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TÜRKÇE Y AZ~lANIN GlZl 

Okurken seziyorum ki kimi ar
k~daşlar türkçe yazıda güçlük çe· 
~yorlar; bu güçlüğe karşı gelmek 
ıçin önce yazılarını alıştıkları os
hla.nhca ile yazıyorlar; sonra da 
O.nu sözü sözüne türkçeye çeviri· 
Yorlar. 

Bunun en büyük kötülüğü şura· 
dadır ki tek tek biribirine uyar, 
biri ötekini karşılar gibi görünen 
ıöder b: .. araya gelince, söz ku· 
ta~ ·ŞU u-. .• anlıca olan bir türkçe 
sö~!er kalabalığı ortaya çıkıyor. 

.Bir di!den başka dile söz çevi· 
rirkr:n bile. hangi dille yazıyor• · J 

sek :>nun söz kuruluşuna uymamız 
!ferektir. Bir dilin özlüğü en çok 
SÖE kuruluş yolunun ba~ka diller
den ayırduniyle belli olur. 

En küçük bir örnek olarak fran· 
sı~ca"Qu'est-ceque c'est que ça,, yı 
elduğu gibi dilimize çevirirsek ÇI· 

kacak söz şudur: "Nedir ki bu, bu· 
d 1. b t ur u u .,,. 

Bir türk bu sözden ne anlar? 
''Q t , u est ce que c est que ça,, nm 
t~çesi ise "Bu nedir 7 ,, den bat· 
ka bir şey değildir. 

Yeni saylav 
namzedi erimiz 

f'ırkamızın bu devre için saylav 
namzedi gösterdiği yurddaşlar· 
dan bazılarının resimlerini aıağı· 
ya koyuyoruz. 

!staıibul namzeaJ 
General Şükrü 

Naili 

Kastamonu nam . 
zedi B. Şerif 

Son aylarda gözleri korkutan 
dil kargaşası da işte böyle osman .. 
lıacdan öz türkçeye sözü sözüne 
• sözüm ona - çevirmeler yapılma· 
smadan ileri gelmiştir. Bu çevirme
lerin en kötüleri gazete yaZiların· 
da Cleğil, küçük yazıcının elinde 
olan bürolarda kendini göstermİf· 
tir. Ötedenberi kahb üzerine yazı 
yazmağa alışmış olan küçük yazı• 
cı, alıştığı kalıbın üzerine öz türk .. 
~e karsılıkları gelişi güzel • daha 
~o~su geliti çirkin • döküvermit, 
•?taya kendisinin bile ertesi gün 
mlıya,....l"ac-a~t gülüne yazılar çı· 
ka-rrnıştır 

Burdur namzedi 
B. !brahim Nccml 

Dilmen 

Ur/4 namzedi 
General Ahmed 

Bir örnew olarak, aşağıya bir 
yerde !'n,....1;•~üm şu sözleri yaza .. 
nm: 

''23 ılkinci teşrin/1934 cumar• 
ten günü öğle ıona ikinci ürtle 
Tokatlayanın geni§ oclalannda ya• 
rnlacak olan sözverim ayınoyun• 
*arıncla yüksek önünüz kıvanç ve .. 
tici olacağından onurlamağa el .. 
sunmaları dileğiyle ıaygılaramızr. 
pekistirmeğe atılırız.,, 

Bunun osmanhcadan çevrilme 
bir uydurma yazı olduğu ne bes· 
belli, cleğ-il mi? "Badezzuhur,, ye· 
rine "ö'.';le sonu", "salon" yerine 
"et:niş oda", "namzedlik" yerine 
•· sözverim", "merasim" yerine 
,, ,, "h ,, . ,, .. 
ayınoyun , uzur yerıne on,, , 

"baisi fahir" yerine "kıvanc veri-
.,, " .f" . " 1 " cı , teşrı yerıne onur ama , 

,, "'b ,, . " 1 ,, d rag et yerme e sunma ... e-
~ekle yazı türkçeleştirilmek ŞÖY· 
le dursun, gülünrleştiri!rcıi-: oluyor. 

Alısılmış osmanlıcaya bir tut
sak gibi bağlanıp kalacağımıza 
$U s"~' .. ri böyle yazamaz mıydık? 

lzmlr namzedi 
B. HllsDlJ Çakıl 

Ça'nakkale namze • 
di B. Hilmi 

Er geneli 

DlyarJel/r nam 
zıdl B. Rilftü 

Sıvtıs namzeal B. 
Hüsrev Gered• 

Adımız, andımızdır. 

r1, ŞUBAT 1935 PERŞEMBE 

aerlin, 6 ( A.A.)- "Deyli Meyl,, mulıabi· 
rinin sandığına göre, B. Göring'in, lıava 
bakanı aıfatile ve lıava andl~ması projesi.. 
ni müzakere etmek iizere yakında Londra4 

)'a giım.esi mııtasavverdir. 

Her yerde 5 kuruş 

l\IACARtSTAN iN iÇ DURUMU B. SAYMENiN 

Bay Gömböş konuşmalarda nasıl bir 
tutulacağını anlatıyor .. 

yol Almanya yolculuğu 
Londra, 6 (A.A.) - lngiliz - fransız 

bildirisi hakkında konuşmak üzere dııa• 
rı iıler bakanı Bay Saymen'in Berlin'e 
gidip gitmiyeceği hakkında bir karar 
verilmek için Almanya'mn ve alakadar 
diğer devletlerin verecekleri cevablarm 
gelmesi beklenmektedir. 

Bud'ipe§te, 6 (A.A.) - Başba· 
kan Bay Gömböş bundan üç gün 
önce orta Avrupa devletlerinin a· 
demi m · .:ahale andlaşmasına iş
tirakleri için yapılacak konuşma· 
larda M "\caristanın nasıl bir yol 
tutması gereklendiği hususunda 
hükômet in görüşünü bildirmişti. 
Bay Gömböş, Trianon muahede
sinin topraklara aid hükümlerinin 
değiştirilmesini istemek arzusun· 
dadır. Bu görüş ulusal birlik fırka
sının diğer nüfuzlu üyesi olan kont 
Bethlen'in görüşüne tamamiyle 
zıddır. 

Muhalefet üyesinden ve küçük 
ziraatçılar fırkasının başkanı Bay 
Ekhart Macar§ağ gazetesinde bu
gün çıkardığı bildirisinde Bay 
Gömböş' e kuvvetle müzaharet 
göstermektedir. Bay Ekhard'm 
mütaleasma göre, Trianon muahe
desinin tatbiki meselesini ileri sür
mek biricik realist sıyasadrr. Esa
sen muahedelerin değiştirilmesi 
İtalyan sıyasasınm esaslı bir nok
tasıdır. Sonra Almanya'mn dµru· 
mundan şüphe etmeye lüzum yok-

. tur ve Lehistanm en büyük arzu
su Macaristanla sınır komşusu ol
maktır. 

Buna mukabil kraliyet taraftarı 
Kont Apponyi Uyşa gazetesinde 

ALMANYANIN 
EMNİYETİ 

Alman gazelelt~ri ne diyor? 

Bertin, 6 ( A.A.) - Alman istihbarat 
bürosundan: Emniyet ve hukuk birliği 

· mevzulanna temaı eden Fölkişer Beo • 
bahter gazeteıi, Londrada, emniyet fik· 
rinin bir ıürü teklif ve andlaşmalara 
bailandığını ve derhal bu andlaımalara 
airmek iıtiyen ulu&lara "fena niyetli,. 
uluslar ismi takıldığını yazmaktadır. 

Her uluı için ayn ıekilde emniyet telak 
kiıi yoktur. Emniyet vaziyeti her dev
letin özel vaziyetine bağladır. Her ulu • 
ıun kendine mahsus emniyet telakkisi 
vardır. 

Bu itibarla, görüşler başka olduğuna 
göre, muhtelif devletlerin audlaşma tek
liflerinin ba!ka olması mantıki olur. Dip 

l lomatik hukuk birliği ve bilhassa ba~ka 
uluslara, kendi telakkisine göre emniyet 
teklifi yapma hakkı verilmesi gerektir. 
Kar~ıt:klı güven ile iki ulus arasında bir 
hal çaresi daima mevcuddur. Birkaç ta
raflı andlaşmalar üzerinde müzakereler 
çok güctür. 

'' Korrespondans diplomatik,, gazete
ııi de Almanya'nın kendi emniyet şart • 
ları isteğinin öteki Jevletlerinkine mü .. a
vi olmasım tekrar etti~ini yazmakt--'·r. 
Bu isteklere silahları bırakma konferan· 
smda yapılan muamele Almanya'da unu 
tulmıyacak bir tesir bırakmıştır. 

macar tahtı meselesinden dolayı 
Kont Bethlen'e müzaharet etmek
tedir. Apponyi bunu bir içeri sıya
sa işi olarak telakki ~tmektedir. 

Macar parlamentosunda dışarı 
sıyasa sahasındaki yeni kombine-
zon şimdi anlaşılmaktadır. Demek 
ki, ulusal birlik fırkası ikiye ayrıl
mış bulunuyor. Birisinin başında 
general Gömböş ki, buna küçük 
ziraatçılar iltihak etmişlerdir. Di
ğerinin başında da kraliyet taraf
tarlarının müzaharet ettiği Kont 
Bethlen bulunmaktadır. 

Bay Saymen'in Berline seyahati pro 

jesi Almanyanın teklifi üzerine ortaya 
çıkmıştır. Almanya, Bay Saymen, Bay 
Hitlerle görüştükten sonra bir hava an~ 
la~ması akdinin ve umumiyetle Avrupa 
meselelerinin hallinin kolaylaıacağıru in 
giliz hükumetine bildirmiştir. Burada 
sanıldığına göı·e Almanyanın kati ceva· 
bırun gelmesi için daha on gün kadar 
geçecektir. 

Seçim Üzerine yeni tebliğler 

Profesör Dr. Neşet Ömer lrdelp; C. H. fırkasının İstanbul 
saylav namzedi olarak tesbit edilmiştir. llan edilmit olan ı •. 
tanbul namzed listesindeki Yus~f Akçura Kars vilayeti Fırka 
namzed listesine naklounmuştur. 

Kars listesindeki eski sa~la v faik Ermek, T okad vilayeti 
namzed listesinde açık bırakdan yere fırka namzedi olarak ko
nulmuştuE. 

C. H. F. Genel Katibli ğinden 
muştur: 

tebliğ olwı-

MüteJcaid General Refetin fırka~ızın lstanbul' da boş bırak
tığı müstakil saylavbk için namzedliğini koyduğunu öğrendik. 

F ırkamızdan ayrılık fikirleri tarihimizde belgeli olan bu za. 
hn Meclisle aradığımız serbest .münakaşa için bir aüje olacağı
na umarız. Bu maksadla C. H. F. Umumi Reislik Divanı; fırka
nın İstanbul ikinci müntehiblerinin mütekaid General Refet'e 
rey vermelerini iltizam eder. 

~~-------ııİİİİİiİiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii---~ 

Londra anlaşmaları 
Acun devletlerince nasıl karşılandı? 

Va§İngton, 6 (A.A.) - lngiliz -
fransız teklifinde mevzuubabı ediJ.en ve 
Almanya ile Amerika aras1nda akdedil
miş sulh muahedesinde dahil bulunan 
Versay andlaşmasının be§İnci maddesi· 
nin tadili tasavvuruna karşı Amerika hü 

kumetinin durumu ne olacağı hakkın
da lngiltere hükllmetinin sorusuna kar
lil, Londra elçiliğinden henüz resmen 
hiç bir duyuk gelmediği dışarı işler ba· 
kanlrğınca söylenmektedir. 

Silahların azaltılmasına yardım ede
cek bir uzlaşma yapılmasını kolaylaştır

mak mevzuu bahsolduğu cihetle Ame • 
rika hükumetinin güçlük çıkanruyaca
ğı tahmin edilmekle beraber, Berlin'in 
cevabı malum olmadıkça mesele, mev -
simsiz sayılır. 

_le memnuniyet Yericidir. Bununla be • 

raber, bu fırka menı11blanndan bir kıt• 

mı oldukça muhterb.dir. Ve müfrit üye. 

lerden Morgan Coneı bıw endiıelere 

tercüman olmu4tur. E%cürrıle bu zat. 

muhtemel saldırgana kartı fazla teha • 

1ük gösterilmemek ve ilkönce parlamen

toya danıımak lazımgeldiğini ifade et • 

miıtir. 

TamamiyJe anayasaya dair olan bu 

itirazların Avam Kamarasında pek ha • 

fif akisler yapması ihtimali vardır. Ulu· 

sal hükümetin. dııl 11yasa itlerinde, paJ1o 
lamentonun bu derece tasvibine mazhar 

olduğu enderdir. 

Teklif A1manya'da nasıl 
kn r~ılandı "23 111193·1 c!tmc.ırtesi günü 

öğleden sonra saat ikide Tokatlı
Yanda yapılacak nisanlanmada 
bulunarak bizi sevindlrmenizi say
gılarla dileriz.,, 

Bu örnekleri vermekle açıkça 
ortaya koymak istediğim görüş 
şudur: 

Mardin namzedi 
B. Edib Ergin 

Mu~ namzedi B. 1 
Şükrü 

Bu gazete yazısını şöyle bitiriyor: 
- Meselenin Londra'da halledilmiş 

şekli, eskisinden daha fazla olarak gü • 
ven ve tesanü,.ı hislerini uyandıracak 

§ekil dedir. 

İngiliz parlamentosu hiikfınıetin 
t.lış ~ıya!mımn lasvib ediyor 

Londra, 6 (A.A.) - Fransız - ingİ· 

liz görüşmelerinin sonuclan ite, pazar
te!Iİ akşamı Sir Con Saymen tarafmdan 

yapılan beyanatm tefsir edilmekte oldu

ğu bir sırada, ileri gelen liberal şahsi • 

yetlerden lzak Fut, meclis koridorun
da demiıtir ki: 

Berlin, 6 (A.A.) - Havas ajanıı 

muhabirinin öğrendiğine göre, Londra 

bildiriminin metni, Hitler'in baıkanlığı 

altında toplanan kabine üyelerinden ba .. 

(Sonu 2 inci sayı/ada) 

''Türkçe yazmak için kendimizi 
tiirkçe düşünmeğe altflırmal.ıyız!,, 

Yanlışsız öz türkçe yazmanın 
gizi İşte buradadır. Üstümüze çök
lllÜf olan osmanlıca kalıplarından 
kendimizi sıyırmalıyız. Kafamı· 
an İçindeki düşünceleri, anamız· 
dan emdiğimiz süt gibi, öz türkçe· 
!eştirmek için, daha düşünürken 
Yabancı sözden uzak düşmek, düz
be düşüncemizi anlatacak türkçe 
IÖzü, kendi öz dilimizin yüreği· 
•izde gizli duran kaynaklardan 
ıüzüp çıkarmak gerektir. 
Osmanlıca yazmaya en alışmış 

olanlar bile, okuma yazma bilmez 
iillUefere düıüncelerini söylemek 

isteyince, dillerini ne kadar düz
günleştirirler ! O gibilere söyler
ken kullandığımız öz türkçe söz. 
leri nereden öğrendik? Daha ana· 
mı'." ~ n emdiğimiz sütle birlikte 
öğrendiğimiz bu sözleri, yalnız 
yazı yazarken mi unutuyoruz? 

Bizce öz türkçe yazmanın en 
büyük gizi • dediğimiz gibi • öz 
türkçe düşünmektedir. Oyuna çı· 
karken oyuncuların taktıkları yap
ma sakal, bıyık gibi, yazı yazar-
ken takınmaya alıştığımız osman· 
lıcadan kendimizi kuflctnrsak, öz 
ana dilimiz olan türkçenin bütün 
sevimli varlıklarını dilimizin U· 

cunda, yüreğimizin içinde bulu
ruz. 

Bunların dışında kalabilecek 
iki türlü söz düşünülebilir: 

( 1) Henüz türkçeleşmemit olan 
bilgi terimleri, 

(2) Yalnız bilginler arasında 
kullanılan yarı terimler. 

Bunların türkçe karşılıkları da 
T. D. T. C. çalışmalariyle belirtil
mektedir. Ancak, bunu bekleme
den bile o:.indelik duyukları kolay
ca, üzülmeden türkçe yazabiliriz. 
Bunun için alışkanlıktan kurtul
mak ve türkçe düşünüp söyleme
ye alı,mak yeter r 

. l. Necmi DiLMEN 

- Londra'da yapılan anlaıma, ge • 

nel güvenlik (emniyet) davaıı için çok 

mühim bir yardım ıayılır. Biz bunu ıe. 

vinçle kar,ılar, ve bu meselede hükume

te samimi müzaheretimi:ı:i vadederiz. 

Bu meselenin heyeti umumiyesi bak. 

kında açılacak olan müzakerenin hemen 

genel bir tasvib ile sonuclanalağı sanı
lıyor. 

Gençliği ile beraber haizi ehemmiyet 

bir sima olan B. Booth By de• "Bu çok 

mühim bir anlatmadır ve biz son derece 
memnunuz,. demiıti.r. 

işçi saylavlarm intibalan umumiyet-

\ 

Müntehihi 
sanilere 

intihabı Mebusan Tefıif 
Heyeti Reisliğ.indenı 

Sekiz §ubat 1935 cuma 

il. giinü Ankara Mebusl.a.n ıe
çileceğinden biitiin münte· 
hibi sanilerin saat dokuzda 
B_elediyeye gelmelerini dile·J 
nm. 

~-
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ULUS 

ŞA DAN EL s 
INGll.TERE'DE 

İngiliz parlamentosunda yeni 
bir hadise 

Londnı, 6 (AA) - Dün avam kama 
rasında söylediği bir nutukta, müfrit 
IOl cenah işç.i snylavı Mak Gover, işsiz. 
lere yardım tahsisatı hakkında tasarla· 
ııan nizamları tenkid ederek, kendile
rine ayrılan aidattan dolayı kıral aile. 
ıine karşı tahkir amiz sözler kullanmış 
ve biraz ı;onra da Makdonald kabinesi 
hakkında "ulusal dolandırıcılar bükQ. 
nıeti,. tabirini kullandığından reisin 
iddetli ihtarına maruz kalmıştır. 

Müzakereyi dinlemek için boşubo • 
tuna beklemiş olan otuz kadar kadınlı, 
erkekli kalabalık, hlikfımet aleyhine v~ 
komünizm lehine bağırmağa başlayın. 
ca meclis koridorlarından kovulmuşlar
Clrr. 

lngiltcrc'de işsizlere yardım 

Londra, 6 (.A.A.) - Avam Kamara
ır, ge~enlerde tesis edilmi} olan işsiz· 
lere yardım idaresinin masrafları için 
wrilmesi lazımgelen munzam tahsisat 
hakkında görüşmelerde bulunmuştur. 

İ§ bakanı bu idarenin durumunu yeni 
ba§tan tetkik etmif olduğunu ve yapıl· 
ması llizım olan tetkikler yapılıp biti
rilinceye kadar vı: mevcud nizamname
ler tadil oluncaya kadar işsizlerin mev
cud nizamnameler mucibince zam hak
bna malik olmaları ve yapılan yardım
larda her türlU eksiltmenin muvakka· 
ten durdurulması için acilen talimat 
verilmesine karar vermiştir. 

