediye erin bu kabil hukuka doğrudan 

doğrJy.,, aahib edilmeıi ancak yeni be

lediye kanunu jle. mahdud bir dairede 

tecviz olunmu9tur. 19.Zfi .mukavekleti.. 
nin akdi tarihinde. hae beleöiyelerin 

böyle bir salahiyeti gayn me.vwd olup 

o zamanda. J111cak menafii belediyelere 

aid olmak üaere kıanunen muayyen şart

lar altında vilayetlerin belediyeler~ im 
tiyu vermeai hWmıti mev.zu bulunmak. 

tt idi. ~ halde, kırk Mneciea fa&la 
bir imtiJllılı t•M!lllDun .-a ifltu mu· 
kıweleleri --Bayındırlık Beldınlığmm be 

lcdıyeye m~alıetl!ll ve wekaletcn aa.de~ 
tiğini ve bu nok~dan bunlar.daki ve. 
ciblerin if.a olunmamaıundan dolayı 

lediyenin mesul tutulması lazım geld 

ğini İdarei UmumiyeL Vilayaı- kanunu• 

nnn 78 inci:.maddminin :3 üncü frk.raaııt 

na Ye Borçla. kanununun.:.32 vı 4H ios 

c.i maddett:rimı istıina<km. iddia etm 

mümkün ohımu. 
Bundan başka, (meıvcud nmkevel 

ver ••rtname ve- itilefnameler-hüküml .. 
riyle bunların ilUat ve taditatr İfbll 

velenamesinin sonuncu madde&ile m 
ayyen oldugu ve 21 kanunusani 1911 

tarıhli mukavlenin 10 uncu maddeeı 
şi.rketm ic.raınna mecbur bu1unduğu 

ahhüdat, ŞehJ"CIDCUletiıı.iıı iatimlab &id 
bilcümle muamalatı liı.zumu aamanı 
istimlak kanunıwıa tevfikan yapmaail 

meşrut olup Wi takdride htik8m 

tifke'ti itbu Jmtiy.Mdan müteftWd 
kukundan i.ır..t edcimqreeeğıf yob.uıda b 
hükmü mutaAmmm bialUadağla ı,.,, · 

yalnız, taattuk ettiği mukavelede 

ayyen ve mecıburi hatların İtlfô. müdde 

lerine teroo6 etmetıine ve 21 temm 

19Z6 mukavcle5i ise mecburi hatlar 
gerek envaı ve gerek müddeti -· .,.....,_ 
humaunda baş.Ira; hükümleı:i mu.htc 
buhmmaaına..gijrc varid ;göriilmcıniş · 

Bütün bu eıeltebler. k&11ısmda ibtııv 

ettiği vedbelorin yerine getir:ilmrım 

itibarile hükiimdeL.dıışmüş olan 21 ve 
24 tenunuz 1926 ıarıihli mukaveleler 

Bayındırlık Bakanbğmca feshinde 

bu mukavelelerin davacıya ta 1miJ etti 

ği. asli ve fert vecibelerin tamamen ve 

nokaansız olarak yapdması karşıltgı 

lan tarıife farklarının bu vecaıbten ıf 

edilenlere tekabül eden mikdarı çıka 
nhnak şartile davacıdan geri istenme 

sinde ne saJalıiyct, ne şekil ve ne 
esas noktalarından biriyle kanun ve: nı .. 

zama muhalefet gÖTülnmdı mdcn ı • 

me edilmif olan davanın reddı il 400 

kuru, ilim haF.:~ davacıdan :alının 

ar .26 tubat 193.S giinilnde sözbirli.gı 

kımirlldi. 

Te&ik.ıw 11 çoğu İtalyandı. Onu.kontese tamtmakla bah
tiylll" oldum; ihtiyu -ev. sahibinin ölümü haık
k~ fehadetimi teyid ıetmek üzere be
ni:ınl2 polis ıkomiae.tliğiııe. kadar golitmk YJP· 
tığ1' değe~ ölçülmez. .bi.ımıe.te :Sup bındisifo 
ne edebileceftm eyilikleı:in -..ehanmiyet• 
ıizi bu Jdi. Arkaagplo F.-kcholmaaa§ldı.kim 
bilir ne güçlüklezLe karfllaıac...,..., Hatd 
buna rağtnen bu itten UQllS.. luırtulmuı"' ıra~ 
çiaıldi, u kalsın, adam aldıünnekaçuyla tu~ 
tuyorlardı benı ... 

geçirmiş ve ha~a deği§tirmeıi için de Sen
Moriçe göndermiştimı KQnağmm önünde 
konteae vetia .eGmken nebatat bahçşaindeki 
gorili kendisine .göateremmniı olduP.m&. te~ 
eslif ettiiimiı aamkbenimle bh:likte.dolqr 
tığmdan ddblJEJ ıte bana dan1*ıanut olaçağı-. 
n:cumdujumu..ııöııledüru 

elde edemedim. Onu hiç yalnız göı:em•ıın.1 
Bir gün. konsültasyondan önce, gör.eme 

lan Mioliele?nin kitabı 
Yazan: Akse/ MUNT 
TürkçeytJ çeviı'en: Nuubl BA. l'D:;tR 

Tannya şükür olsunid aratıırı pek eyi 
idi; ev sahibi d~zatea çokl- eyi bir aümdı; 
hatta gelecek kış için bir baca yaptınnaja 
da söz vemrişt-i. Sonra, ta\'IHla :Şll pmc::ıemyi 
açtırmakla cyj}iğini de ispat etmmıit püypiı 
Odanın önce ne .kadar karanlık oldujunu 
hatırlamıyor muyddm? 

Salvatore1nin-kansı: "Ba'lnnız burası şim
di nasıı aydınlık ve ne§eli,, dedi, Arkangt;lo 
Fusko'nun ona anlatmış olddğu şeyler acaba 
doğru muydu? Eski ev sahibi onu sokağa 
atıp eşyasını da .zaptettiği vakit ben_ haki~ 
ten, onlar gibi mutsuzlara bÖyf e kijtüılm et· 
tiği için günün birinde Tannnm da onu ce • 
saya çarpacağını söylememiş miydim? Onun 
için birçok inkisar ettikten iki saat sonra 
kıeındini astığı da yalan değil miydi? Hayır! 
yalan değildi ve y_aptıklamndan dolayı hiç 
pişmanlık duymuyordum. 

