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UZAK DOGU DOGOMO 
Uzak doğu diyoruz. Fakat bu 

uzaklığın bizim o iş ile uğraşma. 
mıza engel olacak bir yönü yok • 
tur. Büyük Okyanus ve Çin denizi 
bucakları bizim için uzak olabilir. 
Ancak acunun bugünkü duru • 
munda ve teknik ilerlemenin var· 
dığı kertede uzaklık çok rol oynı
yan bir gerçeklik değildir. 
. Uzak doğu düğümünün çevre -
sınde toplanan sıyasal özenler 
o kadar biiyüktür ki, bunlar bütün 
Asya ile Avrupa ve Amerika'yı da 
kaplamakta ve sonunda buralar -
da yaşıyan bütün ulusları da oya
lamaktadır. İçinde Amerika'nın 
Japonya'nm, Çin'in, Rusya'nın, 
İngiltere'nin ve Fransa'nın büyük 
rolleri olan bir oyunun gerek özü 
ve gerek oynadığı alan düşünüle
bilir ki, evrensel özen ile karşıla
şır. tik önce kendilerini bu oyu -
nun uzaktan bakıcıları sanan ulus 
lar bile bunun böyle olmadığım 
ve kendilerinin bu düğümün çö _ 
zülmesinde veya daha kat kat 
bağlanmasında ilişikleri bulundu
ğunu anlamağa başlamışlardır. 

Londra' da deniz güderi üzeri
ne yapılan aon konutmalarm biti
mi ve Japonya'nın Vaşington ant
laşmasını bozması uzak doğu dü
ğümünü biraz daha sıkmıttır. 
Londra konutmaları yeniden ne 
vakit ba.şlıyacağı bildirilmeden 
bitmittir. Japonya ne Amerika ve 
ne de lngiltere ile pek arası iyi 
olarak ayrılmamıştır. Japonya'. 
nm durumu ve isteği Anglo • Sak
son acununu kaygıya düşürmüş • 
tür. Japonya'mn Amerika ve İn
giltere ile deniz güclerinde denk
lik istemesi genel aıyasa baknnın
dan çok büyük bir olagandır. 
Acunda denklik denilen 9ey adam 
kafasının bir tasarlamasıdır. Ger
çek denklik yer yüzünde yoktur. 
İngiltere ve Amerika da biliyor 
ki, Japonya'nm kendileri ile de -
niz güclerinde denkliği onun ger
çekten üstünlüğü demektir. 

Japonya kendine çİ2miş oldu
ğu yolda gücüne güvenerek yürü
mektedir. Yolu üzerinde en çok 
Amerika ve Rusya gibi evrensel 
iki uluş ile karşılaşıyor. Onların 
türlü hucaklardaki ilişiklikleri do
layısiyle uzak doğu sorağı bugün 
acunu uğraştıran başka sıyasa iş
leri ile de karışıyor .• Almanya ne
den Rusya' ya kafa tutuyor? Neden 
uluslar derneğine yabancı duru
yor? İngiltere niçin Amerika ile 
beraber Japonya'yı da darıltmak 
istemiyor? Avrupa işlerine biraz 
daha ilişikli davranarak Fransa
yı kolla yor? Bütün bu durumlar 
iiızerinde uzak doğu düğümünün 
rolü çok büyüktür. 

Büyük düğüm bu yıllar için . 
de kolay kolay çözülmiyecek.. Çö
zülmedikten ba~ka acunun başka 
bucaklarında da t "" l" d""... .. 1 uru ugum er 
;ı:ydana retirecek.. Toprak dar-
ıgından sıkılan Almanya'nın is • 

tekleri l914 den sonra yeni bir 
akn doğurdu. Buna benzer bir 
sı ıntı içinde hulun J \ . an aponya • 
nrn ıstckleri nasıl v k't b. acun d ... e ne va ı ır 
en b- -~guraca_ktır? işte geleceğin 

uyuk derdı ve d ·· .. • , 
Z 

usuncesı ... 
eki Mes~d ALSAN 

Mareşal Fevzi _!EL 

ve General Asım 
İ~~-anllula gittiler 
Buyuk Erkanıharbi .. 