İş Bakanı, yapılan tenkidlerin ken

dlılııde hakikaten birçok tildyetJer ve 

cUçlUkler mevcud olduğu hakkında ka· 

naat hasıl etmekte olduğunu söylemi§ 

ancak bu §ikıiyet ve güçlüklerin bu ma
hiyette büyük bir plinın alaatikt olına· 

maaı ve bJr takım hatalar bulunmasın

dan ileri geldiğini ilave etmiştir. Ba· 

kan, ilerde durumun daha futa dilzel

meıi için alınmaaı dUşUnUlec:ek tedbir· 

Jerin avam kamarasına ar.ıedileceğini 
MSylcmiştir. 

Gene Hindistan anayasası 
mesele~i 

Londra, 6 (A.A) - Hin<İ.iıtan me. 
eelesinden dolayı muhafazakar sağ ce
Dab ile hükfunet arasındaki görüı an. 
lafmulığı, muhalefetin kabine için hiç 
bir tehlike teşkil etmediği kanaatine 
nğmen, aynı şiddetle devam ediyor. 

B. Çörçil tarafından Hindistanın 

anayasasında yapılacak değişiklikler a· 
Jeyhinde söylenilen Jiddctli nutuktan 
IOnra, kendisine cevab veren B. Bald • 
rin, projenin müdafilerince ileri sürii 
len esbabı mucibeyi tekrarlam~, yani 

muhalefetin dayandığı esasların taraf
girlik düşüncelerinden ibaret bulundu. 
funu ve Hindistanın imparatorluk top 
Juluğunda yer tutacak şeyin ancak Ji. 
beral bir anayasa olduğunu söylemiştir. 

B. Baldvin demiştir ki: 

" - Hindistana karşı bu sıyasayı 

takib etmekle, imparatorluğun en f yi 

ananelerine sadık kaldığımızı umuyo· 

rum ve öyle sanıyorum ki, bu sıyasayı 

tatbike koyduğumuz anda ingiliz im
paratorluğu daha iyi günler yaşayacak
trl'. 

felclizyon i. tasyonu 
kuruluyor 

Londra, 6 (A.A) - Televizyon ko. 
snitesi planlar hazırlamak Qzere, dün 
ilk defa toplanmıştır. Kurulacak ilk 
televizyon istasyonunun Londra tiva• 
rmda ve yahut Londrada ve mesela K:riı 
tal-Palasta olacağı tahmin ediliyor. 

Çorçffin oğlunun Reçilmesi 
me9el~-~i 

SOVYETLER BIRLlCINDE 

MoğoJlar :MançuJarla nıiizakere 
edecekler 

Moskova, 6 (A.A.) - Royter Ajansı 
bildiriyor: Moğol hükfuneti, sınır Uze
rindeki anlaşmazlığa sebeb toprakların 
hangi tarafa aid olduğu meselesini hal· 
letmek için Mançuri hükfuneti ile mU· 
zakerelerde bulunmaya muvafakat et· 
miştir. 

Moğoli taıı'da neler oluyor? 

Moskova, 6 A.A) - Mongol cümhu. 
riyeti başbakanı ve dışarıişler bakanı 

B. Gendun Tas ajansının Ulanbatorda
ki muhabirine aşağıdaki beyanatta bu
lunmuştur; 

''- Kalkinsum mıntakasında 24 - ı 
tarihinde vukubulan hadiseden sonra 

bir kaç gün sükfınetle geçmiş.sc de 31.1 

&aba.hı saat 8 de sınıra yakın moğol 

toprağında nöbet bekliyen bir moğol 

sınır müfrezesi 50 kadaz süvari refaka

tinde Mançuri tarafından gelmekte o

lan asker yükJil kamyonlar görmüştür. 

Bunlar Kukiroboyu işgal ettikten sonra 

moğol toprağında iterlemeğe başlamıv. 

lardır. Kan dökülmesinden kaçman 

moğol müfrezesi biraz içeri çekilmiş ve 

bu turetlc karşı taraftan da ateş açıl

madığından müsademe olmamıştır. Man 

çurl makamları, yolsuz hareketlerini 

izah fçin bu mmtakanın daima ManÇ:U

riye aid bulunmuş olduğunu ve yaban. 

cı memleketleri inandırmak için de mo

ğol cUmhuriyeti hüktlınetile görfü;me· 

ye hazır olduklarını bildirmişlerdir. Bu 

toprakların asırlardanberi Mongolista. 

na ald bulunduğundan emin bulunan 

hUkOmetimiz bu görüşmelere başlan • 

masına muvafakat etmiştir, ., 

Moğolların iddiası 

Moakova, 6 (A. A.) - Gazeteler 

Moğol cüınhu.riyeti Başbakanı ve dışa. 

nişler bakanının bir bildiriğini neşre

diyorlar. Moğol Başbakanı bu beyana

tmda halkinesu.m mıntak.ası ile civarının 

moğol topraklarına ait olduğunu Jsbat 

eden bir çok vesikalar zikretmiştir. 

çim bugün Lankaşayir eyaletinde, No
vertrc kasabasında icra edilecektir. 

B. Plot için daha tehlikeli ıosyalist 
bir rakib vardı.r ve memleketin genel 
seç.im arefesine girdiği şu nrada reyle 
rin muhafa.zak~r ve işçi fırkaları ara. 
sında bölünme nisbeti pek çok dikkatee 
şayan olacaktır. 

Avnıpa'da ekmek fiatlan 
oiçin pahalı? 

Londra, 6 (.AA) - Hububat piya
sası başkanı Sir Herbert Robson: Bel. 
çika ile Holandadan başka hiç bir Av. 
rupa memleketi yoktur ki, orada ekmek 

fiatr anormal bir surette yüksek ve 
nev'i de fevkalade aşağı olmasın. De. 

dikten sonra, bu vaziyetin biltiln bu 
memleketler ithalatına konulan tahdi • 

dattan ileri geldiğini, çünkü bunların 
sava~tan aldıkları derslerden aonra is. 
tihlaklerini artırmağa azmetmiı bulun • 
duklarını söylemiştir. 

Londı·ada !'atılan eski İran 
kitab1an 

Londra, 6 (A.A) - Bir çok aaırlık 
eski ve çok zengin resimlerle bezenmiş 
elyazması lran kitablan, dün mezatta 
satılmıştır. Bunların içerisinde, 500 yıl 

önceki hattatların eseri olan Firdevsi· 
nin Şahnamesinden müteaddid nüsha • 
Jar vardr. 

Bir saatin içersinde satış 2420 ingi. 
liz lirasını bulmuştur. 

ALMANY ' A 

Sar almanlaşıyor. 
Sarbruk, 6 (A.A) - Sar hükUınet 

komitesinin resmi gazetesi, her türlü 
paraların ve tediye vasıtalarının dışa 

rıya çık.::ırılmtsını yasak eden ve bazı 
istisnalar gösteren bir kararname neş. 
retmiştir. 

Bu karara göre rayhmarktan gayrı 
paralarla ifade edilmiş olup, Sarda ge -
çcm bilumum tediye vasıtaları değişti. 
rilmek Uzere ve frank olarak gösteril 
miş borçlar markla ödenecektir • 

Sar göriişmelcri 

Berlin, 6 (A.A) - Sar müzakere· 
leri, dcmiryollarına dair ikinci derece. 
de bazı noktalar henüz halledilmemiş 
olmakla beraber, bu akşam nihayetlene 
cektir. 

Ulu!lar derneği mali kısmı katibi 
B. Loveday, Bal'de imza edilen muka
veleyi arzetmek üzere Romaya hareket 
etmiştir. 

Bu mukavele 15 madde •.'e muhte. 
lif ilavelerden miirckkeb ve basılmış 
yüz sayıfa kadardır. Bunun metni Uç. 
ler komitesi tarafından tetkik ve tas
dik edildikten sonra neşredilecektir. 

Bu ısabah son toplantı yapılmış ve 
eğer bir uzlaşma hasıl olma.zsa murah
has heyetlerin öğleyin Romaya hareket 
le görüşmelerine orada tiçler komitesi. 
nin idaresi altında devam etmeleri mu
karrer bulunmuştur. 

Sar iiç1cr komitesinin toplantısı 

Cenevre, 6 (A.A) - Sar işlerine ba. 
kan üçler koınitetd, alakadar memleket
lerin mümessilleri He yakında Napolia 
da yapılacak ve Bertin ile Balde elde 
edilen neticeleri bir araya toplıyacak 

olan toplantıyı hazırlamak üzere Ro
mada toplanacaktır. 

En son anla;mıa.dıklan hal için u. 

]uslar derneği konseyinin 20 şubatta 

toplanacağı sanılıyor. 

Sar miizakereleri 
Bale, 6 (A.A) - Sar müzakereleri· 

ne yeniden başlanmıştır. Bunların çar· 
tamba akşamından önce bitmesi bek • 
lenme kterir. 

Sar demiryolları hakkında 
alman • fraosız konuşması 

Bale, 6 (A.A) - Sar hakkındaki 

fransız - alman milzakereleri demir· 
yolları mukavelesi hakkında kati bir 
neticeye varılmaksızın bugün kapan. 
m,ş ve heyeti mur:ıbhasa reisleri rapor
la.rınr Bay Aloiziye vermek üzere Ro· 

maya gitmişlerdir. 

Almanya'nın şeref mahkemesi 

Berlin. 6 (A.A.) - Alman şeref 

mahkemesi dün ilk toplantısını yapmış· 
tır. Bu toplantıda muhtelif bakanlıkla
rın ve it cephesinin mümessilleri hazır 
bulunmuştur. 

Bu mahkemenin ödevi, ulusun men· 
faatlerine uygun olmıyacak şekilde ve 
özel (hususi) kimseler tarafından ya
pılacak suçları muhakeme etmektir. 

Karlar albnda gömiilen karakol 

Münib, 6 (A.A.) - Geçen pazar gil· 
nündenberi gazeteler yedi askerden mü· 
rekkeb bir karakolun Bavyera Alple
rinde ortadan kaybolmuş oldukların

dan dolayı telaş içinde idi. 
Karakol bir çığ altında kalmıştır. 

Dün akşam askerler ölü olarak bulun
muştur. 

HoJanda'da komiinist alınanlar 
teşekkülü 

Berlin, 6 (A.A) - Alman fstihba· 
rat büroau bildiriyor: 

Gazetelerin yazdığına göre, Hola.'l. 
da polisi alman komünistlerinden mi.i· 
teşekkH büyük bir fesat teşkilatı ke§
fetmiş ve bunların gizli bir toplantı ha. 
linde Amsterdamda yakahyarak bir çok 
larınr tevkif ve bazı vesikalar müsade· 

N 
DEClŞlK DU UKLAR 

Jspanyada örfi idare 
uzatılıyor 

Madrid, 6 (A.A) - B. Löru, örfl 
idarenin cari bulunduğu eyaletlerde 
daha 30 gün temdidi hakkında, reisi • 
cümhura bir kararname imza1atmıştır. 

JJiikrcş ~tc Sovyet aleyhtarı 
bir tczahiir 

Bükreş, 6 (A.A) - Sovyet Rusya 
da ijevrilmiş bir filim gösterildiği sıra
da sinemalardan birinin içinde ve dı -
şında sovyetler aleyhine bir nUmayiş ya 
pılmıştır. Talebe, sinema binasının gi· 
riş yerini yılanrştıc. Hadise yerine 
yetişen zabıta memurları havaya ateş 
etmişlerdir. Bunun üzerine çıkan pa. 
nik neticesinde bir kaç kişi faralan • 
mıştır. 

Danimarka kıral ve kıraliçesi 
Paris•ıe 

Paris, 6 (A.A) - Danimarka kıralı 
ve kıraliçesi bugün Parise gelmişler ve 
akşam üzeri Nise hareket etmişlerdir. 

Amerika'nıo harici ticareti 

Vaşington, 6 (A.A) - Ticaret bakan 
lığının 1934 ilkkanun ayında tuttuğu 
istatistiklere göre ihracat, 1933 ilkkanu 
nunda 102 milyon 207 bin dolar iken, 
1934 ün tynı ayında 69,345,000 ve ith'a

lat 1933 ilkkanununda 42,291,000 iken, 
1934 Un aynı ayında 38,045,000 dolar 

tutmuştur, 

Kulub keşfine gidecek heyet 
Little, 6 (A.A) (Amerika) - Bir 

kutub keşif heyeti bugün (Jakob Rup. 
pert) ve (Bear of Oakland) vapurlari· 
le hatrckete hazırdır. 

Asiler tepelendi 
Montevideo, 6 (A.A) - Asiler, ül • 

kenin her bucağında tepelenmişlerdir. 
Hükfunete aid dört tayyare, yal'&lı ku. 
mandanları Monuz'u Brezilyaya geçir· 
mek istiyen isi kuvvetleri bombalarla 
tenkil etmiflerdir. 

Labey'de Japonya')'l kim 
temsil edecek? 

Tokyo, 6 (A.A.) - Bildirildiğine 

g!>te Dışarı İşler Bakanlığı Lahey u
luslararası adalet divanında ölen Bay 
Adaçiye halef olarak Japonya'nın t:ski 
Paris sefiri Bay Şuniti Nogaokayr tav· 
ıiye etmektedir. 

Avusturya'da kıraJlık 
taraf tarlan 

Viyana, 6 (A. A) İngiliz - ameri
kan matbuat ziyafetinde, prens Maks 
dö Hohcnberg, (Avusturya hanedan ta 

raftarlarının asla mürteci olmadıklarr 
nı ve prens Otto dö Hab6burg'un her 
bakımdan modern bir g.ahsiyet olduğu
nu) söylemiştir. 

Bundan sonra, hanedan taraftarları. 
nın önderi Baron dö Vizner, fırkasmın 
katiyen revizyonist olmadığını temin 
ettikten sonra demiştir ki: 

•• - Biz kırallığın, bugünkü Avus· 

turya çerçıeve&i dahilinde teessüsünü 
istiyoruz. Küçük itilaf, müdahale et • 
mek maksadile kırallığın iadesine ulus. 
lara.rası bir mana verdirecek hilklimler 
koymamak istemiştir. Lakin btiyük 
devletler, Avusturyanın istiklalini te • 
min eden anlaşmaya uygun olmıyacak 
bir hUkmU tasdik rtmiyecekterdlr. 

Ankara radyosu 
7 şubat 1935 pere~embe. 

19,30 - Musiki: 
Macar havaları 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ulvi Cemal 
19,50 - Matbuat raporu 
20,20 - Dans musıkisi 
20,30 - Musiki : 
Schubert Bitmemiş senfoni 
20,50 - Haberler. 

ITALYA'DA 

f ta)ya ve 1'f acari~ıan 'm 
Jıukuk birliği 

Roma, 6 (A.A.) - Giyornald 
d'ltalya diyor ki: 
"- Londra konuşmaları, F ran· 

sa • İtalya uzlaşmalarını devanı 
ettirmiş ve kuvvetlendirmiştir. J. 
talya, Fransa arasındaki işbirliği 
bu suretle üç taraflı bir işhirliql 
oluyor ve İtalya, Almanyanm ela 
doğrudan doğruya katılmasiyle 
bunun dört taraflı olmasını temen• 
ni etmektedir.,, 

Bu gazete, Londra bildiriğini 
tahlil ederek, Versay muahedesi· 
nin beşinci maddesi münasebetile 
ltalya'mn bir revizyonizm hare
keti temenni etmekle beraber tek 
taraflı uzlaşmalarla zoraki reviz
yonizm teşebbüslerine muarız bu· 
lundub'\Jnu hatırlatıyor. 

Nihayet, Avusturya ile Macaris
tana, Tuna işbirliğinin esas nokta· 
smı teşkil eden hukuk müsavatı· 
mn inkar edilemiyeceğini söyliyor. 

Lo dra aıılaşmaları 
(Başı 1 inci saydada) 

zıları tarafından, bu vesikanın taşıdığı 
birçok imkanJarın mahiyetini tayin mak 
aııdile tetkik olunmuıtur. 

Alman ayasal mahfeJleri dünden da· 
ha az nikbin yörünmektedirler, lakin 

bildirimin, neşrinden önce bildirilmiı ol• 
ması keyfiyeti, Fransa ile lnyilterc'nio 
Almanya'yı bir emri vaki karşısında 

bulundurmamak huıusundaki niyetleri• 
ne açrk bir delil olduiu teslim edilmek· 
tedir. 

Londra'da ifade edilen i~birliği fikri· 
ne müıbet bir tarzda tercüman olacak 
müzakerelerin geçmeıi muhtemel olan 
yeri hazırlamak üzere uzun boylu dip· 
lomatik müzakerelere lüzum hasıl ola • 

cağı tahmin ediliyor. 
Hava andlatmaıına kartı ileri sürü• 

len başlıca itirablardan biri, bu anda"ş· 
maya Almaayanın da iştiraki istenm k

le bu devletlerin bir ''hava savaş filosu,, 

na malik bulunduğu sanılması ve bal • 
buki Versay muahedesinin koyduğu ya 

sak mucibince onun böyle bir filoya ma· 
lik buhınmamasıdır. 

Keza, mmtakavi andJa~maların, müs
takbel anlaşmamn yapılmasında ne de -

recderde amil olacağı ve gene, prcnsib 
itibariyle mevzuu baha edilip fakat tav
zih olunmıyan umumi tcslihat mukave-

lesi dairesinde, Almanya'nın hukuk mü 
ıavatı nr ıuretle tahakkuk ettirileceği 

sorulmaktadır. 

Bildirimdeki bazı formüllerin tümu

lüne dair, Almanya'nın Paria'ten ve 

Londra'dan yakanda iatiuahta bulunma• 
11 muhtemeldir. 

" Abtur Abendblntt,, gazetesi, Ren 
nehri sag tarifindeki eJli kilometrelik bir 
kmısın ve bütün sol sahilinin gayri as· 
keri mahiyetinin ilgasını istemekte, zira 
buralann askeri biç bir ehemmiyeti ha· 
iz bulunmadığını, lakin teref değeri 

bilen ve kaybedilmi, bir ıau~tan do • 
ğan yabancı ipoteklere tahammülü olını 
yan bir devletin hakimiyet haklarına 

temas ettiğini ıöylemektedir. 

Franqız • İngiliz tekliflerine Al· 
manya ne zaman cevalı 

verecek? 

Londra, 6 (A.A.) - Fransa - in~ 
gllt~rc mUşterek tekliflerine kar§ı Al· 
manyanm vereceği cevabın, 15 gUndeıı 

6nce, alakadar devletlere bildlrilemiye 
eeği sanılıyor. Bu zen, 1ngilterenin Beı 
Jin sefiri tarafından gönderilen rapor 
milnderecatından ileri gelme'ktedir. 

Ankara HaJkevi reisliğinde.o ı 

Evimizin Müze ve Sergi komitesin· 
deki boş üyelikler için sesim yapılaca. 
ğından bu şubeye yazılı üy.elerin 14 
fUbat 1935 perşembe günü saat 18 de 

Halkevine gelmeleri. 