Salvatore ailesinden aynlacağnmz sıra
ga. odada onlarla beraber oturan dostum 
~angeJo Fuskoj"sırtında koca bİt' süpürge 
ile içeri girdi. İP,-...o.kak süpürücülüğü idi ve 
l' ~ ••. : ... ~ .. ı> .. -: ... • .... 1.; ...... 1--1• ,.:;.,..;;..;;,.;n,..rrl~n 

İtalyan moda&ma uygijll .oluak ~ 
nm lll"kasına bir pembe...gi;t: .taıknnf.olaa.Aıı
kangelo Fuske, ceııubhılara h• zcadoa-'ul" 
la çiçeğini kontese sundu ve Jcentea-de gji .. 
.zeHiğine karşı en büllük..aa.y~ .gi8YBhnit
çesine menmmı oldu. 

Nebatat bahçesine gitıtıok için artık va -
kit gecikmiş qldoJ.ıuac:bm kontellİ d~ruca 
kÔİlağİİıa gotlirdtim. Dönüpe dıip' susuyor• 
du. Bundan ddlayt ona, bebeklere dair "Bloll
vuds. Magazin/, de yamıış oldujum bir yalı6-
yı okuduktan ı.onra, o yazıda bahıettiğim 
yoksul çocuklar için dwmakıızın beıbok ha. 
zırhyan bir kadının hik.iyeslni anlatarak eğ
lendirmek istedim. Bu bebeklerden baAlan
nın çok zarifane giydirllrliif olduğunu k<>ft
tes de farketnıemiş mjycl.ti' PNftt fmetnıif
ti. KG.dm B!z..!1 miydi f Jf)oıett pek gtltJeldi. 
Pari~te miydi~ Ht@ır, evimde.1'1cmtad•"f0k 
bebek toplandıiuu aer .... onu bu ....... 

"Daniıımdint ~minne11tanm. yalnız ... 
yalnu çok mahOIDD,, diye.W ajlaya aj
la~a .çabucak ıkonaja girdh 

ll'.~R D :Ü .. N C 0 B Ö°L U Jtl 
MlHie olan ıbh doktoı. 

K'Ollaja herPJZariçin daimi daıınli.idim. 
Dm, dıoktorhtrr karyohm "'"°pntitjai 
çoktan birakımştr. Bma ka~ha.kikatearçok 
mtlltefittT. BU -aff e 90frasında: yalnıs nh.ib, 
ve-bir de, bana karşr terbiyesizce bir laüba· 
l!ttıf~ _ve kontesin -yeğeni olan Vi.ı 
köilt Moriibulunurdu. Bu adam ilk görüşüm
de hoşuma gitrrremiştrve daha sonralan baı· 
kaJannm da hoşuna gitmediğini keff ettim. 
Belli idi ki 'kontld onun blribir.ine söylüyc
cekJeri pek Bldr. Rahib eski ıusul bir papas 
ve cemiyet adamr idi. İlk zamanlarda bana 
kartı pek ihtiyatkArdı ve ekseriya, nafiz ba
laşlarmr üzerime dikmiş gördükçe kolit hak
kındaki bilgWııin benimkilld•n çok olduğu
nu aanırdnn. _Bu ihtiyarın ~nda Adeta 
wtaac duyaftbm; ieterdim ki lit!idMıiyle açık
-. lncrr...,&lll llkat bu fınau hJt bir vakit 

flf b1r şeyler ıyemeldizcr.e acele acele .v.-.. .... 
odama gi_rerken beni beklemekte old 
g_örerek M§Udım. Bana, aile dostu sı 
"kendi dileği ile,, geldiğini ve ziyare 
aramızda g.ilzli kalınasını istediğw sö 
"Kontesle, takdire şayan bir: surette 
fak oldunuz,, diye söze başladı, "hep"u ...... _..._ 
ze borcluyuz,., diye devam etti; ,, Mark· 
dolayı dili Bize minnettarız .. Şimdi 
mndan g•liyorum. İtiraf etmeliyim ki 
her bakımdan pek ·eyi bir halde ~ 
hayret içindeyim. Biıgün buraya geli 
aebeıbi size kbnttan bahsetmektir. Ha•ı.r-· .... 
wk düşündürüyor. Pek köttifeştiğhrden 
nim. Hemen hiç dlprı çıkmıyor, hemen
tlin günü odasmd• k«& koca puro-cig.,..ı.
içmekle geçiriyol) yemeklerden aonra 
lerce uyuyor. hatti hazan ağzında bir ·s 
koltuğunda kendinden gcçmiı bulu 
Halbuki, yazlrkta büsbütün batka bir 
olur, her sabah duasından sonra ata 
faal ve neşelidir; geniş topraklannm l 
sine alaka gösterir. Bildiğime göre tek 
ği Turendeki şatosuna gitmektir ve k 
rım, kontesi Paris'tıen ayrılmağa ka 
mıyacak olursa yalnız başına gitme e 
bur olacaktm Pıris'te kalmanın s 
.zararlı olacağını sö) lüyecek ol rs .... ·1 
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Askeri Fabrikaiar Urnum Müdürlüğü 

Satm Alma Komisyonu ilanları 

KIRIKKALE TİP 12, 13 EVLERİNDEKİ HALA 
ÇUKURLARININ KANALİZASYONA BAÔLAN-
MASI. 

Bedeli k.eıfi (2863) lira olan yukarda yazılı iş 9 Mart 
91S tarthinde cumartui ıünü ıtaat 15 de askeri fabı ikalar 
aa.tmalma komiıyonunca yapılacaktır. Şartnamede dcği
ılkllk yapılmııtır ve 15 kuruş mukabilinde mezkftr komis-
1orıdan verilir. Taliplerin (214} lira 73 kuruş muvakl~at te
ınlnat ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki 
Veeaikle mezk(\ı gUn ve saatta komisyon3 müracaatları. 