T cvzi refakatind "k" Ye Reısı Mareşal 
e ı nci . G 

ınn bulunduğu h ld reıı eneral A-
aine bağlanan hu a _e bAnadolu ekspre • 
ı ıuıı ir v nl .. 
stanbula harek t . ago a bugun e etrn1, • 

Ba,vo',il ismet I .. . .. ve ıstasyonda 
lçeriitler Bakant nonu ıle Dı,at"Ii~ler, 

• arı v .. n·· .. k E 
harbıye \'e Sü B-'- -w uyu rkanı. 

"-•nlıgı e k~ 
dııın uğurlaruwuıt r anı tarafın. 

ır. 

Adımız, andımızdır. 

lRAN DIŞARI iŞLER BAKANI ŞEHRİMİZDE 

l(azııni Han şerefine İran büyüle 
elçiliğinde zi yaf c t verildi. 

Iran Dışarı 
İşler Bakanı Ka
znni Han şere
fine evelki ak
şam İran Bü· 
yük Elçiliğinde 
verilen ziyafet
te Başbakan Is. 
met lnönü, Dı
şarı İşler ve İçe• 
ri işler Bakan
ları Bay Tevfik 
Rüştü Aras ve 
Bay Şükrü Ka .. 
ya, Ökonomi Ba 
kanı Bay Celal 
Bayar, Riyaseti 
Cümhur Genel 
Katibi Bay Hasan Rıza Soyak, 
Başyaver Bay Celal, Dışarı iŞier 
Bakanlığı ileri gelenleri bulun -
muştur. 

K~.zuni Han dün Sergievini gez
miş ve öğle yemeğini Ankara Pa
lasta hususi olarak yemittir. 

Bay Kzımi dün İstanbula 
gitti 

İran Hariciye Veziri Kazımı Han 

Balk.an ökonoıni 
l{onseyi toplandı 

Atina, 3 (A.A.) - Balkan and-· 
laşması ökonomi konseyi bu sabah 
çalı~ma celse~ini yt'.pmıştır. 

Elen Dı~arı işler Bakanı Bay 
Maksimos, Balkan andlaşması is
tişari ökonomi konseyinin ilk cel
sesini açarken, ulusların hayatın
da ökonomi meselelerinin ehem
miyetini kaydetmiş ve demiştir ki: 

"- Atina paktının imzası ile 
memleketimiz için açılan yeni 
devreye girerken, paktm tahakku
kuna çalışanlar, dört devletimizin 
bütün ökonomi kuvvetlerine, gay
retlerimize iltihak ederek tecrü
beleri ve dehaları ile kuvvetli teş
riki mesailerini istemekten başka 
bir şey yapamazlardı. Biz,. mev
cud olmadıkça bütün gayretlerin 
peşinen muhakkak bir akamete 
mahkum olacağı itimad ve tesa
nü d havasını hazırlamağı bildik. 
Şimdi, uzun müddettir istedikleri 

(Sonu 2 incı sayıfada) 

lran Dtşarı 'tşler Bakam Bay KazımI 

Anadolu ekspresine bağlanan buıuıi bir 
vagonla bugün lstanbula hareket etmi,. 
tir. 

Kazımi Han istasyonda Baıbakan 
ismet lnönü ile Dıtaniıler Bakaıu Tev. 
fik Rüttü Aras, lçeriiıler Bakanı Şük. 
rü Kaya, lran Büyük Elçisi Sadık Han, 
Riyaseti cümbur Genel Katibi Huan 
Rıza, seryaver Celal Baylarla Dqani§. 
ler Bakanlığı erkanı tarafından uğur. 

lanmıt ve bir poli• müfrezesi selam rea. 
mini ifa etmiıtir. 

Sar plebisiti ve bir 
düşünce 

Sarbruk, 3 (A.A) - Havas aJanJu 
bildiriyor: Möz gazetesi, Sar plebisiti. 
niıı ıonuır]Arı ~ tıgı it •• da ya?.mış oL 
duğu bir yazıda Sar'ın Almanyaya dön. 
mesi lehinde hafif bir ekseriyet elde e. 
dildiği takdirde statükonun sürüp git. 
mesi imkanından bahsetmektedir. 