Londra, 6 ( A.A) - Resmi muhafa. 
mldr namzed Plot'u, müstakil muhafa
zakfir namzed ve sabık maliye bakanı· 
nın oğlu Rondoz Çörçil ile karşılaştı. 
racak olan ve merakla takib edilen se· 

Nefis surette işlenmiş 600 sayıfahk 

bir Şahname 300 isterline ve 480 sayr· 
falık başka bir nüsha da 160 isterline 
satılmıştır. re eylemiştir. 

----~~ .......... _....~~~~--""!'-""----~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Politi'~a, llaşla 
o·cli,·or 
ö •' 

1934 yılmı onden önce gcbnlenfon 
en çok ayıran, 11yasa işlerinin ön plan • 
da 7er tutması olmu~tur. 1932/ 33 ede
biyab daha ziyade ökonomik idi. "buh
rım., ıözü, cümle başlatıp cümlebitiren 
hita'blııı.r kadar ıık geçiyordu. Şu var ki, 
IMitÜn 1933 yılında, hemen bütün mem· 
leketler ''buhrana katlanmayı ve buhra
nın içine yerleşmeği., ister istemez bi1'i
cik ç karyol olarak gördüklerinden 1934 
•ın.aal bir yıl olarak kalmışlar. 1870 ile 
1914 araaına düıen uzun devredeki ıı -
yaaa) kombinezonlann tutannı hem key
fiyet hem de kemmiyet bakımmdan he
ıablamııık ve bunları yalnız 193t yılında 
ol\al> bitenlerle karşılaştırsak, zenginlik 
Ye ~~idlilik gene bu bir tek yıldan iba
ret 1934 tarafında kalır. Saraybosna ci
nayeti bile Marıilya faciasınm dramatik 
nwııhiyeti yanında soluk kalır .. 

Bunun böyle olması, pek de sebebsiz 

delildir. 1918 den beri, Avrupa'da kaç 

kol üzerinden kaç hareket ve 

kombinezon yürümüşse bunların, k~

di aralannda bir aç klığa git .. 

ıne&i, biribirıerine kartı bir neti

ceye yak!aşmaıı 1934 ün içinde ve ıon

lannda olmuştur. Gerek içpolitikalar 

gerek ise dışpolitikalar bakımından. 

Yal.naz Almanya - Polonya arasındaki 

dunamu göz önüne getirmek, 1934 Ün 

ne kadar ıaıırtıcı bir yıl olduğunu gös

tenneğe yeter. 1933 sonuna kadar, ko

rİdOI', iki memleketi hem maddeten hem 

manen ayınyordu. Bugün, biribirlerine 

sıkı srkıya bağlanmıt bulunuyorlar. De

nebiıllr ki, eğer Almanya'daki rejim deği 

tikliği olmasa idi, 1934 yılı ne bu kadar 
ııyasal olur ne de getirdiii sıyasal cep· 

he deiİfÜrmeleri bakımından bu kadar 

şaı•tıcı olurdu. Dogu. Yalnız, Alman • 

yadaki rejim deği~ikliği de 1918 den be

ri ard111ra ~incirlenen hadiselerin tabii 
bir neticesinden başka bir şey değildir. 
Ve daha doğru olan, gene 1934 yılının 

ı.&r .onuçlar w~tiren yıl olmut olması .. 
dır. 

Bu sonuçlar henüz tamam değildir .. 
V ~ bütün 1935, tıpkı kendinden önceki 

gibi tarihe 11yasal bir yal olarak geçe • 
cektir. Şu var ki, 1935 in getireceği ye
ni bir muvazeneJer ıemaaı yoktur. Dal 

sırtlarına göre sulann bölünmesi gibi 
· çok sarih menfaatlerin kesiımesioe gö

re, muvazenelerin topografik çehreleri 
artık o kadar meydana çıkmııtar ki, 
1935, 1934 ün sonuca ulaıtırdıklarını ıo
nua. bağlamaların yılı olacaktır. 

Sen Londra anlaımasından sonra, 
Almanya ile Polonya için söylenecek ba· 
zı terler olabilir. Fakat Sar•ın fili iade
si de yapıldıktan ve herkes Almanya'nın 

• dönmesini beklemek üzere uluılar der· 
neğinde toplandıktan sonra, yapılacak 
ıeyler. gerçekten azalmıt olacaktır. 

itte bunun için 1934 de başta gelen 
politika, h•ı yıl da başta gelmek&e de • 
., ... edecektir .. 

BURHAN BELCE 

-----------· ....... ------~--
ÇQcuk Esirgeme Kuru -

munda muayeneler 
Çocuk esirgeme kurumu sağlık ve 

soy&al yardım müdürlüğüne tayin edil
ıniş •lan çocuk hastalıkları mütehaı;sısı 
B&,an Dr. Fahriye her gün saat 12 ve 
kadar hasta çocukları: 

Bayan Dr. Fitnat Salı günleri saat 
14 ten sonra dış hastalıklı anneleri; 

Perşemeb günleri saat 14 ten son. 
ra ia iç hasttlıklr anneleri; 

Ku!ak, boğaz hastalıkları mütehas
Sl!ôt Bay Dr. İhsan Pazar günleri 
saat l 5 ten sonra kulak, boğaz hasta • 
lıklanna; 

Pazartesi günleri saat 14 ten sonra 
deri hastalıklarına; 

Doğum ve kadın hastalıkları müte. 
haesm Bay Dr. İsmail Hikmet Çar
şamba günleri saat 14 ten sonra gebe 
kadınlar ve kadın hastalıkları muaye
nelerini çocuk sarayında yapmakta. 
dırlu, 

Gebe kadınlardan muntazaman mua
yeneye gelenlere doğumunda kurum 
ebeleri vasıtasiyle her türlü yardım 
yapılmaktadır. 

Diş muayene evinde ~bahtan ak· 
§aına kadar çocukların ve annelerin 
dişleri muayene ve tedavi edi!~· 

• 
1 ç D 
Tenzilatlı tarife çok iyi 

neticeler verdi 
İstanbul, 6 (A.A.) 

Devlet Dcmiı·yollarında tatbik edi -
len tenzilatlı yolcu münakalatına çok 
arttırmıştır. Geçen senenin birinci ayı 
içinde ıeyahat eden 120 bin yolcuya mu 
kabil bu ıene 190 bin yolcu görülmü~tür. 

Ba~hakanımız öğle yemeğini 
yunan aıa,enavaliyle yedi 

1 ıtanbul, 6 ( A.A.) -
Başbakan ismet İnönü dün öğle ye· 

meğini Park otelde yunan ateıenavali 
ile yemiştir. 

General Kazım Ü:.ıı:alp lzmir' •~ 
gidiyor 

İstanbul, 6 (A.A.) -
Kurultay Başkanı General Kazım 

Özalp iki güne kadar Antalya, hparta 

ve İzmir'e gidecckir. 

Uluslararası ka•lmlar birliği 
ha~kanmm ziyaretleri . . 

lstanbul, 6 (A.A.) -
lstanbul'da bulunan uluslararası ka

dınlar birliği reisi dün Hilaliahmer m..:k 
tebi ile üniveraiteyi gezmiılerdir. 

el eniz tarif t•lerini tetkik 
konıi11yonu 

l ıtanbul, 6 ( A.A.) 

Deniz tarifelerini tetkik eden komis • 
yon dün toplanmıf ve Akay şirk~ti ile 
Şirketi Hayriyenin tarifelerini tetk

0

k 
etmittir. Tarifeler aynen ipka edilmiştir. 

Ka~ak~ıhk vakalarmm öniinii 
almak için 

lstanbua, 6 (A.A.) -
Kaçakçılık vakalarınm akıa gelmiye• 

cek ıekillerde yapıldığını gören alaka
dar makamlar, hunlann önüne geçeeeW 
kati tedbirler tesbitine baılunııtır. 

Toros ekspresi Anka
rad~ geçecek 

İstanbul, 6 (A.A.) 

• 

Avrupa ile Asya arasında en kısa yol 
olan Toros ekspresinin Ankaradan ge • 
çirilmesi takarrür etmittir.. Program 
mucibince Adaia' dan Konya yerine Ulu
kıtla - Kayseri hattiyle yola devam 
edilmesi ve ekspreain devlet merkezine 
uğradıktan sonra Eskişehir tarikiyle 
lstanbul'a gelmesi tercih edilmiştir. 

Resmi ı-.tılahlar komi~yonu 

Resmi ıstılahları bulacak komisyon 
bütün resmi daireler mümeuillerinin İt· 
tirakiyle Başbakanlık muamelat Umum 
Müdürü Bay Emrullah"ın riyaaetinde 
toplanmalanna devam etmektedir. Ko· 
misyon mesaisini bitirmek Üzeredir. 

Tt'irk • İs' i<·re ticaret anla"4ması , . 
İsviçre hükumetiyle hükumetimiz 

arasındaki ticaret ai1la,ması ve klering 
mukavelesinin 11 şubattan itibaren bir 
sene daha uaztılma11 Bakanlar Heyetin
ce kabul edilmiştir, Yakında gümrükle

re tebliğ edilerektir. 

Bolu' (la ~eçim hazırlığı 

Bolu, 6 (A.A.) - Yarından son· 
ra yapılacak saylav ve umumi 
meclis int;habları iç in merkeze 
gelecek olan iki~ci mü~t~hibler~n 
vaktinde gelebılmelerım teman 
için fırka, belediye ve vilayetçe 
tedbirler alınmakta ve yollar aç
tırılmaktadır. 

M. E~ad Bozkurd t~tanhula gitti 

Bay Mahmud Esad Bozkurd 
pertembe ve cumartesi günleri ü
niversite inkılab kürsüsünde mev
zuu türk kanunu medenisi olan 
derslerini vermek üzere lstanbula 
hareket etmittir. 

Bu derslerde kanunu medeni
nin ana hatları içinde bilhasaa bir
den fazla karı alma ve reıid dini
ni intihabta hürdür, evlenmede 
serbesti meseleleri mütalea edile-
cektir. 

u y u K L A R 
Hava durunıu 

Ziraat Bakanlığı meteoroloji 
enstitüsünden alman malUınata 
göre, ıon 24 saat içinde yurdun 
Akdeniz sahilleriyle Karadeniz 
kıyılarının Trabzon ve Samsun 
çevreleri haric tutulduğu halde di
ğer yerlerde hava yağıflı geçmit
tir. Yağış İstanbul çevresiyle Ma
niıa ve lzmir' de yağmur ve diğer 
yerlerde kar şkelindedir. En faz
la yağıf Bandırma• da 8 milimetre
dir. Başka yerlerin yağıfı 1..S mi
limetre arasında ölçülmüttür. 

Hava suhunetinde düne baka
rak Trakya ve Ege mıntakaların· 
da 3 derece ve doğu Anadoluıun
da 1 O derece etrafında bir dütük
lük kaydetmittir. Buna mukabil 
orta Anadolu mmtakasında hava 
ıuhuneti J.10 derece arasında ol
mak üzere yükselmiıtir. En dütük 
suhunet sıfırın altında olmak üze
re Kars'ta 22, Erzurumda 18, Bo
lu'da 16, Eskişehirde 12, Sıvaı ve 
Kırşehirde 10, Çorum ve Isparta
da 9, Y ozgad ve Kastamonu' da 
8 d~recedir. En yüksek suhunet 
sıfırın üstiinde Dörtyorda 13, An
talya'da 12, İzmir'de 10 derece
dir. Ankara'da bugün saat 14 de 
termometre sıfırın üstünde olmak 
üzere 3 derece kadar yükselmiştir. 

İzmir "•'<:İme hazırlanıyor 
lzmir, 6 (A.A.) - Saylav seçi

mi için seçim teftit heyeti ile be
lediye ve fırkada hazırlıklar ya
pılıyor. Ülkenin her yönünde ol
duğu gibi fzmir,de de saylav se
çimi ulusun büyük Öndere ve fır· 
kasına inanını gösteren coşkun te
zahürlere vesil~ olacaktır. Sekiz 
şubat cuma günü seçim sandığı
nın Halkevine nakli sevinç şenli
ği içinde yapılacaktır. Saylav ıe
minden sonra vilayet genel heye
ti üye seçimi de yapılacaktır. 

Ziraat Bankası kazanc vergi8i 
Münhasıran zürraa yapılan ik· 

razlarla, zürradan müteşekkil zi .. 
rai kooperatiflerle kooperatif bir· 
liklerine yapılacak krediler müs .. 
tesna olmak üzere Ziraat Banka· 
sının 1932 yılı temmuzundan iti· 
baren kazanc vergisiyle mükellef 
tutulması ve banka ıubelerinden 
aynı tarihten itibaren ruhsat tez· 
keresi aranması Maliye Bakanlı
ğınca valiliklere bildirilmittir. 

Tramvay ~irketinin ikinci itira-
zma da cevab verildi 

Bayındırlık Bakanlığı İstanbul 
tramvay tirketinin ikinci itirazına 
karşı ikinci cevabını bugün devlet 
turasına vermittir. 

Kar Bolu'<la yolu kapadı 
Bolu, 6 (A.A.) - Üç gündür fa

sılalı yağan kardan her yıl oldu .. 
ğu gibi Bolu dağı şosesi kapandı. 
Posta hayvanla gidiyor. Kazalar 
arasında otomobil, araba, yolcu 
geliı gidiıi durdu. Bugün hava 
açtı. 

Adapazarı şelıir plafü 
Adapazarı, 6 (A.A.) -- Beledi

ye mecliıi perşembe günü topla
narak Mimar Jansen'in ıehir pla
nı hakkındaki teklifini müzakere 
edecektir. 

Kiimes hap·anlarımız Suriyt~'ye 
serbest girecek 

Bulaııcı hastalıklar dolayısiyle kü • 
mes hayvanlanmızın Suriye ve Lübna· 
na girmesi ve transit ıuretiyle ıeçme
si memnuiyeti Fransa'nın Beyrut fev • 
kalade komiserliğince kaldmlmııtır. 

-11111 iWlliiiil ______ _ 

1 
Me~lüd 

Şurayı Devlet azasından 
Dr; General Süleyman Emin
in ölümünün yıldönümü mü
mısebetile 8-2-1935 cuma gü-
nü öğle namazından sonra 
Hacı Bayram camisinde mev
lüd okutturulacaktır. Kendi· 
sini sevenlerin gelmeleri aile· 
si tarafından dilenmektedir. 

Kaymakamlar arasında 
değişiklikler 

Yenişehir kaymakamı Mahir 
Bozkır kaymakamlığına, Emniyet 
işleri umum müdürlüğü ıube mü
dürü Necmettin Y eniıehir kay. 
makamhğına, Adapazarı kayma
kamı Agah Geyve kaymakam
lığına, Geyve kaymakamı lh
ıan Adapazarı kaymakamlığına 
eıki Gölpazarı kaymakamı Şükrü 
Bünyan kaymakamlığına, eıki Bi
lecik mutaıarrıfı Rauf Silivri kay .. 
makamlığına, Seydişehir kayma
kamı Kerim Cide kaymakamlığı .. 
na, Cide kaymakamı fikri Akça
abad kaymakamlığına, Akçaabad 
kaymakamı Hazım Of kaymakam
lığına, Of kaymakamı Hamdi Çar
ıamba kaymakamlığına, Devrek 
kaymakamı Fuad Simav kayma
kamlığına, Simav kaymakamı Av .. 
ni Kuzan kaymakamlığına, Ger .. 
cuı kaymakamı Kimil Devrek 
kaymakamlığına, Ilgın kaymaka
mı Talat Beytehir kaymakamlığı
na, Karapınar kaymakamı Sala
hattin Ilgın kaymakamlığına, sa .. 
bık Ovacık kaymakamı Neşet Ka
rapınar kaymakamlığına, Emniyet 
işleri tube 6. tefi Şükrü İncesu 
kaymakamlığına tayin edilmiıler
dir. 

Ereğli Limanı 
Şirket 01ümessilioi11 

söyledikleri 

lngiltere•nin Vikers Metropoliten 
tirketi müme11illerinclen mürekkeb 3 
kiıilik bir heyet dün Mali,. Bakanı 
tarafından kabul edilmiılerdir. Mümes· 
siller ıöylevlerinde: 

'' - Memleketinizde bazı itleri almak 
Üzere memleketinizle temas için geldik. 
Temaslanmıza devam ediyoruz. Teklif
lerimizi hükümetinize bildirmeden Ön· 

ce size bir ıey sö,.li,.emiyec:efimiu mü 
teessifiz. T emaı ve miizakerelerimis 
uzun sürecektir. Daha evel Hayfa lima
nını yaptaimuz için Ereili limanını da 
biz yapmak istiyoruz. lcab ederse tet• 
kikatta bulunmak üzere Erefli'ye gide.. 
ceğiz. Memleketinizi güzel ve ümidin üs 
tünde bulduk. Cördüğümül iyi kabul 
bizi mütehaaaiı etmektedir.,, demişlerdiı. 

Tire'cle yoksul ~ocuklara yardım 

Tire, 6 (A.A.) - Sayısı artan 
yoksul çocuklara bakmak üzere 
teşekkül eden komite ödevine mu· 
vaffakıyetle devam etmektedir. 
Halkımızın bu işte gösterdiği ala
ka göğüs kabartmaktadır. 

Tire lütiinleri çok rağbet görtlü 

Tire, 6 (A.A.) - Pek eyi olan 
tütünlerimizin bu yıl gördüğü rağ .. 
bet tütün çiftçisini gelecek yıllar 
için umuda dütürmüştür. Bu mü· 
nasebetle nefisliğini muhafaza et
mek üzere çokça tütün ekilmesine 
teıebbüs edilmektedir. 

Bir ka~.ak~ı y:akalamh 

Uıak, 6 (A.A.) - Evinde 28.800 yap 

rak ıigara k~ğıdı bulunan gedi:di Kel 
Ahmed yakalanarak adliyeye verilmiştir. 

Giimriiklt•rde ge~ alman t'~)a 

Gümrüklerde muayene edilen eşya· 
nın merkez hankasınca yaptlacak mua • 
melesi ve sair .ebeblerle sahibleri tara
fından alınmasının gecikmesi dolayısile 
eıyanın muayene mahallerinde uzun 
müddet kaldığı ve eıya sahibinin kim 
olduğunun tayini mütkülatı bile baş 

ıöıterdiği için badema bu gibi eşyanın 
derhal ambarlara nakli gümrükler ba • 
kanlığmca tamim edilmiıtir. 

Samsun'un ihracatı 

Samsun, 6 (A.A.) - Limanı
mızdan aonkanun içinde yabancı 
limanlara yüklenen şeyler tonlar
dır: 

1,300,000 kilo arpa, 200 bin ki .. 
lo buğday, 70 bin kilo mercimek 
50 bin kilo nohut, 253 aandık yu .. 
murta. 274 aandık ceviz içi 

r;:·::~, Rıza 
' ti ,·a ı rosunda 

RRşİd Riza tiyatrosunun bundan böy
le HRlkevinde haftıt"ııı iki defa munta -
7.ıtmRn temııiller vercc-eji'i haberi beni 
çok u-vindirdi. Tiyıııtroııuz Ankara'da 
hııılkın bu sanat ihtiyıtcıH cf'vab verecek 

her teşebbüs fÜphesiz ki memnuniyet 
ve takdirle lcar,ılanacakhr. Bahusus ki 
bu teşebbü•, "e kad'lr y•lnız olursa ol

ann, Rl\şİd Rıza ıibi türk sahnesinin en 
ıfrif'rli ıanıttk~rlııırındAn birind.n gelir
ıe. 