(386) l---637 

KÜCÜK YOZGATTA SU ARAMA SUNDAJI VE 
~ BİLA HARA KUYU AÇILMASI 

Bedeli keşfi 61,000 lira olan yukarda ya·.:.ılı iş 13. mart 
1935 tarihinde çarşamba gcnü saat l .l de askeri fabrikalar 
satın alma komisyonunda kapalı zarfla yapılacaktır. Şa~t
name 305 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan 4300 lirayr havi kapalı zarf
larını saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatları. (431) 1-719 

KlM YA MALZEMESİ 
'Tahmini bedeli yi1z bin 

lira olan yukarda yazılı kim
ya malzemesi askeri fabri
kalar umum müdürlüğii sa· 
tın alma komisyonunca 9 
mart 935 tarihinde cumarte
si günü saat 15 de pazarlık
la satınalmacaktır. Şartna
mesi beş lira mukabilinde 
komisyondan verilir. Talip
lerin ( 4000) lira muvakkat 
teminat ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 cü maddele
rindeki vesaikle mezkftr gün 
ve saatta komisyona müra-

r...~1arı. (387) 1-638 

YENİDEN BİR EVRAK 
MAHZENİ İNŞASI 

3 mart 935 tarihinde kapa
it zarfla yaptırılacağı ilan 
0lunan yukarda yazılı inşa
atın fenni şartnamesinde de
gişiklik yapılmıştır. Binaen
aleyh, mezkur ilanın hük
mü yoktur. Bedeli keşfi 
13983 lira 40 kuruş olan bu 
mşaat 14 mart 935 tarihinde 
perşembe günü saat 15 de 
:lskeri fabrikalar satmalma 
ı.{omisyonunda kapalı zarfla 
ıhale edilecektir. Şartname 
bedeli 70 kuruştur. Ve ko
mısyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan 
1048 lira 76 kuruşu havi zarf
larını mezkur gün saat 14 de 
Kadar komisyona vermeleri 
ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 cü maddelerindeki ve· 
~aikle ihale saatmda komis
yonda bulunmaları. (452) 

1- -744 

MERKEZ1Jb: Y A.PTIRI
LACAK MONTAJ MA

HALLİ TEVS1'İ 
Bedeli keşfi 8720 lira 30 

kuruş olan yukarda yazılı in. 
şaat 14 mart 935 tarihinde 
erşembe günü saat ıs de 

askeri fabrikalar satmalma 
komisyonunda açık e:<siltme 
ile yaptırılacaktır. Şartna
me bedeli 44 kuruştur. Ve 
komisyondan verilir. Talip
lerin 654 lira 23 kurus mu
:v~kkat teminat ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 mad
]elerindeki vesaikle mezkılr 
e;ün ve saatta komisyona mü-
~acaatlarr. (451) 1-743 

ELEKTRİK MALZEMESİ 

Tahmini bedeli 80.000 lira 
olan elektrik malzemesinin 
rediye şartlarında tadilat 
yapılmıştır. Bu malzeme 4 
nıart 935 tarihinde pazartesi 
günü saat 14 de askeri fab
rıkalar satmalrna komisyo
nunda pazarlıkla satmalına
caktcr. 
Şartnamesi dört lira mu

kabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 5250 lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerindeki vesaikle 
mezkur gun ve saz. tta '~o
ınisyc a mürn~aatla ı. (453) 

1-745 

İLAN 
Askeri fabrikalar ihtiyacı 

için pazarlı:ıkla almacağı ilan 
olunan ve tahmini bedeli 
ytiz bin lira olan kimya mal
zemesinin !!!Uvakkat temi
natı ilanda yanlışlıkla 4000 
lira olarak yazılmıştır. Bu 
muvakkat teminatın 6250 li
ra olduğu tashihen ilan olu
nur. (454) 

1-753 

Milli \füdafaa Vekaleti 
Satınalma Komisyonu 

hani an 

İLAN 
l - Bir tanesinin tahmin 

edilen fiatı 125 kuruş olan 
200.000 tane yerli veya Av
rupa mamulatrndan olmak 

here c;ıplak aleminyum mata 
ra kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İhalesi 30-3-935 cu
martesi günü saat 15 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 
13750 liradır. 

4 - Şartnamesini 12,5 li
raya almak ve örneğini gör
mek için istiyenler her gün 
öğleden sonra komisyona 
uğn~rabilirler. 

5 - İsteklilerin eksiltme
ye girebilmek için kanunun 
tarifatı dairesinde muvakkat 
teminat ve artırma eksilt
me kanununun 3 ncü madde
sindeki vesikalarla birlikte 
teklif mektuplarmm ihale 
saatmdan en az bir saat ev
vel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vermis bulunmaları. (299) 

1-522 

İLAN 

1 - Beheı çiftinin tahmin 
edilen fiatı 500 kurus olan 
: 600 çift fotin kapa!; zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 5 mart pazar 
gt'nü saat 15 dedir. 

3 - Muvakkat teminac 
600 liradır. 

4 - Şartnamesini parasız 
almak ve örneğini görmek 
için istiyenler her gün öğ
leden sonra müracaat ede
bilirler. 

S - E~.:siltmeye girecek
ler kanunun tarifatı daire-

~ teminat ve artırma 
eksiltme kanununun 2 ve 
3 ncü m:-ıodelerindeki vesi
kalarla birlikte teklif mek
tur)armr ihale saatinden en 
il% bir saat eve] M. M. V. Sa. 
Al. Ko. na vermiş bulunma-
!arr. (337) 1-564 

ıLAN 

Etlikte Serum aşr evin
de mevcud iki katır pazar
lıkla satılacaktır. Satış gü
nu 28.2.935 perşembe günü 
saat 14 tedir. İki katırın tah
mın fiatı 10 liradcr. Talip -
ler hayvanları görmek için 
:1crgün Etlikteki Serum ası 
evi müdürlüğüne müracaat 
etmeleri ve satıc:a girecekle-

ULUS 27 ŞUSA T 1935 ÇARŞAMBA 

' l\'1. ~ı. v. Satıııalnıa l{omisvoııundan: 

. -ı ı a'n 
Miktan 

592.000 
88.000 
60.000 

1 - 25.000 
147.000 
127.000 
177.000 

~ - 6.651.180 
3 130.000 

360.000 
4 - 650.000 

Cinsi 

Perçin çivisi 
Çift gözlü pul 
Yarım yuvarlak halka 
Çift dilli toka 
San kesme kanca 
Köprülü sürgü 
Köprüsüz sürgü 
Madeni düğme 
Büyük kopça 
Küçük kopç.a 
Mat düğme 

Tahmin fiatı 
Lira Krş. 