Rnşid Rıza heyetinin Ankara"da ver 
diği lftTltillere timdiye kadar sitmdı ,,. 
onlardan hah.etmek fırsatmı hulama
mı9tnn. Bu ihmalimi tiyatroya olan bü
yük ıevgiıne kartı adeta bir ihanet say
m11ktan kf'ndimi alamıyordum, 

Dün akşam Raıid Rı7.a heyetinin 
Hrtlkevinde temsil ettiği "Renkli Fe • 
ner,, i seyrettim. Türle aahnesinde en 
fazla tekrarlanmıt f'attlerden biri 
olan "Renkli Fener., İn adını olsun itit
memit pckaz münevver •ardır sanırnn. 

Tiyatro edebiyatının taheserlerinden de
iil hatta birinci sınıf ....-terinden bile 
olmıyan bu piyesin bizde fimdiye kadar 
halktan görmüş olduiu biiyiik railM • 
tin sebebi nedir? Bu ıebeb .,.k basittir. 

''Renkli Fener" bir cemiyet davasını ele 
alıyor ve sahne üzerinde içtimai yarala· 

nn en acıklılanndan birini deıiyor. o .. 
tilen bu yaranın gözlerimizin önüne 
akıttığı cerahat bizi ifrendinniyor, çü .... 
kü önümüzde teıhis edilen hastalıkta 

bütün cemiyetin, hepimizin suç payı ol .. 
duğunu hissediyoruz. Böyle bir davası 
olan, acındıran Ye dütündüren ... ler 
senit halk kütlelerini, bitmez tükenmez 
his düellolanna sahne olan eaerlerdea 

çok daha kuvvetle aarar. Dün sece 
salonu çınlatan alkıtlar ,,.. lwuo lffleri 
bu inananı b;raz daha kunoetlendirdi .. 

Mevzu basittir: kendi kusuru ohnak
aızın düşmüt ve cemiyet için kaybedil· 
miş bir kadın günün birinde temiz ve 

ıerefli hayata dönmek, ve namuslu İn • 
sanların saadetini paylatmak lıtene, 

düımesincle ona yardım etmİt olaa ae • 
miyet hu yiibelme arzueuna ar., • 
aıılmaz bh- mania kesilecektir. Ertus • 
rul Muhsin'in bfiyük bir ti,.tro Wlci • 
ıiyle adapte ettitl bu .._. eahne 
diline çok uygun yazılı" balmmndaa 
ayn bir deter tatıyor. 

T emıilde Ratid Riza'nın rolil ikinci 
derecede bir rol olmasına raim• eser 
heyeti umumiyesi itibariyle intizam ve 
muvaffakiyetle oynandı diyebilirim. 
Eğer vaktiyle Ertugrul Muhsin tarafın

dan kree edilmit olan Selim rolfl. B. 
Hüseyin Kemal gibi böyle heyecan tat
lunhkları olan bir rolü asla üaerine al • 
maması icabeden bir aktöre •erilmemİf 
olsaydı temail için mükemmel sıfatını 

bile kull ınabilird"m, fa!< t esub oUeıw 
den biri akııayınca eaerin umumi ahen• 
ginin ne kadar zarar söreceği malum • 
dur. 

Kerim rohinde Raşid Rıza her za • 
manki kolaylığı ve ustalıjıyt. oynadı, 
fakat bu rol onun hakiyki sahne kabili • 
yetini göstermeıine imkin verecek çap 
ta olmaktan çok uznktı. 

isimlerini ilk defa iıittiğim üç k11~ın 

sanatkar: bayanlar Leman Ekrem, Se • 
niye ve Kadri>·e uzun bir Nhne alı~kın· 
lığı iıtiyen rollerinde büyük bir mü'<em
meliyetle oynadılar ve bu mükemmeli-

yet gözlerimizin önünde canlandmlm"k 
istenen rılmoder'i kuıurıuz olarak ya • 
raltı. 

Sanatkarlık kabiliyet ve ıöbreti esa• 
ıen pek malum olan Bayan Şaziye, He
rin belkemi.ğini teıkil eden çok (Üc ve 

yorucu rolünde, en büyük muvaffaki • 
yellerinden birini elde etti. isyan sah • 

nelerinde ifadesine vermeıini bildiği 
acılık eminim ki pek çok seyircileria 
gözlerini yatla doldurmuıtur. 

Bayan Lebibe ikinci perdedeki aah· 
nesinde ağır ve vakur tanıyle çok i7iydi 
Yalnız Raıid Riza'nm pek fazla tesiri 
altında olduğu görülüyor. 

Bu temailden duydufum ayn Wr 
memnuniyet de yepyeni kabiliyetlerle 
karşılaımıt olmamdan ileri geliyor. Kim 
bilir, diye dütündüm, ilk tiyatro hare

keti baıhyalıdanberi memlekette böyle 
ne kadar kabiliyetler sahne üzerinde 
parlayıp bin türlü aüçliild• karpamda 
günün birinde sönüvermitl•dir. Bu i .. 
tidadlan toplamak, onluı keadil.W 
bekliyen hedef~ doina tnketmek li • 
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Yunanistanda Ana 
yasa ıslahat projeleri 

31 sonkanua tarihli Lö Mesaje Da
ten gazetesinden: 

İcra kuvvetini pekleştirecck bir ana· 
yasa (teşkilatı esasiye) 11lahatı soru
mu (me&elesi) yalnız gazete münakaşa
lanna münhasır kalmıyacak gibi görü

nüyor. Başbakan bu husuıta fikirlerini 

bildirmekte gecikmiyeceğini gazetecl

Jere söyledi. Şimdi kendisi anayasa ıo· 

rumlarmda mütehassıs kimselerle bera
ber çalı§arak esaslar hazırlamaktadır; 

ve muhtelif ııyaaal muhitlerin de, soru· 
mu, icab ettirdiği biltün dikkatle tet• 
kik etmelerinden memnunf yetini bildir· 
di. Bilindiği gibi, politika adamları 

içinde ıimdiki anayasanın ıerçek hiç 

bir kudret vermediği, devlet ıefinin ik
tidarını artırmaya taraftarlıtını ilk ilan 
ıdea Bay Veniulos olıDu9tur. 1927. 
Cllmburiyet anayasası meıruti kıralm 

malik olduğu hakları cUmhur reiıinc 

vermedi. KıraJ mecliei dağıtabilir, ve 
ıqril sorumluda veto hakkından isti
fade edebilirdi. Cilmhuriyet anayaaası 

'feto kabul etmez ve meclisin feshi için 
;taba evci lyanm reyinin sorulmasını 
kah ettirir. Bu ıebebledir ki, dün halk 

fırkasından bir gazetenin de söylediği 
gibi, liberallerin ıcfi, icra kuvvetini her 
tUrl\\ ihtimallere karJı koyabilmek için 
anayasanın klfl derecede techiz etmiş 

olduğunu dU1Unerek devlet ıefine e1in-
4!en alınını~ olan kuvvetleri iade etmek 
btiyor: Ayanın fikri sorulmadan mecli· 
al feshetmek bakkı ve tahfif edilmi9 bir 
.,eto hakkı. 

Bay Venbelosun saltanatla mücade
klinde lleri ıGsdUğü vt cümhuriyet a· 
aayaaasmm yuılı§ında mUessf r olan 

ıezle bu dilJlinceler arasında büyük bir 
fark olduğu söriilüyor. Diğer taraf tan, 
)932 seçimlerinde, liberallerin §efi ilk 

'defa olarak Cümhur Reisinin iktidarı
nı artırmak !il.zumundan bahsettiği za
man, Vaymar anayasasının 48 inci mad· 
desine telmih etti. Bu madde umumi 

uayi§ ve nizam tehlikeye düştüf il za. 
manlarda CUmhur Reisine asayişi iade 
Jtmek için ic.b 9den tedbirlere milra

caat etmek aa.Wı.iyetini veriyordu, bu 
.ı~irler §Unla.rdı: Askeri kuvvete mü
racaat; yurddqlarm en esaslı haklarını 
muvakkat bir zaman için kıamen ve ta
mamen ilga etmek, ıu şartla ki cümhur 

reisi aldığı bu tedbirleri d~rhal Rayş

tag'a bildirmek ve Ray§tag istediği tak
dirde bunları kaldırm~k mecburiyetin· 

'de idi. Esasen Bay Venizelos 48 inci 
maddenin Yunanist;m'da aynen tatbik 
edilemiyeceğini ihsas ediyordu. 

Bu muhtelif ıebeblerden dolayı ak· 
tam gazeteleri, aabahleyin ne9redilen 
haberi tamamile tekzib etmedilerse de 

bu haberin liberaller önderinin tam fi
kirlerini anlatmadığım, Bay Venizelos
un devlet şefinin iktidarını çoğaltmak 

hususundaki dO§Uncelerini bilahare bil· 
direccğini yazdılar. Öte yandan, iki bil· 
yük fırkanın önderleri BB. Çaldaris ve 

Venizelos, şimdilik izahat vermekten 
çekinmelerine mukabil, öteki ııyasal 

önderler daha serbestçe fikirlerini ıöy
le<!iler. 

Bay Papanastasyu cUmhuriyet ana-

yasasını kaleme alan komisyonun ıei· 

eiydi. Demek ki bu anaya.sanın bilyUk 

bir kısmı onun eseridir, fakat kendisi 

bu yasaya el ıUrülmez nazarile bakma

maktadır. Nisbt temsil taraftarı olan 

2iraat işçi fırkasının önderine göre Yu

nanistanın muztarib olduğu ve yanlış 

olaıak parlamenter rejime atfedilen Jl. 

Jet, ekseriyeti elde eden fırkanın sahih 

olduğu bi.iyük kudrettir. Fırkacı idare

nin, şiddetin, sıyasal rekabetlerin sebe· 

bi hıka kabinesidir. Bu sistemle tc:~ı ii 

ve icrai kuvvetlerin ayrılmasında hik· 
met kalmamış oluyor. 

Bay Papanastasyu'ya göre buna ça· 

re, hükumete bütün büyük fırkaların 

• !!&!! 

zım. Buysa ancak bir devlet tiyatrosu • 
nun kurulmasiyle mümkün olacak. Ba
zı iddiaların aksine olarak, ben, türk 
ulusunda sahne kabiliyetinin pek bü • 
yük olduğuna -inanıyorum, ve inar.ıyo • 
mm iri ciddi çalııma devresine girildiği 
zaman bu iddiamın doğruluğu tahakkuk 
edecektir 

Yaşar Nabi NAYIR 
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jJaponya Çine niçin 
yabancı gazetelerde okuduklarımızı. gene saldırmağa 

ba~ladı? 

İngiltere ve acun baı·ısı 
' 

26 sonklnun tarihli Jurnal dö Mos
ku'da A. Boreff imzasile çıkan baş ya
zıdrr: 

İngiliz hükümetini•, fransız dev

let adamlarını kabule hazırlandığı şu 

sıralarda, herkes §U suali sormaktadır: 

Londra görüşmelerinin devamınca in

giliz politikası, şimdi Avrupada genel 

güvenliği kurmak için takib edilmekte 

olan sıyasal faaliyet üzerinde ne gibi 

bir tesir icra etmefe çalı§acaktır 

İngiliz imparatorluğunun acun ıı

yaaaaında oynadığı rolün ehemmiyeti 

isbata muhtac değildir. İmparatorluğun 

coğrafi şartlarile, acun ticaretinde oy

nadığı rolle, mali kudretile İngiltere· 

nin acun politikasının bütün sorumla

rında alikaaı vardır, çünkü herhangi 

bir noktada olursa olsun, kuvvet nis· 

betleri arasında vukua gelecek her de

ğl~iklik önüne geçilemez bir surette 

fngiliz menfaatleri üzerinde rol oynar. 

İngiliz sıyasası daima bir acun ıı· 

yasası olmuştur. Aynı zamanda bu da

ima bir balance of Pover sıyaaaıı ol· 

mu~tur ve olmakta devam ediyor. İn

giltere acun sıyasasında mühim rol oy

namak iddiasında olan çalışmalarını 

her zaman dikkatle takib etmiştir. On 

dokuzuncu asrın sonunda, Frdnsa müs

temlekelerini Sudan ve Mısır'a doğru 

genigletmek teşebbüsüne giriştiği za
man, İngiltere her vasıtaya baş vurarak 
buna mani olacağını gayet açık §ekilde 
anlattı. Mefhur Faşoda hadisesinden 
sonra iki memleket arasında, yalnız nü
fus mmtakalarını bölmeyi değil, fakat 
bilhassa acun politika sahnesinde bü· 
yUk kudretli devlet rolüne talih yeni 
birinin, ikinci Vilhelm Almanyasının 

çı1anası üzerine müstenid bir uyufD1a 
tee111üs etti. 

Büyük savaştan sonra ilkönce Fran
ıtt - İngiliz rekabetinin yenilenmesi· 
ne f&hid olduk. İngiliz politikaıırnı ida
re edenler Fransa'nm galib vaziyetin 
imtiyazlarından istifade ederek Avrupa 

• 
kıtasında bir fransız hegemonyası kur· 
maaından korkuyorlardı. Daha Paris 
konferansı sırasında meydana çıkmış 

olan bu rekabet, ondan sonra İngiltere· 
nin Versay muahedesile konulmuş o
lan ıistemi bozmak için Almanya'nm 
yaptığı gayretlere muzaharet etmesile 
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iştirakini mecburi kılarak fırka kabine

ıini ortadan kaldırmaktır. Kuvvetler:n 

ayrılmasını temin etmek, !ırka müca

delelerini azaltmak, memleketin iç ve 

dıı aıyasasını daha sabit bir hale klly

mak, demagojiyi azaltmak için yegine 

çare budur. Bay Papanastasyu hüku· 

metten ve hatti meclisten ancak kuvve· 

te mUracaat etmek \"e herhangi şekliyle 

olursa olsun diktatörlük ilan etmek is

tiyen fırkaları haric bırakmaktadı r. 

Kendisi sisteminin tatbikatta baz ı gt.iç· 

IUklerle karşılaşacağ •m kabul etmek•e

dir. :Fakat ikinci derecede sorumlarda 

ihtilaflar kabine içtimalarile halledile

bilecektir. Çok vahim ı;orumlardaki an

laşamama.ılıklar için meclise müracaat 

edilecektir. Saylav sayısı itibariyle ka· 

bineye iştirak etmek vaziyetinde bulu

nupta bundan istinkaf etmek istiyccek 

fırka bunu yapmakta serbest olacaktır. 
Bu takdirde bu fırkanın saylavları mec
lis müzakerelerine iştirak edebilecek· 
ler fakat rey vermek hakkına malik ol
mıyacaklardır. 

Terakkiseverler önderi olan Bay Ka· 

fandaris de bu anayasa tadilatına karşı 

değildir. Diğer memleketlerde olan hfi· 

diselere bakarak, parlamenter rejimde, 

bazı aşikar zaflarınr ortadan kaldıra· 

cak veya azaltacak ve onu yeni hayat 

şartlarına uygun hale koyacak ıslahat 

yapmak taraftarıdır. Bay Kafandaris'e 
göre, demokratik ve parlamenter teşck· 
külleri yenilemek "Ye ıslah etmek içfo 
~arelerden biri idare serbestliğinin ge
nişlemesi ve ademi merkezileşmesidir. 

devam etti. "Hukuk müsavatr,. hakkın

daki alman tezi o devirde Fransaya da

ha kuvvetli bir Almanya çıkarmayı 

faydalı bulan İngiliz hükQmet adamla· 

rı tarafından teveccühle kar~rlanıyor

d u. Pasifik meselesınde bir yandan tn

giltere'nin Birleşik Devletlerle ve öte 

yandan Japonya ile münasebetlerinde 

de buna benzer bir sıyasa müşahede 

edilebilir. Filhakika Vaşington konfe· 

ransında İngiltere Japonya ile ittifak 

ananevi sıyasasından - ki bu sıyasa 

Amerikanın uzak ~arkta nüfuz genişle

mesinin önüne geçmek arzusundan 

mülhemdi - vaz geçmeğe mecbur kal

mıştı. Fakat İngiliz - Japon ittifakt· 

nın resmen bozulmasına rağmen lngil· 

tere senelerce müddet uzak ~arkta Ja· 

ponyanın müttefiki gibi hareket edi

yor, ve Japonya nüfuz genişlemesi sı· 

yasasında İngiltereyi en sağlam müza

hir addetmekte devam ediyordu. 

Bununla beraber, bir zamandanbe

ridir İngilterede yeni bir temayü :ür. 

alametleri göze çarpryor. Şimdi srk sık, 

ingiliz imparatorluğunun acunsal ıa

z iyetlerini tehdid eden tehlikelerin 

statükoyu sağlamlaştırmak istiyen A

merika veya Fransa tarafında olmadı· 

ğınr, bilakis bugünkil hali her çareye 
baş vurarak değiştirmeğe çalışan dev
letler tarafında olduğunu söyliyenlere 
rastgeliniyor. 

Bunlar boş ispekülasyonlar değil

dir. Japonya'nın ökonomik tecavüzile 

ingiliz menfaatleri derin surette zara
ra uğramıştır, ve kolayca anlaşılabile
ceği gibi bu vaziyet geniş bir sıyasal 
ve askeri tecavüzle neticelenebilir. Ja· 
pon menşeli mensucat ürünlerine ve 
sair mamulata gark olan ingiliz müs
temlekeleri, Japonya'nın ingiliz Ussü
bahrisi Singapur'a pek yakın olan Si
yama nüfuz etmesi, bütün bunlar ingi
liz hiiklımet adamlarında eski müttefi
ke karşı şüpheler uyandırmağa kafi idi. 
Fakat bundan da fazlası var, ingili~ aa
nayiinin asırlık mahre~leri elan Hin· 
distan gibi, Avusturalya, cenubi Afrika 
birliği, Mısır gibi yerler japon rekabe
tinin tesirini hissediyorlar. Bütün bun· 
lara Japonyanın Londrada formüle et
tiği deniz müsavatı isteği de ilave edi
lirse japonların acun politikasında bü-

Diğer taraftan ikinci derecede sorum• 

lar üzerinde müzakere ve karar ittihaz 

etmek eyi teşkilatlanmış meclis komis

yonlarına bırakılmalıdır. Meclisler an

cak bütçe, vergilerin tayini, hizmetle

rin tanıimi ile ve meclis kontroluyla 

meşgul olacaktır. Bay Kafandaris de 

Bay Papanastasyu gibi ayanın tamami· 

le mesleki mahfillerin mümessillerin· 
den teşekkül etmesi taraftarıdır. 

Muhalefetin fikirleri bunlardır. Halk 

fırkasiyle beraber hükfunetle i!}birliği 

yapan küçük fırkaların fikirlerine ge· 

lince bunlar maHlmdur. Ulusal radikal· 

ler önderi ve harbiye bakanı Bay Kon

dilis, meclisin en basit şekline konma· 

sına tara!tardır: Bunun için meclisın 

her altı ayda bir bütçeyi kabul ve hü

kumetin hareketlerini tasvib etmek için 

birkaç günlük bir toplantı yapması ka
fidir. 

Şimdiye kadar Bay Çaldaris'e taraf

tarlık etmiş olan fakat şimdi Başbaka

nın parlamenter rejime karşı müfrit 

aaygısmdan şikayet eden Bay Mctak· 

ıf.is kayıdsız şartsız bu rejimin kaldı· 
rılması lehindedir. Kendisi diktatörlU
ğü nasıl anladığınr, programını ulusa 
bildireceğini söyliyerek, izahtan çekin
miştir. 

Bununla beraber, parlamento siste

mi, hedef olduğu hücumlara rağmen, 

yunan sıyasal Alemince mahküm edil

miş olmaktan henüz çok uzaktır. Par

lamento sistemini ıslah etmek evet, büs

bütün kaldırmak hayır. Sıyasa adamla
rının ekseriyeti böyle düşünüyorlar. 

ylik rol oynamağa hazırlandıkları lio
layca anlaşılır. 

Almanya tarafında da vaziyet his 

ed ilir derecede bunun aynıdrr. İngilte

re, İskandinavya. Baltık devletleri, Ar

jantin gibi "Sterling Bloc,, memleket· 

terinde ağır bir alman rekabetine ma

ruzdur. Ekseriya bir sıyasa sahasını 

aşan alman sıyasa l taarruzu ingilizle

rın gözlerinde ik inci Vilhelm Alman· 

yasın ı canlandırıyor, ve H itler Alman

yasında bu eski Almanyayı görmeğe 

başlıyorlac. 

Btitün bu söylediklerimizin doğ

rudan doğruya veya bilvasıta ingiliz :;t

yasasını kontr9l edenlerin hepsinin u

mumi fikirlerine tercüman olduğunu 

zannetmek tamamen hatalı olur. Bunun 

için Lord Loyd ve meşhur gazeteci 

Striltator'un dü§üncelerini bilmek ye

ter. Bu adamlara göre ingiliz menfaat· 

Yerine en uygun 11yasa bazı memleket

lerin istilacı temayüllerini fngiliz men· 

faatleri dışında olan mıntakalara tev· 
cih etmektir. 

Bununla beraber Ingilterede böyle 

bir politikanın tehlikelerinin gitgide 

farkına varılmaktadır. Nerede olursa 

olsun çıkacak bir münazaayı çıktığı 

mıntakaya münhasır bırakmanın çok 

giiç olacağı aşikardır. Ve ingiliz impa· 

ratorlıığu acunun her tarafında men· 

faat sahibi olduğu için muhakkak su· 

rette kavgaya karıf01ağa mecbur ola

caktır. Maamafih kuvvete müracaat et

mek istiyenler Lord Loyd gibi adamla· 

rm nutuklarından cesaret almaktadır

lar ve savaş halinde İngilterenin doğ

rudan doğruya veya bilvasıta muzaha· 

retine güveniyorlar. Bu ilmid hesabla· 

rında o kadar büyük yer tutuyor l:i ön

ceden lngilterenin City istikrazı veya 

ham madde ihracatı teklinde faydalı 

bir bitaraflığını temin etmeden bir ta· 

arruı itine girişemiyeceklerdir. lngil· 

terenin bitaraflığı bUyük bir askeri te• 
şebbüsün esas §artıdır. 

Böylece mefhur "Balance of Po· 

wer" formtililniln ild muhtelif tefsirin

den başka bir ~ey olmıyan iki lngiliz 

görüşü karşısında bulunuyoruz: bunla

rın biri barı~çıdır, öteki saVClf& götü

rür. Acun barışının iıtik.bali bu iki gö· 

rü' arasındaki mücadelenin neticesine 
bağlıdır. 
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sikinin tarih ve edebiyatı, A
ziz Çorlu, Folklor, Neşri, A
yın Politikası, K. Ü., Ama
zon: Hikaye, E. Behnan Şa· 
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Değeri 25 kuruştur. 

O. M. Grin, 26 sonkanun tarihli DeJ 
1i H~rald gaut<"si nc yazdrğı bir mata .. 
/~de diyot ki: 

Japonyanın tam Çin ile mlinaaebctı 
!erinin düıclmeğc yü.z tuttuğu bir at~ 
rada yeniden Çin topraklarına teca•U• 
ze kalkması hayret etmeğe değecek bir 
hadisedir. 

Japonların banketleri günler n 
haftalarla olçüleme:ı. Yıllarla ve hattı 
on yıllarla ölçülebilir. 

Eni niyetinin ne olduğu bilinme· 
mekle beraber, Çahar hadiııesinden an· 
lafdan mana, japontarrn ötede beride 
uyandıracakları hoınudsuz.luklara lrn· 
lak umamak dileğinde olduğudur. 

Sade haritadan vaziyet takib oluna
cak olurıa o uman Cehol hududunu 
düzeltmek şeklinde nazikçe ifade olu
nan davanın pek hakh bir şey olmadığı 
meydana çıkar ... 

.... Meıele basit değild i r. Evveli or· 
tada hakiki sınır yoktur. Cehol de, Ça· 
har da dağlık arazj ilzerindedir; bura· 
tarda ıehir filan olmadığı için bunların 
esaslı bir surette biribirfnden ayırd 

edilmesine imkan yoktur. Çinlilerin 
me:)hur hırisHyan aeneralı Fcng yu 
Hsiang orada durmakta vı: japonlara 
haddini bildirmek üzere hucfım edece• 
ğini açıktan açığa söylemekte idi. Fa. 
kat bu adam, kendil\İne kuvvetl i yar• 
dımcı bulamamıştır. 

Eslı:l Mançurl ordusunun artakalan 
bazı lruvvetle.rl de orada bozuk dilzen 
bir halde yerlegmi9ler, hazan çinliJere1 

bazan Japonlara bilcOm etmekte bulun. 
muşlardır. 

Ayrıca çinlilerin kıtalarmı daha 
ziyade garba doğru hareket ettlrmel 
istedikleri de bildiriliyordu. Buna kar• 
şı japonlar ses çıkarmadıklarmdan or• 
tada barı§ı bozacak bir ıebcb yok gibi 
idi. Japonların bakımından da yeni b~ 
ihtilaf çıkarılması faydalı ve lüıumtı.i 
gfüUlmUyordu. ÇUnkU bütiln bu çctiQ 

ve sarp arazi harekata müsaid değildli 
Buralarda fazla soğuklar yüzünden bae 
rınmak imkanı da yoktu. Bazan buradı 
mÜthiJ soğuklarla birlikte 9iddetli rUz• 
gSrlar da çıktığı için birkaç kat elbiıC 
Q,ile buna karşı beş para etmez. Japon-, 
ların ise soğuktan ne kadar lirktUğil 

malQmdur. Fakat son Uç yıl içinde jaııı 

ponlar bu kadar çetin bir toprakta bll• 
ne yolda hareket edilebileceğini ö~reGI 
mişlerdlr. 

Japonların ıon harekctlc:ıine Uç ~ 
beb bulunabilir. Bunların birinciıl ja. 
ponlarm iç Mongoliıstanda uyanan ı.. 
tiklal hareketini körüklemek iıtemel94 

ıidir. 

Son on ıene ıçindc ı us nüfuzu dıpıı 
rı Mongolistana o kadar işlemiştir ld 
burasının Çin Ue olan eski bağlarını 

tamamen çözmilştilr. 
Mongol prensleri zaten nzun bil 

müdddctten beri Çin'den memnun bu. 
Junmuyorlar ve birçok dileklerinin ye. 
rine getirilmemesinden dolayı sızlanıp 
duruyorlardı . 

Sonra ınougollar, eskiden beri Mam 
çu hanedanı ile eyi münascıbatta bulunA 
duklarmdıın Çin cUmhuriyetile hiç bi• 
alakaalrı bulunmadığını ileri sürmekte 
idiJer. Şu halde Mongolistan'ın şimdl 

Mançuko ile L>irJeşmesJne btiyilk bir 
ihtimal verJlebilir. Bu alaka, japonla. 
rın her halde pek hoşuna gitmektedi!'t 
lç Mongolistan bu suretle elde odilt•, 
cek olursa, bu dı§ Mongolistana kartı 

elde bir silah ve bir vasıta olacaktır. Zf1 
ra japonlar komünizm propagandasıu• 

dan pek ziyade çekinirler. 

Şimdi Çahar'a bir hilc\im yapılacaII 
olursa mongolJarın d.ıha kuvvetli tara.t 
fa katılmaları ihtimali ve imkllnı arta• 
cak ve kolayla~acaktır. 

Birincisi ile alakası bulunan ikinct 
!.ebeb ise japon dı,arıişler bakanı Hii\ 
rota'nın japon parlamentosunda geç~ 
hafta söylediğ i gibi Sinkiang'm ao~ 

yctleştirilmcsi kaygusudur. 
Her ne kadar sinkiang yahut Çi~ 

Tilrkistan'ı Manç ukodan bir hayli uza~ 
ta ise de Japonya Çin'in göbeğinde bi~ 
yerin rus nüfuzu altına girmesini bit 
bir surette istemez. 

Şimdi üçüncü sebebe gelelim: Bir• 
çok müşahedecilcrin gördükleri ve an.' 
ladıkları gibi Japonya Çin'in şimal 

garbında Şenci ve Şansi'deki zengi 
demir ve kömür kaynaklarını ele gcçid 
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Garbta fikir harek t e • 

ÖKONOMIK KALKINMANIN ÇARESl NEOiR? 

Parıs'te çıkan "Revue des Deux 
ltlondes., dergisi, Fransa Başbakanı B. 
Fl:mdin'in "Devlet, istihsal hürriyetini 
temin ve müdafaa etmelidir,. y.olurıda
li sözleri mi•nasebetile balırandan kıır
tuJmak ı·cya onu h,1filletmel: m. k.,a
dile her r.ır:ıfta tccriibc edilen mulıtelif 
tedbir ve çareleri gözden geçiriyor ve 
~İmdiye kadar elde edilen sonııclann, 
liberalizme avdet Jiizumunu ıeyid ettik
leri hükmüne vanyor. Bu hüküm mü
nakaşa götürür olmakla beraber büyük 
lransız dergisinin bu yausrnı, objektif 
bir tahlile dcğu miılahazasile ıercıime 
ettik: 

Büyük savaştan sonra uluslar ''ken

di kabukları içine,, naı.ıl çekildiler. -

BUyük savaştan sonra miittefik uluslar

arasındaki okonorr.ik ve mali tesan\id 

kalkmış ve her memleket kendi .. mu

kaddes hodbinliğine,, avdet etmişti. Sa

v § devam ettiği miiddetçe kdldırılan 

hürriyetlerin de iadesine teşebbüs o· 
tundu. 

1914 drn evelki şartların birdenbire 

iadesi imkftnsıı: bulunmakla bt'rcıber ti

caret alanında serbesti l>aş vurulacak 

tek çare olaıak göze ~arptı. Hatta. 1927 

de Cenevre'de toplanan ökonomik kon 

ferans bu göruş noktasını müdafaa ey

le-ınişti. Fakat, uluslararası ticaretini 
felce uğratan tabdidatın kaldmlm.aaı 
hakkındaki anlaşma bu konferansta im
zalandığı halde birçok memleketler bu· 
nu tasdik etmedi ve yahut pek çok son
ra etti. Üç sene sonra da, gümrük mü
tarekesi akdolundu. Ancak bu mütare-

1Deii ötedenbcri kendisine bir amac 

•dinmiş bulunmaktadır. Bazılarının 

aanncttiklcri cibi Japonya Pckin'e ya· 

but Tiyençin'e gitmek dileğinde değil

dir. Bu ıki yerin bütün dünyanın gözü 

inünde bulunması sonra müthiş bir in

filııka sebeb ol bilir ki japonların bunu 
karşılıynbilmcleri o kadar kolay değil
dir ve değmez. 

Bununla beraber Mançuko'da bulu

nan Çin ımparator hanedanının tekrar 

Çin'i elde etmek ve ıınparator Kangte'

yi tekrar t.1hta geçirmek hususunda 

kuvvetli dıkkleri japonları eyice srkı

Jık va.ziyetlerı: ıtokmaktadır. Halbuki 

Şansi ve Şensi berkesin gözünden u

zaktır. Orayı istila etmek hem kolay~ 

dır, hem de kimseyı kızdırmaz. Uaha 

IOnra Japonların aradıkları \'e iı;tedik
leri de birçok kazanc ve menfaatler de 
orada bulunmaktadır. 

İşin .ahlaki ve manevı taıaflctrını 
bir tarafa bırakalım. Ortada 65 mil
)'onluk l.ıir ulus vardır ki her yıl biç 
0Iıncusa, 750.000 kişi artmaktadır ve 
bunlara yer ve toprak lazımdır. Bütün 
bu hareket ve teşebbüslerin sebeblerini 
burada aramak ve bulmak mümkündür. 

Başka birçok memleketler kapıla-

keden rvel gümrük tarifeleri yüksele
ceği kadar yükselmiş, kaldırılması ka-
1.ıııl edilen tahdidat iade edilmiş bulu
nu}'ordu. Bundan başka <la bütün dün
yanın şim<li kurtulma~a cabaladığı buh
ran da ba göstermişti. Avrupa'da libe
ralızm hususunrla besknrn ümidlerin 

h "}Sİ l.Jo~a çıktı. 

İ~te bunun üzerinedir ki bütün mem

leketler "kendi kabuğuna çekilmek,, 

lüzumunu gördüler ve her memleket 

kendi vasıtaları ile teçinmek yolunu 

tuttu. Hoş bir tesadüf neticesi olarak, 

gümrük nıinarekesi imza edildiği yı1 

icindedir ki devletler arasında dış tica

reti 1 ahdid hususunda adeta bir yarış 

başladı ve Jibualizmi anane haline ge· 

tiren devletler bill- bu yarışa var kuv

vctlerile ıştirak ettiler. Rekabet korku

su gümrük tarifelerinin yükseltilmesi

ne sebeb oldu; d.ımping korkusu kon

tenjan usulünü ıhdas ettirdi para va
ziyetinde başgöstercn bozukluklar kam
biyo munzam resimlerini ve sermayenin 
serbestçe tedavülünü tahdid lüzumunu 
doğurdu. Ticaret muahedeleri fethedil
di yahut tatbikatta tahdid olundu. 

Sevk ve idareye tabi ökonomi. -
Sovyetler Birliği istisna edilmek Uzere 
biç bir devlet dış ticareti inhisar altı· 
na almamış ise de diğer devletlerin 
birçoğu onu o kadar tabii bir nizam 
altına almış ve tahdidatır t~i tutmU§• 
lardır ki mUsaade almaksızın mal ihra
cı imkansız olmuştur. Kredinin ulus
la~tın1ması, ve daha açıkça söylemek 
lfizımsa bankacılığın devlete tabi tutul-

nnı japonlara lıapamıılar ve japon ti· 
carctine kar§ı yüksek tarife duvarları 

kurmuşlardır. 

Jap<>nlar, garba karşı hiç bir ıey 

uorçl u olmadıklarını söylüyorlar. Garb

tan ne öğrenmişlerse onu ödemiılerdir 
ve kendi telakki1erine göre Cenevrede 
japonlar biiyük bir tahkire maruz kal
mışlardır. Halbuki gurur ve izzeti ne
fis Japonyada çok kuvvetli ve şiddetli
dir. 

Bundan başka Japonyada gün geçtik· 
çe biraz daha kuvvetlenen bir pren
sip vardır ki ~u da: "Asya asyalıların
dır 1,, vecizesidir. Japonlar, Çin'de ken
dilerine karşı uyanmış, yahut uyana· 
cak herhangi bir reaksiyondan da kork

muyorlar. 

Evvela Çindeki boykot hareketi 
sonmüş ve tesirini kaybetmiştir. Ve 
tecrübe göstermiştir ki böyle bir hare
ketin orada daha birçok yıllar uyanma
sı imk5nı yoktur. 

Çin'in uluslar derneğinden ayrıl· 
ması da japonların durumunu .kuvvet
lendirmiştir. Şimdi Japonya Çin'in ya
nıbaşındadır; kuvvetlidir. Çin tek ba
şınadır ve kuvvetsizdir. Onun için Ja
ponya Çin'e aaldrrmaktadır: 

Asya asyalılarındır 1 

ULUS 

ması 1..ıazı lıüyuk memleketlerde bır 

.. emrivaki., dir. Mesela Almanya"da ya
hut Birleşik Devletlerde bankalar faa
iiyetinin müstakil olduğu iddia edile
mez. 

Birçok memleketlerde çoktanberi 
nakil vasıtaları, muharrik kuvvetlerin 
istihsali, deniz ticareti gibi işler tama
men devlet tarafından id.ıre edilmekte 
olup artık bunlarda serbesti veya re
kabet meseleleri bahse mevzu olamaz. 
Bundan başka devlet istihsal piyasası
na müdahale etmekte, fi.atları tesbite 
çalışmaktadır. 

Ökonomik planlar yapan kimseler, 
ökonomik hayatın artık kendiliğinden 
işlemeaine terkedilemiyeceği ve herke
sin vazife ve kazancını nizam altına al
mak Hizımgeldiği, menabii ihtiyacJara 
intibak ettirmek zarur1 olduğu, istih
sali istihlake uydurmak mecburi bulun
duğu ve hiç bir işi tesadüfe bırakma
mak iktiza eylediği hususunda mütte
fik bulunuyorlar. 

"'Teşkilatlandırılmış hürriyet. - An

anevi esaslan terkeden uluslar elde ey

Jedikleri sonuclardan memnun mudur

lar? Rusya'dan on beş yıldanbcri, ltal

ya'da on yıldan, Birleşik Devletlerde 

be yıldan ve Almanya'da iki yıldanbe

ri devam eden ökonomik rejimlerin bi

lançosu tetkik edilen esaslı faydalar 

elde edilmediği an1aşılır. 

Fakat bu bilanço tetkik edememek 

imkansızlığına mukabil, ökonomik alan
da "tahakküm,, sıyasası aleyhinde eli

mizde diğer bir delil vardır ki o da 

Rusya'da ticarete biraz hürriyet fade 

edilmesi, !talya'nın devletl~tirilmiş 

loncalar nizamnamesini hala tatbik ede

memesi, Birleşik devletler reisinin İ§ 

ve kazanc hürriyetini tahdid etmek e

melinde olmadığını üstüste ilan eyle

mesi gibi vakıalardır. Serbest ökonomi 

ye sadık kalan ve fakat "mlidahale,, ı· 

yasası tecrübe edilen memleketlerde de 

adım adım hürriyete avdet olunmakta· 

dır. Ökonomik hayatın yegane "muhar· 

rik kuvveti,, olan bu hürriyet acaba di-

iplin alınamaz mı, suiistimallerine ni
hayet verilemez mi, soysal adalet ihti· 

yaclarımıza intibak ettirilemez mi? Li· 

beralizm ve ferdiyetçilikten mürekkeb 

olan kapitalizm, amme menfaatleri na

mına ihtiyac görülen ıslahatın hepsini 

kendine maledebileccği gibi istihsal ve 
ihtiyacın temevvüclerine manJ olmak 

için de bütün menabiden istifade ede· 
bilir. 