17731,80 
7981,42 

937 
46!5 

Muv· ': 1·?.t teminat lhale günü ihale saati 
Lira Kri. 

1329 89 
59~ 00 

19/ 3/ 35 Sah 14 
H / 3 935 Persembe 15 

ihale usulü 

Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

70 28 
325 43 

14/ 3/ 935 perşembe 10 Açık eksiltme 
14/ 3/ 935 perşembe 11 Açık eksiltme 

1 - Ayrı ayrı ~artnameleri mevcud ve yukarda cins ve mi kdarları yazılı malzeme hizalarında gösterilen usul ve sa -
atlerde ihale edil~cektir. 

2 - Şartnamelerini parasız almak ve örneklerini görmek istiyenler her gün öğleden sonra komisyona gelebilirler. 
3 - Kapalı zarf eksiltmclerine gireceklerin yukarda gösterilen ve o işe aid muvakkat teminat mektub veya maliye 

makbuzları ve artırma P.ksihme kanununun ::! ve 3 ncü mad delerinde yazılı vesikalarla birlikte teklif mektuplarmr iha
le saatinden eraz bir saat evel komisyona vermeleri 

4 - Açık eksiltmelere gireceklerin belli gün ve saatlerd e o ite aid 3. neti madd.ede yazılı teklif mektuplarından gay-
ri istenilen vesikalarla M. M. V. satın alma 1<omisyomma gelmeleri. (457) 1-752 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN; 

Ankaranın Erzurum mahallesi civarında topraklık mevkiinde 
Asımın bağı karşısındaki barakada mukim sabık polis memurların
dan Çerkesli Sabriye: 

Aleyhinize açılan meni müdahale, zarar ziıyan ve tazminat da,•a
smın muhaıkemesinde bulunmanız için ikametgfillmızın meçhuliye
tinı binaen ilanen yapılan davet ilzerine 23.z,.935 de mahkemeye 
gelme liğinizden dolayı gıyabınızda muhakemenin icrasına ve gı

yap kararı tebllğine ve mupakemenin 20-3-935 tarihine gelı·n çar
şamba günü saat 14 e talikine karar verilmiş olduğundan bu tarih
te de gelmediğiniz takdirde hukuk usulil muhakemeleri kanununun 
402 inci maddesi mucibince muhakemenin gıyabınızda yürtitülece· 
ği tebliğ makamına kaim olmak üzere ilan olunur. 1-747 
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AYNANIN SIRRI ~ 
1 N ancy Caroll - Paul Lukas 
~ımıııımı11111ı ıııın 1111111111111111111 1111 1111 rı•ıı11R ııı11ııı 1111 •11111 11111nuııııı ıııını 11111ıımıımıı1111ımıı1111111ııınaımını 111111 11111111111111 

Bergama Cümhuriyet 
Müddei Umumiliğinden: 

Bergamada yeniden Y' pılc=ı.cak olan 26221 lira 69 kuruş 
bedeli keşifli ceza evinin inşası 10-1-935 tarihinde kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konularak usulen ilan edilmiş 
ve zuhur eden taliplerin teklifleri 12-2-935 tarihinde ko -
misyonca tetkik edilerek haddi !ayıkta görülmediğinden 
10-3-935 tarihinde pazar günü saat 15 de pazarlık suretiy
le ihale yapılmak üzere bir ay müddetle münakasaya 
konmuş olduğundan talihlerin % 7 buçuk teminat akçe
sini malsandığma yatırdıklarına dair makbuz ve yahut 
teminatı muvakkate mektubu ile 2490 No. 1ı artırma ve 
eksiltme kanununun 2 inci maddesinde yazılı vesikalar 
ile ihale günü Bergama C. M. U. lik dairesinde artırma 
ve ei<siltme komisyonuna müracaatları ve bu husustaki 

. keşif ve şartname suretlerini Beş lira mukabilinde alabi-
lecekleri ilan olunur. (357) 1-596 

Mobilyalı oda 
aranıyor 

Evkaf apartımanmda, Yeni
şehirde bir veya iki kişilik. Tek· 
!iflerini gazete idarehanesinde 
N. R. ye yazılması. • 1-748 
~ ___. -- -----
rın belli gün ve saatinde ma
liyeye yatırılmış 150 kuruş
luk teminatlarile birlikte 
M.M.V. Sa. Al. Ko. na gel
meleri (430) 1-720 

İLAN 
60 Takım Laklanşe pili 
35 Km. 3 Mm. Kutrunda 

demir tel • 
2000 Mücerrit fincan 3 No. 

deve boynu ile birlikte 
45 Adet 9 metrelik direk 
ı 90 " 6,5 " " 
Yukarda cins ve miktarı 

yazılı bes kalem muhabere 
malzemesi açık eksiltme ile 
memleket dahilinden satın 
alınacaktır. Tahmin edilen 
bedeli 3185 lira 80 kurustur. 
Şartnamesi bedelsiz ol~rak: 
komisyonumuzdan alınacak
tır. İhalesi: 19-3-935 cumar
tesi günü saat onbirde ko
misyonumuzda yapılacaktır. 
Muvakkat teminatı 239 lira
drr. Eksiltmeye girece 1der 
2490 N o. h kanunla şartna
mede talep edilen belgeleri 
beraber getireceklerdir. 

(446) 1-741 

1 ophanede lstaobuJ Le -
vazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonu 
ban lan. 

İLAN 
Kumaşı ciheti askeriye -

den verilip diğer malzemesi 
müteahhide aid olmak üze
re maa şapka 1350 takım ha
rici elbise diktirilecektir. 
Kapalı zarfı 3 mart 935 pa
zar günü saat 15,30 da ya
pılacaktır. Tahmin bedeli 
16200 liradır. İsteklilerin 
şartname ve nümunesini 
görmek üzere her gün öğ
leden evel ve eksiltmeye gi
receklerin 1215 lira ilk te · 
minatlariyle teklif mektub -
larmr belli saattan bir saat 
evel Tophanede satmalma 
komisyonuna vermeleri. 

(806 - 701) 1 -549 
lL AN 

Tophane fırını için 300 
ton un 3 mart 935 pazar gü
nü saat 15 de kapalı zarfla 
alınacaktır. Tahmin bedeli 
30 bin liradır. Şartnamesi 
parasız olarak Tophanede 
satınalma komisyonundan 
almır. İlk teminatı 2250 li
radır. İste~dilerin belli sa
attan bir saat evel teklifle
rini komisyona venneleri. 

(804 - 700) 1-550 

Ha.kkı 

Tl:.:J R K iY ~ 
ZlRAA ı~ 
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Jandarma. umum l{umandanlığı 
Ankara sabnalma l{omisyonundan 

ı - Nümune ve evsafına uygun olarak (2) inci madde· 
de yazılı ( 4) çeşit yiyecek 16-3-935 cumartesi günü isim
leri hizasında gösterilen saatta kapalı zarf ve açık eksilt
me usuliyle satmalmacaktır. 

2 - A: Kapalı zarfla saat (llj de satın alınacak olan 
(8500) liralık toz §ekerin bir l:<:ilosu için ( 42} kuruş fiat bi-
9ilmiş ve ilk teminatı (637) lira (50) kuruş. 

B: Açık eksiltme ile saat ( 14) de eksiltmeye konulan 
{2000) liralık fasulyenin bir kilosu için (12) kuruş fiat bi
~llmiş ve ilk teminatı (150) liradır. 

C - Açık eksiltmesi saat 16 da yaprlacak olan (1862) 
liralık kesme makarna ve (500) liralık tel şehriyesinin bir 
kilosuna da (22) kuruş fiat biçilmiş ve ilk teminatı (177) 
lira (25) kuruştur. 

3 ·- Şartnameler komisyondan parasız olarak alabilir
ler ve nümunelerini görebilirelr. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun ve şartnamesinde ya
zılı Belge ve ilk teminat sandık makbuzu veya banka mek· 
tubunu muhtevi tekliflerini ve açık eksiltmeye girecekle
rin de ilk teminatlarını eksiltme saatmdan bir saat evel 
komisyona vermiş olmalarr. (405) 1-679 

Harita umum müdürlüğünden: 
1- Muhammen fiat (400) lira Harita Umum Müdürlü

ğü fotoğrametri şubesi icin 10x15 eb'adm<la 50 düzüne fo
toğraf camı açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - İsteklilerin şartnameyi görmek için lıer gün ve ek
siltmeye iştirak edeceklerin de(30) lira teminat makbuz~ 
larile 14 mart 1935 perşembe günü saat (10) da Ce .~ 
becide Harita Umum Mü<lürlügü satın alma k-omisyonu .:~ 
na uğramaları ( 441) 1-736 
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r-------= ~ Türkiye 1 
1 Hililiahmer 1 

inhisarlar Umum Müdürlüğün 
1 - Akhisarda yapılacak (21774) lira (47} kuruş 

deli keşifli yaprak tütün amban kapalı zarf uıuliyle ekı 
meye konulmuştur. Pastil Antiseptik Kanzuk 

= lı.: 

İ Cemiyeti umumi 1 
Karuuk paıtillerl: Tc 2 - Ebiltme prtnameai ve projeleri ( 109) kUl'Uf m 

kabilinde Cibali'de levazım ve rt)ijbayaat şubesi nakid m 
huibliğinden ve İnhisarlar Muisa müstakil müdürl 
den alınacaktır. 1 merkezinden: 1 

E Türkiye Hililiahmer Cemiyeti, Almanya'ya kadar § 
1§ gidib gelme ve oradaki iaşe ve sair masrafları Cemi- § 
f5 yet tarafından der'uhde edilmek üzere Berlin'deki 55 e Auer fabrikasında bir müddet sitaj gördükten sonra, ~ 
5 Ankara' da tesis edeceği gaz maskesi tabriwında kul- el 
5 lanmak için vasıfları aşağıda yazılı bir kadın •e iki 5 
E erkek ustabaşı aramaktadır. Bunlardan, 5 

neffU. yolu ile geçen 
hastalıkların .koruyu
cusudur. Grip, nesle 
"öksUrillti önler, te· 
neffüstl kolaylqtuır 

ve temizler. 
Kanzuk pastilleri: 

Yolculukta kalabalık 

-6 ve tozlu muhitlerde 
kışın kapalı yerlerde 
bulunmakdan gelen 
bulatık hastalıkların 

. 3 :-- Eksiltme 1 1 mart 935 pazartesi gdnü saat 15 
Cibalı'de abm satım komiıyonunda icra edilecektir. 

4 - Teklif mektublan kanundaki hükümlere &öre 
karda tayin edilen gün ve uattan bir saat eveline ka 
komisyon reisine makbuz mukabilinde verilmelidir. 

5 - Eksiltme, prtnameainin mahsul" maddesinde 
zıh şeraiti haiz olanlar arasında yapdacaktır. 

6 - Talip olanlarm yüzde 7,5 muvakkat gü•enme 

§ BİR KA1'IN İŞÇİ: § 
5 Maske dikim i ler ive dikişlerin volkanizasyonu 5 
5 işlerinde, 5 
5 BİR ERKEK 1ŞÇ1: S 
5 Pres ve madeni kısımların işlenmesinde ve made- S 
5 ni aksamın montajında, § 
§5 BİR ERKEK İŞÇİ: § 
5 Filtre kutulannın doldurulması ve bunların mon- 5 
~ tajmda sitaj görmek üzere gönderilec.;ektir. 5 
55 İsteklilerin 25-35 yaş arasında, sıhhi halleri eyi ve 5 
§ asgari orta tahsilini bitirmiş biraz Almancaya vakıf ~ 
~ bulunması, şimdiye kadar kadının dikışçilik ve erkek- E§ 
5 lerin demircilik veya buna benzer fabrika işlerinde ça- § 
5 hşmış olmaları, Almanya'dan avdette Cemiyete as- 5 
§ gari üç sene hizmet etmeyi teahhüd etmeleri ve Ce- 2 
~ miyetin gösterdiği yerde ikamet etmeleri prttır. Fab- ~ 
§ rikada çalıştıktan müddetçe kendilerine memleketi- § 
!i miz sanayi hayatında mutad aybk verilecektir. Bun· 5 
ii dan başka erkek işçilerin askerlikle alakalan olma· 5 
1§ rnak lhnndır. li 
55 İstekli olanların bir istida ile Ankara • Y eni ..... ı.:.. E - ~·-ii de Emniyet Meydanında Hilaliahmer Merkezi Umu- 5 