Yani hürriyet te~kilatlandmlabilir. 

Sınai anla~malar, gümrlik anlaşmaları, 
uluslararası iş muahedeleri, sıyasal em· 
niyet nndlaşmalan bu disiplinli hürri
yetin alet1eri olduğu gibi tezahürleri· 
dir de. 

Yirmi sencdenberi devam eden ve 
tarihte e§i o1mıyan karışıklıktan sonra 
dünya, hakiki menfaatlerini seçebilecek 
bir hale gelecek midir? Devletleri biri
birinden uzaklaştıran usullerde ısrar 

ederse ö'ıonomik inkişafın en faal un
suru olan hürriyeti feda etmiı otur. 

• 

SAYIFA S 

Be ed iec· ik b·ıg· eri 
ve şehir'er·n temizliği 

Belediyecilik bilgileri için ürıiver
site/'?rde okutulması düşünülen dersler 
şöylece hulisa ~ilebilir: 

ı - Üniversiteler, yüksek mekteb
ler, mahalll idare ilmi hakkında kon
feranslar verirler mi? kura açarlar mı? 

2 - Bu sahada belli ba~h hangi me
seleleri mevzubahı ederler. 

3 - Talebe gruplarına tahsis edil
miş kuralar var mıdır, varsa lıcim tara
fından? 

4 - Konferanslar nerede, ne zaman 
kimler için ve kim tarafından nrilirl 

5 - Gerek tedrialer gerek konferana 
ve kurslar kimleri iatihdaf eder? (Ta
lebe, memur, müstahdem, ııyaal adam
ları, hikimler, iktıaadçılar gibi) 

6 - Mahalli idare memurlın ve mlla· 
tahdemleri için hueu.st konferans veya 
kurslar var mıdır? 

7 - Sıyasal adamlar, devlet memur
ları, hakimler, iktıaadçılar, maliyeciler, 
mühendisler, doktorlar mahalli idare 
ilmi hakkında den görürler mi? Neye 
müteallik? 

8 - Kurslardan sonra _şehadetname
ve diğer vesikalar verirler mi? 

9 - Bu fehadet.ıamclerJe girilebi
lecek memurluklar var mıdır? 

10 - Mahalli idarelerde, böyle bir 
şehadetname ile elde edilebilecek me
murluklar hangileridir. 

.. * 
Ve nihayet: 

Unlversite veya ili mekteb profeıs8r· 
leri arasından beynelmilel bir profesör
ler heyetine i~tirak edecek olanlar var
mıdır? Varsa haııgl lisanda dera vere· 
bllirJer? Serbest profesörlerden bu ev
safta kimseler var mıdır? Vuu kura
Jara aid derslerini kaç saatte nrebilir· 
ler, isimleri? ..... 

OKUTULACAK BAHİSLER 

1 - : 

A - Mahalli idareler hakkında bey· 
nelmilel mukayeseli ve kanunt mevzuat, 

B - Belediye içtimaiyatı 
C - Mernurlarm vaziyetleri, 

D - İstatistik, dosya 

E - Mali işler, tasarruf sandıkları, 
bankalar. 
2-ı 

A. - Şehircilik, kanunları; nizamna
me, talimatları, 

B - Şehir pllnlarr, mıntaka şehir
ciliği, 

C - Şehir ve kasabaları ve bunla
rın banlfyoları ile civarlarını ağaçlama, 
gezinti yerleri tesisi parklar yapılması, 
stadyomlar ve bunları tesiı ve .inşa ka
ideleri, 

3- .ı 

A - İskan işleri, gayri •ıhhi evle
rin ıslahı çareleri, 

B - Ucuz evler mahalleal, bahçeler 
içinde evlerden mtırekkeb kasabalar in
ıaatr 

4 - Yol ve seyrisefer itleri; yol ve 
caddelerle meydanlar inşaatı, döşeme 

usulleri, aydınlatma ve yol işaretleri, 
5 - Umumi nakil vasıtaları işi ı 

Tramvaylar, otobüsler, metropolite be• 
tediye limanları ve hava istasyonları 

6 - Şehir ve :kasaba sıhhat işleri: 
A - Gıda maddeleri, pazarlar, meı:• 

babalar tesis, pazarların kontrolü, 
B - Hastahaneler, dispanserler, sa

natoryomlar, açık hava mektebleri do
niz ve nehir banyoları, suni banyolar, 
hava temizliği, 

C - Gürültü ile mücadele usulJer( 
muhtelif hastahklarla mücadele • 

D- Mezarlrklar teaie ve idaresi. 

7 - Şehir sulan iti; 

İçme ıuları, akıtmak, dağıtmak, sU.ı• 
mek, temizlemek, 

8 - Lağımlar e kanalizasyon: 

A - KolJamlmış aularm temizlen.
meıi 

B - Lağım rıüprüntülerinin nakli 

C - Yol ve meydanların temizlen• 
mesi süprüntUlerin toplanması, taşıOıı1 
ması, 

9 - Şehir ve kasabaların aydınlığ• 
ve teshin işleri; 

A - Gaı, ıazh fabrikalar taksimlt 
tenvirat işi fabrikaları; 

B - Elektrik ı.merkezi taksim ha~ 
lan, tenvirat ıistcmi kır ve banliyo ten.t 
vlratı, ıehlr ıanayünde elektrik tarife .. 
terinin tesbit ve tasdiki 

C - Teshin: pz veya elektrik il. 
ısınma ıekillerl 

10 - Yangından korunma tedbirleri 
yangın töndürme 9aa1taJuı 

J1 - Zabıta hizmeti 

12 - Fikri ve ilmi hizmetler 

A - Tedris, mektebler, k-UtUphan~ 
ler, evrak mahaenleri 

B - Müzeler, radyo ne~riyatr,, 

C - Bayram ve bayram yerleri; 

D - Turizm, eğlence yerleri 

E - Ticari pazarlar 

ıs - lçtimaS müeueseler: 
A - Kimsesizler sığınma yerlerı. 

ana )'W'dları, 

B - İşsizlikle mücadele 

C - İçtimat yardımlar 

14 - İktısad~ teşebbUsler ı 
A - Reji uıulile idare 

B - İmtiyu; §ekliyle umumi hfzfüe 
terin idaresi 

C - Hususi fahıs ve şiıketlerin se~ 
mayesile belediye e mahalli idaıe ser .. 
mayeıi mü~erCken ve mubteliten umu~ 
mi hizmetlerin idaresi §ekilleri 

(Gaz, elektrik, .su, tramvay gibi) 
15 - Mahalli idarelerde maliye ve1' 

gi sistemleri, nevileri, nisbetleri, bele• 
diye rCfıimleri hizmet mukabili takaslar, 

16 - Umumi mesai: 
Umumi menfaatlar için istimlak it

leri, 

*** 
Lyon toplantısının ikinci müzakero 

mevzuu olarak fchir ve kasabaların u• 

lı;; ··k I Tefrika: 12 .. yu · ıihaye 

Bu tla hir hikayedir 
Yazaıı: Yaşar Nabi NA YIR 

li lbuki diye kendi kendine düşünüyor, bu 
~vgili çocuğu mesud etmek benim elimdey
dı ve ben ne hotbin bir adamım. Fakat ge
ne bir başka düşünceyle kendini teselli edi
Yor: Bu hüzün, diyor, onun kalbine çöle dü
ten bir damla su gibi düşecek ve kaybola
caktll'. Büyük ıstırablar için yaratıhnıf bir 
kız değil. Fakat ne olursa olsun onun şu an
d~lri hüznü de içinde Aysun'a karşı derin 
Lir tefkat taımasına sebeb oluyor. 

ğuyacaktm. Halbuki ben mealeğimi her şey
den çok severim, hatta düny:"da . ~n f azl~ 
sevdiğim senden bile. Hem kın~ bılır, ke?dı
me bu kadar güvenmekle belkı hata edıyo
rum belki de dü§ündüklerimin tamamen ak· 
si oİurdu belki de sen, her §eyi unutturacak 
kadar be~i tahakkümün altına alabilirdin, o 
zaman büyük hayallerimi ve ümidlerimi !ı~
mı, olmakla ben seni itham edecek ve ıhtı· 
mal günün birinde bu yüzden. senden n~~ret 
edecektim. Bu kadar güzel hır aşka boyle 
hazin bir son vermeye gönlün razı olur muy-

runu açtığın gün seni anlamasını ve sana hak 
vermesini bileceğim. Tabiat elbette günün bi
rinde seni kndmlık vazifeni görmeye çağı
racaktır. O zaman ben, yolundan bir gölge 
gibi ıilineceğim ve mesud olmanı temenni 
edeceğim. Fakat emin ol ki bana bağlı kal
dıkça benim ne ihanetimi, ne de bir sadakat
sizliğimi katiyen görecek değilsin. 

Ayaun'a karıı minnet ve şefkat duyuyor. 
- Düıünmüyoraun, ~ocuğum ki ailen ve, 

muhitin de aeni bu dii§üncelerinden dönm 
ye mecbur edeceklerdir, 

- Hayır. Biliyorsun ki ailemi sevmem._ 
muhitim de umurumda değildir. Beni dah 
fazla tazyik ederlerse günün birinde hepsini 
terkederim ve hürriyetimi elde etmek içiıı 
tek ba~nna ya§arım. 

- Niçin böyle ıöyliyorsun, bebek diyor. 
Neden kendini daima hu kadar küçük görü
)'oraun. Doğru, evlenmemiz bir hata olurdu, 
~ern ıenin için, hem de benim için. Fakat 
ll'Ullun sandığından çok daha başka ve ~aha 
esaslı gebebleri var. Evvela biliyor1un kıya-
fa111 tarzlarımız bambaşkadır. Sen §CD, eğ-
enceye ve kalabalığa düşkün bir kızsın. Ben 
~~k az gülen, hayat arkada§ım peJ, a~ gü_J. 
<.ıurebilecek, hayatını me!lleğine vermıt hır 

darnun. Biliyor musun ki karım olsaydın 
laboratuvarım ve kitablarım senin saadetine 
ııe mühim bir engel olacaktılar. Onları kıs· 
~"nacak onlardan nefret edecek ve onlara 
l '".) , d 0

as11 kaldığım için nihayet benden e ·~ 

du? Senin yalnız bana aid olman, bu benim 
için ne büyük bir saadet olurdu. Fakat ileri
sini düşünüyorum, aerab ne kadar güzel olur
sa olsun heni aldatamıyor, bekliyen inkisarı 
önceden görüyor ve üzerine gitmek istemi
yorum. 

Doğru söyliyor, fakat bütün hakiki se
bebleri söylemiş değildir. Ona diyemiyor ki: 
"Ben karım diyeceğim kadının yalnız benim 
değil bütün muhitimin taf,dir ve hayranlığı· 
nı kazanacak kadar yüksek olmasını istiyo
nım, i tiyorum ki o benim adımı tatımaya 
layık olsun, fakat zaten bunları söylemeye 
ne lüzum var, sen pekala hissetmiyor mu· 
sun?,, 

Bunları söylemiyor, fakat diyor ki: 
- Bununla beraber senin bir yuvaya ne 

kadar büyük ihtiyaç duyduğunu takdir edi· 
yoJ'Um, ve emin ol, bana böyle bir tasavvu· 

Aysun'un şaf ve hassas kalbine bu sözler 
bir teselli gibi akıyor. Gözlerine çıkmış olan 
bir damla yaşı göstermemeye çalıtırken için
de aylardanberi yaptmıı ve büyütmü§ oldu. 
ğu en büyük ümidini bir anda yıkıvermiı o
lan sevgili adama kartı gene derin bir aevgi 
hissiyle bağlı kaldığını hissediyor. 

Kalbinden ta§mak istiyen· hisleri ona ço
cukça hayaller kurduruyor: 

- Hayır, diyor, seni bir başkası için, hat
ta bir yuva kurmak için de olsa, günün birin
de terkedece.ğimi sanmakla aldanıyorsun. 
Sanki bu kadar değer verdiğimiz ve §İİrleş· 
tirdiğimiz bu yuva bize daima ıaadet temin 
edebiliyor mu? Ve hatta elsseriya bir felaket 
kaynağı olmuyor mu? Zaman sana ıevgimin 
büyüklüğünü ispat edecektir. Sadece bir ade
te uyarak, evlenmİf olmak için evlenmiyece
ğim. Ve sevginin en mukaddes ıey olduğuna 
daima inanacağım. 

Turgud bu çocukça sözlere içinden te
bessüm etmekten kendini alamıyor fakat on
ları biran aklından geçirmiş olduğu için da 

- Sanırmısın ki tek başına yaşamak!, 
hürriyete kavu§abilirsin. Ah, cemiyetin seni 
ne k dar sıkı bağlar içinde kıskıvrak tuttu .. • 
ğunu bilmiyorsun. Hem samyor musun ki,l 
ıeni ilerde bedbaht ve piıman edecek böyl14' 
çocukça maceralara atılmana müsaade ed6' 
rim. Hayır, Aysun, bunun için seni lüzumun-,ı 
dan faz) aeviyor ve takdir ediyorum. Senİl\j 
terefini ve iatikbalini kendi gadetimden Üs.ıJ 
tün tutarım. Bu tasaYVurlarının güzel faka~ 
gerçekleşmesi imkansız hayallerden ibaretı 
olduğunu hayat bir gün sana gösterecektir,.: 
Senden yegane istiyeceğim, kanaatlerin de•I 
ğiıtiği gün benden yeni fikirlerini gizlem~ 
mendir. Beni her zaman ne kadar samim~ 
gördünse senden de o kadar samimi!et b~~ 
liyeceğim. Beni artık görmek istemıyecegı1'j 
gün, bunu bana açık? söylemekten çekine~ 
me. Emin ol ki ben bir gün senden soğusal'Ql 
bunu sana açıkça itiraf etmekte bir dakik•\ 
lereddüd. etmezdim. 

Sonu va• 

f 
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mumi temizliği için sorulan sualler: 
l - Raporda mevzubahs edilecek 

şeair veya şehirlerin ehemmiyeti, nü
fusu, nüfusa yazılış senesi, 

! - Tanzifat servisi yapılan gayri
menkul (binaların) adedi 

3 - Ev başına nüfus miktarı 
4 - Temizlik hizmetinin yapıldığı 

aaha (hektar olarak) 
5 - Çalışılan yol mesahası ve uzun

luğu 

i - Temizlik kamyonlarının adedi 
7 - Kamyonların mihaniki kuvvetle 

yeya Jaayvanla çekildiği 
S - Nakil vasıtalarının tipi 
9 - Ev ıüprilntülerinin senelik ye· 

kQnu, haftalık ve gündelik yekunu (ton 
olarak) 

1t - Nakil vasıtalarının her gün kaç 
dönüm yaptıkları 

11 - Bu hizmetin nasıl görüldüğü: 
Reji usulile veya bir şirket tarafından, 

12 - Süprüntülerin nerelere taşındı
ğı (denize veya karalarda çukurlara) 
ayırma hizmetinden sonra gübre ola
rak kullanma, yakma, ısıtma, 

13 - Temizlik vergisi, mahiyeti, nis
beti, yekunu 

14 - Tahsil masrafı 
15 - Süprüntünün beher tonu için ne 

kadar masraf edildiği 

16 - Memurların ve müstahdemlerin 
daimi ve muvakkat amelelerin sayısı 

nedir? 
K. Naci KICIMAN 

ULUS 

Yıırd Postası 
Zonguldakta Gazi tarih günü 

31 son kanun: zonguldaklıların "Ga
zi tarih günü., dür. Dört yıl önce, Zon· 
guldağa fırka kuramı için gelen kuru
mun başkanı Bolu saylavı Cevad Ab· 
bas, Atatürk'ün buyuruklarile o gün, 
Zonguldak'ta, memleket sinaması sa
lonunu doldurup sokaklara kadar ta

şan büyük bir halk kümesi karşısında 
ulusal tarihimiz Ü.terinde, çok değf'rli 
bir söylev vermiştir. O sıradaki, türk 
ulusunun bütün uluslardan üstün ve 
bütün medeniyetlerin önderi old 11ğ;m:ı 

dair gazetelerde tektük yangılan beli • 
riyor. ve Atatürk'ün ulusal tarihimizin 
bu yüzyıllarca karanlıkta kalan büyük 
gerçeklerini aydınlatmak için uğra§
makta olduğu işitiliyordu. 

Cevad Abbas. Atatürk'ün buyruğun· 
da çalışan bilgiler kurumunun anıkla
makta olduğu tarihin ana yolları üıerin
de çok özlü ve coşkun urunçlu bir söy

lev vererek Türkiye'de, ilk olarak, Zon
guldak görçeklerine ulusal tarihimizin 
büyük gerçeklerinin göz alıcı ışıkları· 

nı serpmişti. Cevad Abbas'ın türk ulu
sunun ululuklarmı anlatan bu değc ı li 
söylevi iizerinc Zonguldak'ta ulusal ta-

rihimizin gizli gerçeklerinin bütün ka· 
maştırıcr şimşeklerile ortaya saçıld•ğı 
bu mutlu günün her yıldönümünün kut· 
!anması, o gün bütün okullarda ve bil· 
tün bilgi ve kültür kuramlarında ulu
sal tarihimizin sayısız angılarınm ve 
sonsuz ünlerinin anlatılması, bütün yü
reklere, kafalara ulusal tarih ülküsü 
uruçlarmın aşılanması istenilmiş ve bu 
dilek genel ve özden bir sorakhkla kar
§Ilanmış ve alkışlarla onanmıştı. 

O çağdanberi, bu mutlu günün her 
yıldönümünü, zonguldakldar ve Zon· 
guldak Halkevince kutlanmakta, o gü
nün yüksek angısı orunçlarla yaşatıl

maktadır. 

Bu yıl ela; o giin bütün okullarda 
okurlara ulusal tarihimiz tiıerinde öğ
rengeler verildiği gibi gece de Halkevi 
salonunda büyük bir toplantı yapılmış· 

tır. Toplantıda bütün törü "hükCımet., 
ve fırka kuramı, halkevliler, okurlar, 
halktan birçok kimse anık bulunmuştur. 
Birçok kadınlarımız da bu toplantıya 
katılmışla··dır. İlkin halkevi müzik ta -
kımı istiklal marşını ve iki güzel par· 
ça çalmıştır. Sonra; gene ve içi dolu 

söyen S. Sami Barım söz yerine gele
rek ulusal tarih ülküsü ve osmanlı, Av
rupa dünya tarih anlayışlarile türk ta· 
rih görüşü ve bugünkü ulusal tarih ger
çekleri üzerinde sık sık ve sürekli al
kışlarla kesilen coşkun sözlerle bilgi 
köklerine dayanan özlü bir konuşma 
yapmıştır. 

S. Barım'dan sonra Kemal Cingiz 

değerli bir söylevile ulusal tarihimizin 

ana çığırlarını ve acun medeniyetleri

ne eşsiz ve sonsuz hizmetlerini anlat· 
mıştir. 

Halkevi salonlarından ayrılan yurd

daşların bütün kafaları ve gönüllerini 

kaplzyan ulusal tarih ülküsünün ışık· 

ları parıl parıl gözlerden taşıyordu. 