1- miıine müracaat etmeleri ve bu istidaya fotoğraflı bir § 
tercümei hal varakası ve tahsiJ ve çahpnalarma aid §5 

il vesika suretlerini rabtederek ıimdiye kadar çab§tık· § 
ii lan yerleri, ikametgihlanm ve evli bulunup bulunma· a 
- dıklarm: göıterecekleri gıöi bir .mhat raporu da gön- § 

1 dennelidirler. Lüzum görülüne ahhf muayeneleri Ce- § 
miyet tJrafmdan da yaptJnlacaktır. · § 

55 Son müracaat günü 5. Mart. 1935 dir. Ondan ıon- §§ 
ı raki müracaatlar kabul edilmez. 1-711 • 

Elll_ll_lllllllllllDIB == 
Türk koopratifcilik 

cemiyetinden: 
Martın birinci cuma günü saat 17 de Halkevüıde TBrk 

Kooperatifçilik Cemiyetinin Senelik kongresi toplana-
caktır. Azanın gelmesi rica olunur. 1-732 

Çanakkaie Valitiğınden: 
Çanakkale'de inşa edilecek hastahanenin keşif bedeli 

olan 45222 lira 38 kuruşun yapılacak iş mukabilinde on 
bin lira11 934 mali senesi bütçesinden ve mütebaki 315222 
lira 38 kuruşu 935 mali senesi bütçesinden temin o!un
mak ve teşrinisani ve kinunuevel ve sani aylarmda üç 
defada tediye edilmek şartiyle 9 mart 935 tarihine müaa
dif cumartesi günü saat 15 de ihale edil~?k fizere 7-2-935 
tarihinden itibaren 31 gün müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle münakasaya çıkardrmştır. Talip olımlann 
keşifnamc ve şartnamesini görmek için Çanakkale 
Vilayeti Encümeni Daimisine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. (356) 597 

Ankara Gümrüğü Müdürlüğünden. 
Müdürlügümüziın ihtiyacı olan dört adet evrak dolabı 

7 mart 935 günü pazarlıkla yaptırılacaktır. Resim ve prt· 
namesini görmek istiyenlerin müdürlüğümüze müracaat-
ları. (273) 1-462 

- ---------------------------------------
tm~r müdürlüğünden: 

Mübayaa edilecek üç adet harita sehpasının şartname. 
sine göre eksiltmeye konmuştur. 1 3.-935 paz:ır günü saat 
on beşte ihale edilecektir. Ş:ırtnameyi görmek istiyenler
le taliplerin imar müdürlüğünde toplanan korr.isıona mü-
racaatlan .(425) 1--698 ~~ ............ _______________ . _____ _ 

ANKARA TİCARET VE SANAYİ ODASI RİYA
SETİNDEN: 

Eksiltme fe artırma kanununa &öre Ticaret odalarm· 
dan yani bundan sonra her pazar pnü toplanacak olan 
talmıini fiat kamisyonundan muhammen rıat almak mec
b ıriyet1nde bulunan devairin işlerini süratle neticelendir
mek için aşağıdaki prtlara riayetleri ıtmncbr. 

ı -- Teahhüde raptı li.zımıelea mevaddm prtnamesi, 
Dümunesi, resmi ebadı, cinsi, miktan nokaanıız bildirile
cek; 

2 - Kanunun meriyete ıUmeainden evel almDUf mad
deler, 

3 - Hilen muhammen fiat alınmadan mübayaa edil· 
miş mevad; 

4 - Salahiyet dahilinde cüz'i miktarda utm almcak 
ınaddeler, 

5 - Telefonla ve fİfahi müracaatlar; 
Nazan dikkate almmıyacaktır. t-746 

önüne geçer. Ses kısıklıklarında ve 
kat'ı teı;ırlidir Her e an: e lun r. 

bo az hastalıklarında 

KANZ'JK KOMOJEN ~AÇ EKSİRİ SACLARIN 
DÖKÜLMESİNE MANİ OLUR. 

ANKARA MAHK 
KE ESİND N: 

Ankar.ıda Bozkurt mahalluinde orta aokakta 5 numaralı hane
de mukım Şükrana: 

ram olan (1633) lira ile birlikte müracaatlan. 
(745 - 350) 1-581 

Ankara Belediye Reis iğinden 
1 - Ankara şehrindeki binalara aid enaz 22,000 num 

ra levhalarının verlerine takılması açık eksiltmeye ko 
nulmu tur. 

2 - Beher lavhanın takoz kullanılma ına lüzum ol 
yacak yerlere ası1ması 5. ve Takoz kullanılmasını icab 
tiren hrmıs, kerpic ve tuğla dıvarlara asılma11 10, ve tak 
kullanılmasını icab ettiren taş •e beton b·nalara aad 
20 kuru tur. 

Kocanız Ankara'da Mihriyar mahallesmde pazar ı;okagmda 7 nu
maralı hanede mukim Abdülvahap tarafından aleyhin.ize açılan bo
ıanma davası arzuhal sureti UI • gazetesin'n 22 T. sani 934 tarihli 
nuhasiyle ilan edilmitti. Müddetı kanuniyui zarfında cevab ver- 3 - Şartnameyi almak Uftre ~nkara Belediyesi nu 
mediğinizden mahkeme 6-3-934 çarşamba pnu saat 10 olarak tayın. raJama komisyonu reialigine müracaat edilmelidır. 
edilmiş bu tarihte Ankara ashye birinci huk:.1k mablııemeainde du- 4 - Açık eksiltme 11 mart 1935 pazartesi günu tam 
ruşmada hazır bulunmamı: ve yahut taralınuda.u bır wkıl cönder- at on beşte Ankara belediyesi ıirketler komiserliği oda 
meniz için davetiye ilaneı. teblit olunur. 1-739 da yapılacaktır. 

Yüksek iktisat ve Ticart 5 
- Muvakkat teminat 385 liradır. .~~~) 

Tahsili Görenler Cemiyetinden İstatistik -d" ı--v-.. ----ı 
Geçen çağınlışda çokluk gelmediğinden yıllık ıenel umum mu Ur agu 

toplantısı önümüzdeki Martın birinci cuma günü uat 14,30 saun ~ '-a komıs· "'onunda 
da HALKEVİ salonunda yapılacaktır. Uyelerin ge1mele- ım .1 
rini dileriz. (456) 1-754 Tahmini bedeli lS.000 lira olan amam müdirlik 
• yatından beı ay Anbrada butınlacak ola Wr -aen 

iz • T EJ kt •k tab iti pazarlıkla illa1e edilecektir. Ba ı.ptMi 
0) ır ram Vil y ve e rı mucibince puarJıfa iftiralı edecekler 975 Ural* m11•9*IM 

Tu .. rk Anonı·m Şı.rketı·nden.· teminatlariyb pbatm 
21

iadçupmha ... mt
1
" İstatistik mnum mtldtirlüğQDde mütetekkil latm alma 

Şirketimiz hissedaran Heyeti Umumiyesinin 30 Mart misyonuna müncaatlan. Şartaıame parasız olarak komı 
1935 tarihine müsadif cumartesi günü saat ı 1 de şirketin yon katipliğinden almabilir. (433) 
İzmir'de Bahribabadaki idare merkezinde alelade olarak 
içtimaa davet olunduğu ilan olunur. 

En u yirmi hisse aenedatma malik olup içtim•da ba
ılll' bulunmak arzuaunda olan hiuedaranm hamil hulmı
duklan hisse senetlerini işbu ilan tarihinden itİbm'ell en 
geç on gün içinde şirketin merkez idaresine veya bir ban· 
ka~'a tevdi etmiş bulunmalan ve hisse senedatıru müdde· 
ti kanuniytsi zarfında tevdi etmiş olduklarını mübevvin 
bir kıta ilmühaberi hamil bulnnmalan Jiznndır. 

Ruznamei müzakerat 
1 - İ<lare Meclisinin ve hesaplan tetkike memur mu

rakıp raporlannm okunması. 
~. - 1934hesap senesi bilJnçOllU ile kir ve zarar heaa· 

bmın tasvip ve kabulü ve idare meclisinin ibraBI. 
3. - İdare meclisine aza HÇmek, azalardan bazılarmm 

memuriyetini tecdit etme~ ve idare meclisi azalarmm hu
zur haklanm tesbit etmek. 

4. - t935 senesi için '1esaplan tetkike memur bir mura-
kıp tayin_!!_ murakabe ücretini tesbit etmek. 1-749 

Ankara Askerlik Şubesinden: 
Mayıs ve müteakip aylarda ehliyetname derecelerine 

göre ıew ohuıacak ima hizmetlilerin timdiden tesbiti için 
Ankarada mevcut yerli ve } abancı ehliyetnameli ve ehli
yetnameli •e ehliyetnamesiz (330 ·dahil) doğumluya ka
dar kısa hizmetlilerin ellerindeki askeri vesika ve ehliyet· 
nameleri ilt 935 mart ayı- içinde pazar ve sah günleri An • 
kara Askerlik şubesine mtiracaatlan ilan olunur . ( 448) 

Anadolu Anonim 
Türk sigorta şirketinden: 

Anadolu Anonim Türk sigorta ~irketi hissedarlan u
mumi toplantısı ale1adt olarak 30 m.~rt 1935 tarihine mii
sadif cumartesi günü saat on altıda Ankara'da Türkiye 
lı Banltumda içtima edeceğinden ifbu içtimaa iıtirak et
mek için en apğı 10 hisse senedine aahip olan h~ 
nn mezk(ir hisse ıenetlerini toplantı gününden bir hafta 
eve1 firket idare merkezine tevdi ederek dulmliye ftllllrmı 
a1ma1an ticaret kanmıunun 370 inci maddesi mucibiuce 
ilan olunur. 

Müzakerat ruznamesi 
ı - İdare Meclisi ve murakip raporlarmm okunması. 
2 - Bilançonun ve kir ve zarar hesaplarmm kabul ve 

tasvibi ile temetttilerin dağıtılmasına karar verilmeli ve 
idare meclisinin tebriesi. 

3 - Müddetleri hitam bulan idare mecliai ualarmm 
yerıne yenilerinin seçilmesi. 

4 - Murakiplerin intihabı ve tahsisatlarının tayini. 
5 - İdare Mecliaine aid tahsisatın te8biti. 
6 - Şirketle muamele yapmak iç ·n İdare lledill --

ıma mezuniyet verilmesi. İDARE MECLİSİ 
1-751 . 

Kumbara Sabiblenne: 
it Bankaun• 10.000 Bra mfikifadı 1935 
kumbara kepdelerlnla blrlaelai 1 Niaan 
1935 de ANIURA'da noter humnmda 
çekilecektir. Bu kar'aya l§dnk edebilmek 
için kumbara .ahlblerlnln 1llart1935 ta
rihine. yani Şubat IODDDa bdar hnkaya 
en qağı 25 Un yabrmlf olmalan limncbr. 