HALKEVİNDE KURSLAR 

Halkevinde açılan fransızca kursu 

çok rağbet görmüştür. Bu kursa gelen
lerin sayısı yüzü aşkındır. 

MAKİNE VE ELEKTRİK KURSU 

Kıymetli mühendislerimiz tarafın

dan deruhte edilen bu kurs da derslere 
başlamıştır. Şimdiye kadar otuz kişi 

yazılmıştır. 

TEMSİLLER, KONSERLER 

Temsil şubesi birçok değerli bayan
larımızın da katılmasile çahşmalarına 

büyük bir hız vermiştir. Saylav seçi-
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mi gecesi M, te piyesi temsil cdilectk 
tir. 

Güzel sanatlar müzik kısmı da uınıı· 
ma mahsus konserler hazırlamaktadır, 

SAFRANBOLU FIRKA VE 
KÜLTÜR ÇALIŞMALARI 

Safranbolu'da yeni fırka lcurumıı, 

gönüllü ülkülü çalışmalarına hız ver· 
mi;ıtir. Kadınlarımızın fırkaya kar§' 
sarakhkları günden güne artmaktadır· 
Son seçmenlerin yüzcle yirmisi kadın· 
dır. 

Gerek fırka, gerek fırkanın kültür 
kolu olan Yeşilyurd geneler birliği ge· 
celeri bile geç çağadek açıktır. Bütilıt 
geneler, fırka çevresinde, birlik çatısııt 
da toplanmakta, biribirlerile özden kay• 
naşmaktadırlar. Yeşilyurd genetiği ya• 
kında, Akını yaşatmak üzere anıkhğ• 
ba!?lamışlardır. 

Fitlca Kaya Kurumu başkanı Kadri 
ile değerli gene arkada,ıarınrn gerek 
fırka, gerek kültür işleri bakımrndatı 

bu inanlı çalışmaları övglilerle anmağ• 
değer. 

BARTIN'DA HALKEVİ 

Büyük bir varlık ve olgunluk göste• 

ren Bartın geneler birliği f ırkamn madıı 

di ve manevi yardımlarile çalışmaları• 
nı, şimdiden Halkevi talimatnamesini 
uydurmuştur. Halkevi için fırka bin~ 
sında tadilat yapılmış ve her şey hazıl" 
lanmıştır. 

Jandarma Umum 
kumandanlıcrından: 

.l 1 \! ı ·ı. -. d '""'"" <ara a ı JL.J'Jn en: 
Sanatlar mektebine alınacak 16000 kilo ekmeğe talih 

çıkmadığından ihale müddeti 14-2-935 perşembe günü sa
at 15 e kadar uzatılmış olduğundan talihlerin yüzde yedi 
buçuk nisbetinde teminat makbuzlarile ihale günü encü
meni vilayete ve şeraiti anlamak için de her gün encümen 

Nafıa Bah:anlığ 1ııdan: 
Vekalet binası dahilindeki 10 vestiyer odasına yaptr• 

nlacak olan ve muhammen bedeli 3143,01 lira bulunan 
portmantolar kapalı zarf usulile eksiltmeğe konulmuştur. Jandarma Umum K. lığın bazı sebeblerle geriye bıra· 

kılan ikinci bir kısım mefruşatı şubatın (13) ncü çarşam-
ba .günü saat 15 te J. U. K. lığındaki komisyonca kapalı 
:z8rf ile eksiltmeğe konulacaktır. Tahmin bedeli (9150) 
teminatı (687) liradır. Mefruşatın cinsi, ıniktarr, resim, 
plan ve şartnameleri J. U. K. lık levazım müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler (2490) numaralı eksiltme kanunu
nun grek gördüğü vesikalarla teminat ve teklif mektub
lannı muayyen zamanda komisyona vermeleri. (185) 

1 -333 

Ankara Binicilik mektebi 
müdürlüğünden : 

Ankara Binicilik Mektebinin 12 kişiden ibaret olan ta
lebelerinin bir senelik iaşeleri artırma suretiyle 26-2-935 
sah günü saat 15 de Atlı spor Kulübünde talibine ihale 
edileceğinden taliplerin daha fazla tafsilat almaları için 
Mektep Mesul Muhasipliğine müracaatları ilan olunur. 

(277) 1--479 

Anl{ara gümrüğü 
müdürlüğünden : 

Müdürlüğümüzde bulunan iki bin ve bin kilo gramlık 
iki baskül 10-2-935 gününde pazarlıkla tamir ettirilecektir. 
Tamir etmek istiyenlerin gümrüğe müracaatları. (281) 

1-480 

Tt:JQ KiYE 

llRAAT 
3ANK~SI 

kalemine gelmeleri. (275) 1--477 

------------··~--~----------------------------------

Nafıa Vekaletinden : 
Haydarpaşa'da teslim şartiyle muhammen bedeli 2970 

lira olan 18 ton telgraf teli kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

Eksiltme 23-2-935 tarihine rastlıyan cumartesi günü 
saat 15 de Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde 

yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini Ticaret odası vesikasr ve 
(209,25) liralık muvakkat teminatlarının malsandığına ya
tırıldığına dair olan makbuz veya nümunesine uygun ban
ka kefalet mektubu ile birlikte aynı gün saat 14 e kadar 
Malmeze Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazrmdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(261) 1--469 

Nafıa Bakanlığından: 
Haydarpaşa'da sif supalan teslim şartile ve Klaring 

kanalı ile muhammen bedeli 468 lira olan 1300 adet kom
ple telgraf fincanı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 24.3.935 tarihine rastlıyan pazar günü saat 
15 de Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapı
lacaktır. 

İsteklilerin Ticaret odası vesikası ve 35,10 liralık mu
vakkat teminatlarının Malsandığına yatırıldığına dair o
lan makbuz veya nürnunesine uygun Banka kefalet mek
tubu ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda bulunma
ları lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(252) 1--468 

·--------------------·---~· 
H1\ V ACILIK ve SPOR 

UÇAK ŞEIDDLE Rt 
SAYISINDA: 

Ölmezlerin günü H. V. S. 
Bağrımızda yatanlar için (Şiir) Server Ziya Gürevin 
21 İkincikanun (Şiir) Behçet Kemal Çağlar 
Uçak Şehidleri M. Nurettin Artam 
Şehid Kanadlar Abidin Davet 
Yüzbaşı Bedri Sinanoğlu 
F A Z I L A. Süreyya 
Şehid tayyareciler (Şiir) Cemal Azmi 
Waşington Konferansında Ş. K. 
22 yıllık bir hatıra: 
Ana (Hikaye Server Ziya Gürevın 

TORI{ KUSU· ha~~~?~~ görüşl~r . 
' • ve duşunuşler: Mumtaz Faık 

·-
Akşamcı 

TÜRK KUŞUNA ÜYE YAZILMAK 
İSTİ YENLER 

Mecmuanm bu sayısındaki TÜRK KUŞU 
TALİMATNAMESİNİ OKUMALIDIRLAR 

. • 

Eksiltme 16. 2. 935 cumartesi günü saat 15 te Anka"' 
rada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve 235,75 
liralık muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığı• 
na dair olan makbuz veya nümun~sine uygun banka kefa"' 
let mektubu ile birlikte 16. 2. 935 cumartesi günü saat 14 e 
kadar malzeme müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak 
Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 
(190) 1 - 373 

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü yanında tohum ıslah 

istasiyonu binalarından amele dairesi ile hangar binasının 
1271 lira keşif bedelli çatı ve kiremitle örtülmesi tamiratı 
işi pazarlık suretile yaptırılacaktır. 

Bu işi yapmak istiycnlerin "7,, K. mukabilinde verilen 
şartname ve sair kağıtlarını almak üzere her gün Z. Ve
kaleti Ziraat İş. U. Müdürlüğüne müracaattan ve pazal""' 
lığa iştirak için de yeni yıla mahsus Ticaret odası vesika• 
sı ve fenni ehliyet kağıdı, 96 liralık muvakkat teminatın 
vezneye yatırıldığına dair makbuz veya Banka mektubu 
ile birlikte 13-2-935 tarihli çarşamba günü saat 15 de Ve
kalet İnşaat Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (195) 

1-327 

Nafıa Bal{anlığındaıı : 
Kayaderesi istasyonuna 16 saat mesafede bulunan Göksu• 

nun Yalakhasan ormanından kesilmek ve Kayaderesi veya 
ona mücavir istasyonların birinde teslim edilmek şartiyle .. 
muhammen bedeli 9800 lira bulunan 2000 adet çam telgraf 
direği kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 21.2.935 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat 15,30 da Ankarada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde 
yapılacaktır. 

t stt:klilerin, tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 735 
liralı!,{ muvakkat teminatlarının malsandığına yatırıldığı· 
na dair olan makbuz veya nümunesine uygun Banka kefa
let mektubu ile birlikte 21.2.935 perşembe günü saat 14,30 a 
kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız olarak An
kara' da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabilirler. 

(249) 1--438 

---------------------------------------------------
Jandarma umum l{umandanlığı 
Ankara satınalma komisy~nundau 

Nümune ve evsafına uygun ve yerli mamulatı olmak 
şartile (1250) tek demir karyola 10. 2. 935 pazar günü sa· 
at 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Beher karyola için 
(775) kuruş fiat biçilmiştir. İstekliler nümune ve evsafı
nı her günü komisyonumuzda ve İstanbul jandarma mua· 
yene heyetinde görür. Şartnamesini de parasız alabilir. 
Pazarlığa girecekler 2490 sayılı kanun ve şartnamesinde 
yazdı vesikalarla pazarlık gün ve saatinde (726) lira (57) 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mektubiyle An• 
karada ko~isyonumuza e:elmeleri. (155) 1 - 297 
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Bütün 
Dünyada 
olduğu gibi 

I Ankara' da da beğeajlenl Radyo 
Yalnız 1 Sahibiuin -sesi 1 radyohmdır. 

Nurettin ve Şeriki, Bankalar Caddesi No. 18 Telefon: 2155 

Car ol Lombard - J orj Raf t 
elftlDllll!ımıımımuıııı~ıııaııımııımıumuııııııımııııınııııııııınnmıınmıunllii 

KREM 
balsam in 

kanzuk 

Yegane ciddi 

zellik kremidir. 

.. gu. 

Te-

ninizin daimi tazeli · 

ğini yalnız K R E M 

B A L S A M t N He 
korursunuz. 

Dr. Cims'in nasır ilacı 
KOR RfStD 

En eski nasırlan hile pek kısa hir za .~anda tamamile 
kok ten çıkarır. 

Merkez deposu· Kanzuk ecıahanesi 
Her Eszanede bulunur. 

AclapL zarı Tohuın ıs1ah ist.asyonu 
İn~a· t komisyoııundan: 

Arifiye civarında yaptırılacak 3324 lira 98 kuruş bedeli 
keşifli bir ambar binası açık eksiltmeye konulmuştur. Şart
nameler Adapazarı Tohum ıslah istasyonundan parasız 
alınabilir. Eksiltme 14 şubat 1935 perşembe günü saat 15 
ele Adapann Belediyesinde yapılacaktır. Fenni ehliyet ve 
t icaret odası vesikalarım haiz isteklilerin 250 lira muvak· 
kat teminat akçesi veya Banka kefalet mektubunu Adapa· 
zarı malsandığma yatırdığına dair makbuzlariyle birlik-
te bultınmalarr. (450-225) 1-390 

Kuniliara bütün bir L'i;ıikhaldir. 
- --

Belediye su işleri müdürlüğü işçileri için (47) takım 

elbise yaptırılması açık eksiltme yöndemiyle eksiltmeye 
konulmuştur. Bunların oranlanması tüm tutarı 940 lira ve 
m11vakkat teminatı 75.50 liradır. İstekliler şartnamesini 
itfaiye meydanrnda Belediye Su İşleri Müdürlüğünde gö-
rebilirler. Eksiltme 12-2-35 salı günü saat 15 de İtfaiye 
meydanında Belediye su İşleri (Arttırma, Eksiltme, ve 
İhale) komisyonunda olacaktır. (175) 1-302 

Jandarma umum k.umandanlığı Türk Baytarlar cemiyeti reisJi-
Ankara salınalma komisyonundan filnden: 

Mevcud evsaf ve örneğine uygun olmak şartiyle (20) ~ K l k k · . 8 ş ba 935 ·· 
· " "' ) b' d H b k · k 1 f ı· 1 urumumuz sene ı ongresını u t cuma gu· ıla (.:lO m arasın a ar pa etı apa ı zar usu ıy e .. t 15 d k dd · d 11. · E 1 1 C . .. .. ( 1 k nu saa e çocu sarayı ca esın e ımayeı t a e· 

1~8. 2. ~135pazartesı 1gunku saat 15>. t~ ksatı'? a ınaca dtır. miyeti Umumi Merkezinin toplantı salonunda yapacaktır. 
~te~l.ı er para~ız o c:ra .şartna~~sını o~ısyonu1:11uz an Asker ve sivil bütün meslekdaşlarm gelmelerini dilerim. 

aaabılırler. Eksıltmege gırmek ıstıyenler bır tanesı 25 ku- CEMİYET REİSİ 
ruş tahmin edilen harb paketi için (562) lira (50) kuruş· SALİH ZEKİ 
luk ilk teminat makbuz veya banka mektubu ve 2490 sa- (271) 1-460 
yılı kanun ve şartnamesinde yazılı belgeli teklif mektub- -----
larmı eksiltme günü saat (14) e kadar komisyonumuza 
vermeleri. (214) 1 - 395 

P. T. T. l1inalar 
ve •evazım 1\1Üf1 Ü rl iiITTin d ~n: 

İstanbul'da P. T. T. fabrikası için teferrüatile birlikte 
bir freze tezgahı açık eksiltme ile satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 3500 türk lirasıdır. Şartnamesi parasız o
larak Ankarada binalar ve levazım müdürlüğünden, İs
tanbul'da Beyoğlu P. T. T. merkezinde ayniyat muavin· 
liğinden alınır. Eksiltme 3/ 3/ 35 tarihine rastlıyan pazar 
günü saat ı 5 te Ankarada P. T. T. satın alma komisyo· 
nunda yapılacağından isteklilerin (263) lira teminatları-
nı veznemize yatırdıklarına dair makbuz veya banka te· 
minat mektubu ile saat 14 te komisyonda ve 2490 No.lu 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinin emrettiği vesaiki lazi· 
meyi hamil buhmmalan. (79) 1 - 157 

··- . .... .... - . . ,, . . . 

ilan 
Türkiye Cümhuriyet 

"'- ..... - ~ 

Merkez Bankasından: 
. İkramiyeli c;.10 5 faizJi 1933 istikrazınr1! .4 .. 000.000 
lırabk ikinci tertibini teşkil eden B. tertıbının asıl 
tahvitleri 1 şubat 935 tarihinden itibaren muv~kkat 
makbuzlarla tebdile başlanmıştır. MezkUr tarıhten 
28 şubat akşamına kadar muvakkat makbuzl~n,, ilk 
aldıkları banka şubelerine müracaat edecek hamılle· 
re tebdil muamelesi masrafsız olarak yapılacaktır. 

28 şubat 935 tarihinden sonra tebdiller Merkez 
Bankasının yalnız Ankara mer.~ezinde .yapılacak ve 
masrafı hamillerine ait olmak uzere bu ışe bankamız 
şubelerile İş ve Ziraat bankaları tavassut eyliyecek· 
tir. 

Buntlan böyle kupon, ikrami?e ve a;nort! _tecHy.~tı 
yalnız asıl tahviller üzerinden ıcra edıJecegıne g<?re 
ham111erin tebdili için bir an evcl müracaatları rıca 

, olunur. 1 - 338 

Tokat Valiliğinden 
Kapalı zarf usulü ile eksiltme ilam 
ı - Ekailtmeye konulan iş (Niksar - Reşadiye yolu 

14 + 000 kifometrede) (1) ( .... açıklığında beton armc 
köprii) in~ası 

Kesif bedeli 15605 lira 75 kuruştur. , 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şwılardır: (~ 
A: Eksiltıne şartnamesi ' 
B: Mukavele projesi 
C: Nafıa işleri şeraiti wnumiyesi· 
E: Hususi şartname 
F: Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli; metraj cetveli 
G: Pr:ıje, grafik? 
1stiyen,~r bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak 

Tokat nafıa başmühendisliği ile başkanlığından bedeli 
mukabilinde alabilirler. 

3 - E~siltme 16. 2. 935 tarihinden cumartesi günü 
saat on dörtte vilayet encümeninde dairede yapılacaktır. 

4 - Eksjltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Ekc;iltmeğe girebilmek için isteklinin 1171 lira 

muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesi· 
kalan haiz clup göstermesi lazrmdır. (4) 

6 - Teklif mektubları 3. cü maddede yazılı saatten 2 
saat evcli'le kadar getirilerek eksiltme encümen reisliği· 
ne makbuz mukabilinde verilecektir. Porta ile gönderiJe. 
\..ek mektubJarın nihayet 3 cü maddede yazılı saate ka· 
i'ar gelmis r.lması ve dış zarfın mühür mumu ile eyice t..~. 
patılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (118) 
1 - 213 

Maarif Vekaletinden; 
21. 11. 934 tarihinde ihalesi icra edileceği ilan edilen 

Erzurum mua1lim mektebi ikmal inşaatı münakasası gö
rülen lüzum üzerine üç ay temdit edilmiştir. 

İhale 21. 2. 935 perşembe günü saat 15 te Vekalet inşa· 
at komisl:onuncla kapalı zarf usaliv1e icra edilecektir. 

Talipler şartname ve teferrüatını ınşaat dairesmde 
göı-ebiliılec. (3549) 8-5481 

Askeri Fabrikalar Umum 
l\f üdiirlüğü Satınalma 

Komisyonu İlanları 

İLAN 

Mnhammen nakil tıcreti 
(2,000) lira olan ve 934 ma· 
li 8ellesi nihayetine kadar 
Kayaştaki fabrikalarnruza 
gidecek eşyanın Kayaş is· 
tasyonunda vagondan tah
liye ve fabrikalara nak1i, 
bu fabrikalarımızdan başka 
yerlere gönderilecek mü· 
himmat ve eşya ve sairenin 
de fabrikalardan Kayaş is· 
tasyonuna nakil ve vagonla· 
ra tahmili işi 18/ şub/ 935 
tarihinde pazartesi günü sa· 
at 15 te askeri fabrikalar 
satın alma komisyonunca a· 
çık eksiltme ile ihale edile· 
cektir. Şartname komisyon· 
dan parasrz verilir. Taliple· 
rin (150) lira muvakkat te· 
minat ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 cü maddele
rindeki vesaikle komisvona 
müracaatları. (232) · 

1 - 407 

KÜÇÜK YOZGATTA 
SU ARAMA SONDAJI 
VE BİLAHARE KUYU 
AÇILMASI 

Bedeli keşfi (61.000) li· 
ra olan yukarıda yazrlı iş 
18/ şub/ 935 tarihinde pa
zartesi günü saat 15 te as
keri fabrikalar satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla 
yaptırılacaktır. Şartname 
(305) kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. 