Ankara Valiliğinden: 
Ankara'da difteri (kuptluı) vaka1arı tekerrür 

ta olduğundan hem hutabim önllnil ılmak "hem 
cuk1armuzı Derde ba hutahktan korumak için kiG6k 
taki çocuklara qı tatbikine karar verilmif ve qı iataa 
lan açtınJnuıtır. İltllyonlarm bulunduldan yerler ve 
racaat aaaatlan qaiJda göateriJmlttir. 6 yapıdan 12 
aa kadar olan mektep talebeaine mektepleriade ap 
edilecektir. 2-6 yq anamda bulunan daha ldiçiik y 
çocaklara da asılan ba ap ~ ap yapdaeaktr. 
eden ailels iltuycmlara mlkacat ...... çomlrW
latabilirler, qı .,_.... olarak tatbik obmar. Apam • 
arar ve tehlikal Jaktm. ÇGcnklaı ama n an .,. 
ol1111Caya adar diftsl (ıa.g.I .. ) sibi fena Wr 
tan lmnr, banan için ailelerlll ~ mltraQat 
rek çoçuJdarmı •P'ntm•••n umüye olunur. (420) 

Vilayet ve belediye Sıhhat Cumadan bqka her 
Mü~ürUlğil Daireel ı çall§ID& saat 
!tfaıye mcydanmda Cwnadan bqka her 
Belediye Hutaneliı aaat 13,30 • 16,30 
Çocuk •yan caddeai Verem Cumadan bafıka her 
mücadele dispamerl alt katında saat 13 30 • ıuo 
belediye lçtindl mmtaka tabipliği: ' 
Bamamönü belediye döıdtm- Cumadan b1fka her 
11 mmtab tahlpHflı uat J3,30. ıuo 

1-US 

BÜYÜK 
Tayyare Piyangosu 

ıı 1aa1 tertlb ı mel Pldt ı ı mart ım dedir. 

Bliyük ikımaiy 30.000 liı_.. 
Ayma 10.000, 4.GIO, ... Jlnl* •::ıınl111w 

20.000 llnbk ...,.t wrdlr. 
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Ankara Ziraat müdür:üğünden 
Ankara çiftçilerine tohumluk olarak dağıtılmak üzere 

şartnamesi mucibince ve nümunesi veçhile 7-10,000 kilo 
yulaf Martın 5. inci sah günü saat 15 de pazarlıkla satın 
alınacağından bu günde taliplerin yüzde 7 ,5 teminatı ile 
Vilayet Ziraat Müdürlüğündeki toplanacak komisyona mü-
racaat etmeleri lüzumu ilan olunur. ( 429) 1-721 

Ankara Gümrüğü 
i\1lüdürlü~ründen: 

Müdürlüğümüz ambarlarında mevcut 65 kalem sahip-
siz eşya 9-3-935 günü saat 10 da arttırma ile satılacaktır. 
İsteklilerin ~venmeleriyle beraber o gün gümrükte ku-
rulu satış komisyonuna müracaatları. Tafsilat istiyenlerin ~ 
gümrüğe müracaatları. (272) 1-461 -:-: 
------------------~-------------------·~~-- i 
Karacabey harası ~Iüdürlüğünden ~ 

Hara ve Merinos yetiştirme çiftliği hayvanları için yüz 
iki bin kilo yulafla yüz dokuz bin kilo arpa kapalı zarf usu
lile eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin sekiz yüz lira mu
vakkat teminatarile birlikte eksiltme günü olan 1 O. mart 
1935 pazar günü saat on dörtte Harada bulunmaları ilan 
olunur. (935/ 427) 1-696 

Ziraat Vel{aletinden: 
Ankara Tohum Islah istasyonunda 3801 lira beli keşifli 

bir ambar binası pazarlık suretile yaptırılacaktır. 
Bu inşaatın mukavelesi, şartnamesi, plan ve keşif ced

veli 20 kuruş mukabilinde Ziraat işleri umum müdürlüğün
den alınacaktır. 

Taliplerin şartnamede yazılı vesikalarla ve 286 liralık 
muvakkat teminat mektubu veya makbuzlarile birlikte pa
zarlığa iştirak için 5. 3. 935 T. li sah günü saat 15 de Ve
kaletin artırma, eksiltme ve ihale komisyonuna gelmeleri 

ULUS 
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Elektrik makbuzun uz çok mu pahalı? 

Anı pullarını 

Kullanınız. 

Azami tenvirat 

Asgari sarfiyat 
ı -644 

27 ŞUBAT 1935 ÇARŞAMBA 

Kirahk dükkan 
Hakimiyeti milliye me~ 

danında Türkiye İş Bank~ 
sı karşısında tütün bayiliği 
gibi işlere müsaid ufak bir 
dükkan kiraya verilecektir. 
Taliplerin Vehbi Koç tica
ret evine müracaatları rica 
olunur. 

Koç zade ticarethanesi 

YENİŞEHİRDE 

Kiralık ev 
Dört odalı, bahçeli, Lo

zan meydanı yakınındadır. 
Adres: İnkılab caddesinde 
No: 9 telefon: 2655. Evin 
boşalmasından ötürü Viya
na modeli som ceviz bır ya
tak odası takımı satıhKtTr. 

Satılık apartunan 
Işıklar caddesinde köşo 

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

Kiralık ev 
DÖRT ODALI 

Yenişehir. Havuı:bqt t.mh 
caddeıi nihayeti Telefon: 2714 

1-689 

ilan olunur. (364) 1-604 
,~~ ' 

,.-: .... y_.~..._N_l ....,.j TEL~K!~l~N~l~U~B~~R t\.nk:ara Belediyesinden : 
Belediye Bahçeler idaresince yollara diktirilecek ağaç

lara bağlanmak için lüzumu olan ve (750) lira muhammen 
bedeli bulunan (6,000) adet ucu (12) santim devre ve (3) 
metre uzunlukta kestane veya gürgen ağaç kazığı açık ar
tırma suretiyle alınacağından isteklilerin o/0 7,5 teminat
tariyle beraber 5-3-935 salı günü Belediye Levazım Mü
türiyetinde toplanacak komisyona müracaatları ilan olu-
nur. (380) 1-633 

İmtiyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkr ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basrmevinde basılmış
tır. 

J KULÜP) 
SlNEMALAR SEANS ARALRINDA TAMAMEN 

HAVALANDIRILACAKTIR 

Bu gece 

Senenin en mutena filmlerinden 
HAYAT KURBANLARI 

Fevkalad,e hissi fransızca sözlü 
Mümes. Ann Harding - Clive Brook 

Bugün Bu gece 
Senenin ilk renkli revü filmi 
TUNÇDAN VÜCUDLAR 

Neşe • kahkaha - şarkılar - danslar 
göıı kamaştırıcı sahneler brodvayın 

en güzel dansözleri 