Taliplerin ( 4300) lira mu
vakkat teminat ve lüzumlu 
vesaikle mezkOr gün ve sa
atte komisyona müracaatla
rı. (234) 

1-409 

70.000 METRE FİŞENK 
TORBALIK BEZİ 

Tahmin edilen bedeli 
(21,000) lira olan yukarda 
miktarı yazılı fişenk torba· 
lık bezi askeri fabrikalar sa· 
tmalma komisyonunca 21/ 
şuh/ 935 tarihinde perşem· 
be günü saat 15 te kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartname 
105 kuruş mukabilinde mez. 
kur komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat temi
nat olan (1575) lirayı ve 
2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 cü maddelerindeki ve
saiki hamilen mezkOr gün 
ve saatte komisyona müra· 
caatları. (233) ı - 408 

KÜÇÜK YOZGAT BARUT 
FABRİKASINDA ASİDE 
MUKAVİM DÖŞEME 

İNŞASI 

Bedeli keşfi 18010,80 lira 
olan yukarda yazılr inşaat 

16 /Şub/935 tarihinde aske· 
ri fabrikalar satınalma ko
misyonunda kapalı zarf su· 
reti ile yaptrnlacaktır. Şart· 
name bedeli 91 kuruş muka· 
bilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat temi
nat olan 1250,81 lira ile 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vcsaikle 
mezkur gün ve saatte komis
yona gelmeleri. (220) 

1-386 

KIRIKKALEDE TIP 12, 
13 EVLERİ 1C1N HARİ
Cİ SU TESİSATI 

Bedeli keşfi 7470 lira o
lan yukarda yazılı tesisat 21 
şub. 935 tarihinde perşembe 
günü açık eksiltme ile As
keri fabrikalar satm alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname 38 kurus mukabi
linde korniıyondan veriJir. 
Taliplerin 560 lira 25 kurus 

1-474 

1 Ankara Bt•ledi) e Rciııfiği 
Jtanları 

lLAN 

ı - Yenişehirdc Selanil( 
caddesinde 1049 uncu ada
nın 3 numaralı parseJind~ 
79 metre murabbaı yer açılı:! 
artırma ile satılacaktır. 

2 - İhale 16-2-935 cumal'\ 
tesi günü saat on buçuktı( 
muhasebede yapılacaktır. 

3 - Şartname ve harita• 
sını görmek istiyenler her 
gün muhasebeye geiebiJir. 
ler. ı 

4 - Muvakkat teminat 
(35,55) liradır. (203) 

1-342 

JLAN 
J - Yenişehirde ı 167 in• 

ci adanın 4/1 üncü parseli~ 
de fazla çıkan 22 metre mu• 
rabbaı yer açık artırma ile 
satılacaktır. 

2 - İhale 16-2-935 cuınar· 
tesi günü saat on buçukta 
muhasebede yapılacaktır. 

3 - Şartname ve harita• 
sını görmek 1stiyenler her 
gün muhasebeye gelmelidir• 
ler. 

4 - Muvakkat teminat 
(2,55) liradır. (202) 1-341 

1LAN 

1 - Halde l 2 numaralı 
dükkan 31 . .S. 935 tarihine 
kadar açık artırma ile kira· 
ya verilecektir. 

2 - İhale 16. 2. 935 cu
martesi günii saat on hu· 
çukta muhasebecle yapıla. 
caktrr. 

3 - Şartnamesini g()r. 
mek istiyenler her gün mu
hasebeye gelmelidirler. 

4 - Muvakkat teminat 
(12,13) liradır. (192) 

1-337 

.. 
ZAYİ 

Ankara erkek lisesinden al. 
drğım orta mektep §Chadetnamc• 
mi kaybettim. Yenisini alaca· 

• ğrm t'sldsinin hUkmü yoktur. 
Ankara Öksüzce mahallesi 

eskici oğlu sokak No. ı 
1-475 Celalcttin 

Acele satı ~ık 

arsa 
İsmet Paşa mahalle· 

sinde demirli köprü ya-
m önü asfalt (3600) met- ~" 
re murabbaı arsa teptan ~ 
ve perakende acele satı- ~ 
hktır. f steklilerin Adli· 

~ 
ye sarayı karşısında ev 
iscileri bürosunda Bay 

J Hilmi'ye başvunnalarr. 
~ Telefon: 2119 1--473 
.:~ .. -

muvakkat teminat ile 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaattan. (263) 

l--470 

ELEKTRİK MALZE
MESİ 

Tıahmini bedeli 80000 lira 
olan elektrik malzemesi 23-
Şub-935 tarihinde cumarte· 
si günü saat 15 te askeri fab
rikalar satın alma komisyo
nunda pazarlıkla satın alı

nacaktır. Şartnamesi dört 
lira mukabilinde komisyon· 
dan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan 5250 li· 
ra ve 2490 numarnlı kanu
nun 2 ve 3 cü m:ıddelcrinde-
ki vesaikle mezkur r,ün ve 
saatte komisvona ın'"racaat 
M!rL (264' 1-471 
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~ Saygı deger abonelerımıze ~ bahçelı ev 
§ Elektrik cereyanlarından doğacak kazaların önü- - An~ara'n~ Poyracı m~-
S§ nü almak için Bayındırlık Bakanlığı ile mutabık ola- - hallesınde L~se • Ham~mo
~ ntk şebekemize bağlanmış olan bütün tesisatın ni- nü yolu üzerınde _eskıden 
e mmnameye uygun olup olmadığım kontrol etmek = (Kocabey medresesı) _?lan 
5 mere bir "kontrol şubesi,, ihdas edilmiştir. = ahşap ev toptan ucuz hatla 
E Tesisatın Bayındırlık Bakanlığından ruhsatna- = satılıktrr. 740 metre murab
E mesi olan bir elektrikçi tarafından mua~~ne e.d~lmes~ baı ar~a üzerinde: ~· k~tta ue Te nizamnameye uygun olmıyanlann duzelttırılmesı = ~u.nlugun?a 11, ıkıncı katta 

s..,m abonelerimizin kendi menfaatleri iktizasıdır. ıkı ?<1a hır mutfa~ vardır. 
/(ksi halde bu gibi tesisatların cereyanı kesilecektir. := Y erınde 4 bahçelı ev kuru-• .. k = labilir. İstenilirse yarısı if-An kara Elel<trık Tur - raz edilerek satılacaktır. Gör 

• = mek ve seraitini öğrenmel{ 
Anonim Şirketi - istiyenle;in Koyunpazarın= da manifaturacı Bay Ah· 

•nu11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m• metle müracaatı. 1-429 

Afyonkarahisar belediyesinden: 
Yeni Mezarlıkla nizamnamesine göre inşası ikmal edi 

lem Afyonkarahisar Şehir mezarlığı ortasında yaptırılacak 
(54:6) lira 59 kuruş bedeli keşifli tayyare şehitlerine mah
sus abidenin inşası 27-1-935 tarihinden itibaren yirmi gün 
miiddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
İhalei katiyesi 16-2-935 tarihine müsadif cumartesi günü 
sa:ıt on beşte Afyonkarahisar belediyesinde yapılacaktır. 
Ta1ipler Resim, Keşif ve şartnamesini İstanbul, Ankara 
ve Afyon Belediyesine müracaatla görebilirler. Taliple
ri11 (380) lira teminatı muvakkateleri ve bu gibi yaptıkları 
işlere ait vesikalariyle birlikte ihale günü Afyonkarahisar 
Belediyesine müracaatla tek lif mektuplarım vermeleri 
ilan olunur. (551-258) 1-449 

Eşya miinakasası 
Tayyare cemiyeti umumi merkezine lazım olan (20) 

çeıici eşya, kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
Ginnek istiyenler şartname ve planları cemiyet merek
zillden alacaklardır. Münakasa 17 şubat pazar günü saat 
on-lteşte yapılacaktır. 1-427 

Ankara askerHk şubesi 
resiiiğinden: 

1 - 316 dan 328 doğumlu (dahil) ve son yoklamasını 
Ankara askerlik şubesinde gören bir bu~uk ve iki senelik 
hi?.l'nete tabi yabancıların Askerliğini yapmamış olanlar 
ke114fi öz şubelerinden mahalli mürettebleri sorulmak ve 
neticeye göre sevkleri yapılmak üzere 4 şubat 935 ten 15 
§ubat 935 tarihine kadar şubeye müracaatları. 

2 - Yerli 316 - 327 (dahil) bir buçuk senelik askerli
ğini yapmamış piyade efradı ve 316 ile 328 (dahil) topçu, 
SÜYari, nakliye, mızıka efradı kamilen celb ve sevk oluna
caktır. 

3 - Efradın şubede içtima günü 22 şubat 935 tir. Bedel 
vermek istiyenlerin bedelleri 21 şubat 935 akşamına ka
<tu cezasız olarak kabul edilecektir. 

4 - İşbu ilan yabancılar için celb makamına kaimdir. 
(241.) . 1 - 426 

Ankara le\ azım Amirliği 
Satınalma Komhıyonu 

İlanları 

t LAN 
Ankara kıtaat ve müesse

sat efradı ihtiyacı için bin 
ton değirmisaz Liğnit kö
mürü kapalı zarf usuliyle i
halesi 13 şubat 935 çarşamba 
günü saat on birde yapıla
caktır. Bedeli onbeş bin li
ra ve teminatı muvakkatesi 
bin yüz yirmi beş liradır. 
Şartnamesini görmek için 
her gün cuma gününden 
maada saat ondan on ikiye 
kadar ve teminatı muvakka
tesini dahi muhasebeciliği
ne teslim ederek mukabilin
ne alacağı makbuz ile bir
likte teminat ve teklif rn\;k
tublarını ve bu işle işcıgal 
ettiklerine dair Ticaret oda
sından alacağı vesikayla be
raber belli saatten bir saat 
evel Ankara Levazım Amir· 
liği satmalma komisyonu 
Riyasetine makbuz muka-
bilinde vermeleri. {194} 

1-329 
İLAN 

Askeri konak mutbah 
ocakları tamiri pazarlıkla 
ihalesi 13 şubat 935 çar
şamba günü saat on beşte-
dir. Bedeli keşfi altı yüz li-
ra ve teminatı muvakkatesi 
kırk beş liradır. Şartname 
ve resmi ve keşfini görmek 
üzere cuma gününden ma-

İLAN ŞARTLARI 

Beher Beher 1 

Sayafa Santimi Sayma Santimi 

--------- ,.~ 
2 
4 
6 
8 

300 
150 
80 
25 

3 
5 
7 

kuruıtur. 

200 ~ 
100 
40 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Harıçte 

17 Lira 

Ankara 
Belediyesinden 

Kaptı kaçtı sc hıp~erinin naza 
dikkatine: 
Şehirde münakalatın Hazira 

dan sonra Belediye otobüsleril 
yapı 1acağı ve şimdi işleyen ka 
tı kaçtıların ancak şehir dışırrd 
ve Belediyenin göstereceği yer 
lerde işleyebilecek,eri alakada 
Jara ilan olunur. (274] 1-476 
Em~ak ve Eytam Be nk~sından: 

Satılık Emlik 
Esas No. Mevkii ve Nevi Teminat: T. Lira 
C: 1 Ankarada Hamid iye maahllesi Çankırı cad

desinde, altında iki dükkanı bulunan ve 105 
metre arsa üzerine yapılmış Tuna oteli 250 ,, 

C: 11 Ankarada Etlik'te Piyango tepesinde, için
de iki odalı b · r evi olan 2.800 metre bağ 

A: 9 Tabakhane mahallesi, Beypınarı sokağı 38 
kapı, 107 ada, 2 parsel No. lı ev 

A: 13 Yenice mahallesi, Kuyu sokağı 2 k:ıpı, 183 
ada, 2 parsel N o. lı iki baraka 

A: 19 Hacıdoğan, İbadullah • Matbah sokağı, 6 

35 ,, 

95 .. 

90 • 

kapı, 145 ada, 4 parsel No. lı ev 125 ,. 
A :20 Y eğenbey mahallesi, Mescid sokağı, 1 kapı, 

233 ada, 5 parsel No. lu 53 M2 arsa 43 ., 
Yukarıda yazılı ev ve arsalar peşin para ile satılmali 

üzere açık artırmaya konuldu. İsteklilerin 17. 2. 935 pa• 
zar günü saat onda bankamıza gelmeleri ve tafsilat için 
her gün bankamıza müracaatları. (227) 1 - 399 

Ankara Belediyesindeıı: 

Sokak adı 
Ulu kapı caddesi 
Dumlupınar dökmeci So. 
Hacı Halil Ma. Halilağa So 
Ulucanlar Ma. Göztepe So. 
Hacı Mehmet efendi sokağı 

C 1 N S t 
l\di kaldırım tamir 

,, 
" inşası 

" 
,, tamiri 

• ,, ,, ,, 
,, ,, ,, 

1 - Yukarda keşif bedelleri ve adları yazılı sokaklarda 
ettirilecektir. 

Kesif Bedeli 
L. K. 

1320.00 
239.40 
118.52 
102.37 
247.80 

2028.09 
idi kaldırım inşa 

2 - Keşif ve şartnamelerini görmek için fen kalemine gelinecektir. 

ve tamir 

fzmir Liman işleri umum 
Müdürlüğünden: 

ada her gün saat ondan on 
ikiye kadar ve teminatı mu
vakkatesini dahi muhase
beciliğine teslim ederek mu
kabiline alacağı makbuzla 

3 - Eksiltme açıktır. 18-2-935 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 11 de Fen Mil• 
dürlüğü odasında yapılacaktır. 

Birinci kordonun konak önünden pasaport vapur iske
lesU.e doğru on beşbin metre murabbalık yerinin Bandır
ma parke taşı ile döşenmesi işinin kapalı zarf ile eksilt
mesine hiç kimse istekli çıkmamış ve ikinci kanunun on 
ikmci gününde biten eksiltme müddeti şubatın on ikinci 
sah ~ününe değin bir ay müddetle uzatılmıştır. 

Şartnameler İstanbul'da Liman işleri Umum Müdür
lüğünden ve İzmir'de idaremizden istiyenlere verilir. Ve
ya lı>ildirdikleri adreslerine gönderilir. 

Eksiltme kararı şubatın on ikinci günü saat on altıda 
birinci kordondaki idare merkezimizde kestirileceğinden 
istekli olanların kapalı zarfları bundan bir saat önce umum 
müdürlük encümenine vermiş bulunmaları gerektir. 

Bu eksiltmeye girebilmek için muvakkat teminat ak
çesi dört bin liradır. Bu paranın nakid veya her vakıt tah
sili mümkün bir banka mektubu olarak idaremize verilir. 

Bu işe girişecekler bir şirket veya mümessil iseler ida
re merkezinin bulunduğu yerin mahkemesinden veya Ti
caret odasından şirketin bugün çalışmakta olduğunu gös
teric bir vesika ile şirketin noterden tasdikli sirkülerini de 
teklif mektubuna ilişik olarak birlikte vermeleri şarttır. 

(173/140) 1~245 

Af yolıkarahisar be!ediyesinder.9 
Y eoi Mezarlıklar nizamnamesine göre inşası bildirilen 

'Afyonkarahisar şehir mezarlığı ölü gömmesine mahsus 
beheri on üç lira bedeli muhammenli ve Iaakal elli sene 
dayanacak tarzda (19) adet defterin tabı 27-1-935 tarihin
Ciea itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 
İhaloi katiyesi 16-2-935 tarihine müsadif cumartesi günü 
ıaat •en beşte Afyonkarahisar belediyesinde yapılacaktır. 
§artııMme ve sairesini görmek istiyenler Afyon belediye
sine müracaatla görebilirler. Taşrada olanlar talep ettik
lerlttde posta ücretlerini de birlikte gönderdikleri takdir
~e kendi adrselerine gönderilir. Taliplerin 15 lira temina
tı ıw.-akkateleriyle birlikte ihale günü Afyonkarahisar 
ltet esine müracaat etmeleri ilan olunur. (552-259) 

. 1-448 

4 - Muvakkat teminat ayrı ayrı yüzde yedi buçuktur. (235) 1-418 

beraber vakti muayyeninde •IE!l!i!i!;if! 
Ankara levazım amirliği sa Hİ 
tın alma komisyonuna gel- Hi 
meleri. (176) 1 - 307 • 

İLAN 
150 ton yerli kok kömürü 

açık eksiltmeye konulmuş
tur. İhalesi 23 şubat 935 cu
martesi günü saat onbeşte
dir. Bedeli 4875 liradır. Te
minatı muvakkatesi 365 lira 
63 kuruştur. Şartnamesini 
görmek üzere cumadan ma
ada her gün saat ondan on 
ikiye kadar ve ihale günü de 
teminatı muhasebeciliğe tes
lim ederek mukabilinde ala
cağı makbuzla acık eksilt
meye istirak icin Ankara 
Levazım Amirliı'ri satmalma 
komisyonuna gelmeleri. 

İLAN 
Kıt'a hayvanatma ait 

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

rr 

lıııı" ıır r.ilhıbı ve Başnıu· l 
1 

haı riri Falıh Rıflcı ATAY. ' 

Umumi ncşriyıtt1 İdart t den l 

Y:'IZI işleri müdürü Nasuhi 
1 

BAYDAR. 

Çankrrı caddesi civuında 1 

1 
Ulus maffJusında basrlmışur. J 

Ha,ktvinde 

Raşid Rıza 
Tiyatrosu 

S \l l VE Ct:MARTESI GUNU AKŞAMLAIU SAAT 20.30 DA 
Temsillerine devam ediyor. 

Tiyatrodan çıkışta otobüs temin edilmiştir. Temsil günleri gişe saat 1 den itibaren 
açıktır. Telefon: 2653 

9-2-1935 cumartesi gümi akşamı umumi istek üzerine (KENDİSİNİN GÖLGESİ) 

H. s komedisi 3 Perde 

İmar n1 ... d ·· rlüğün den: 
Kimden istim
lak edildiği 
Hacı İbrahim 
Fatma Zehra 

Mahallesi 
.Yeğen B 
,, ,, 

Sckağı 
Bahriye 
Daracık 

l'llO. 

193/ 14 
193/ 13 

Cinsi 
hane 

" 

Muhammen bedel 
Lira 
800 Tamamı 

50 10. M.2 üzerindeki 
enkaz. 

Yukarda kaydı gösterilen hanelerin enkazı 17. şubat 935 pazar günü saat on beşde 
bilmüzayede satılacağından taliplerin İmar Müdürlüğündeki komisyona müracaatları. 

t 

242) 1-416 

• 
SiNEMALAR 

YENİ ı 
Bugün Bu gece 

Bitmemiş Senfoni filmini } aratan dahi 
sanatkar Villi Forst'un ikinci büyük eseri 

MASKELİ KADIN 

Musiki • aşk • ihtiras - heyecan 
Numaralı biletlerinizi gündüzden alınrz. 

Bugün Bu gece 
1 KULÜP) 

Unutulmaz Harp filminin büyük mü
messilleri Anna Bella • Charles Boyer 

ve çigan orkestrasının iştirakiyle 
vücuda getirilen 

ÇILGIN KAN (Karavan) 
Neş'e - musiki • aşk • ihtiras fil,... 1 