Bu gazete, yapılacak plebisitin 
alelade bir eberiyetin kuvvetli bir ekaL 
liyete iradesini kabul ettirmesi şeklin. 
de tecelli eden normal seçim mahiytin. 
de sayılamıyacağını bildirmektedir, 

Aynı gazete, önce yukarı Silezyada 
yapllmış olan plebisiti hatırlatmaktadır. 
Bu plebisit sırasında uluslar derneği _ 
plebisitin yüzde 40 a karşılık yüzde 60 

niıbetinde Almanya lehinde çıkması 
üzerine - arazinin tak11imine karar ver. 
miştir. 

Gazete, sonuç olarak, uluslar derne. 
ği arazinin taksimi mesuliyetini üzeri • 
ne alamıyacağından dolayı adalete en 
ziyade uygun olan hal suretinin statü .. 
konun muvakkaten korunmuı olacağını 
yazmaktadır. 

----~~----------· .. ----------~~~-
Yeni yugoslav l{abinesinin soysfll ve 

öl{onomik amaçları 
Belgrad, 3 (A.A.) - lskupçı

nş.nın bugünkü toplantısında Bay 
Y evtiç hükumetin beyannamesini 
okuyacaktır. 

Bu beyannamede neler buluna
bileceğini gösteren aşağıdaki yazı
vı Anadolu Ajansının Balkan ser
visinden alıyoruz: 

Zagrap'te çıkan OBZOR gaze
tesi yeni Yugoslav hükumetinin iç 
sıyasasma tahsis ettiği bir maka
lede diyor ki: 

''Bu sıyasa hakkında tam bir 
fikir edinebilmek için B. Y evtiç 
hükfunetinin beyannamesini bek
lemek gerekir. Ancak şimdiden 
tebarüz ettirilebilir ki, sükun ve 
anlasmadan gayri, ökonomik mec
huri;etler ve bilhassa çiftçilerin 
vaziyeti en önde gelmektedir. 

Şimdiye k:ıdar bu sahada alı
nan köylü borclarmm moratoryo
ma ' bağlanması, kooperatiflere 
kredi ve destek verilmesi gibi ted
birler ancak küçük mal sahihleri
ni kurtarmak ve köylünün sefa.le-

tini azaltmak gayesiyle alınmış 
"idarei maslahat,, tedbirleri idi. 
Bu hususta yapılan liberal ve en
dividüalist yasalar ise arazi prole
ter sınıfı ve netice itibariyle şehir
lere doğru hicreti doğurmuştur. 
Arazi mahsulleri fiatlarmın düş
mesi üzerine ise, çiftçi sınıfların m 
iflasının ve mahvının önüne geç
mek için moratoryom tedbirine 
müracaat olundu. Bu tedbirin ne
ticesinde de kredi yok oldu ve 
buhran ökonomik ve mali hayatm 
öteki alanlarına da sirayet ederek 
ulusun öteki sınıflarım, tüccarları 
ve saireyi müteessir etti.,, 

Gazete bundan sonra başka 
devletlerin bu vaziyetin ne gibi 
çarelerle önüne geçtiklerini say
dıktan sonra daha cezri hareket 
edilmesi gerektiğini söyliyor ve 
sözüne devam ediyor: 

"Çiftçilerin vaziyeti sarih bir 
surette tesbit olunmalı ve esaa o
larak ökonomik bir vahidi kıyasi 
olan kooperatifler ahnmalıdır. Ko-
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Balkan ökonomi konseyini Atina'cla Ray 
Maksimos at;ll. Komisyo;• son konuşmalan
nı Ankara'da yapacah ı·e layihasını Biikrer 
te toplanacak Ballum mıdlaşınası yiihsc'IC 
heyetine 1t11 ıwcnl•tı r. 

Her yeı·de 5 kuruş 

• 

Fransa-Italya 
Bay Laval bugün Romada bulunacak 

Paris, 3 (A.A.) - Havas Ajan
sı bildiriyor: Bay Laval bu akşam 
Roma'ya gidecektir. Kabine arka
daşlarından hu yolculuğa sebeh 
olan görüşmeleri neticelendirmek 
için tam bir salahiyet almıştır. 

Eski Avusturya - Macar impa
ratorluğunun yerini alan devletle
rin de teminatına karşı Avusturya
nın itirazları kalkmıştır. Fransız. 
İtalyan anlaşmasının ruhuna ge
lince, hiç bir şey sızdırılmıyor. Öy. 
le görülüyor ki Musolini • La val 
konuşmalarından önce açıkça hiç 
bir şey öğrenilemiyecektir. Ancak 
bilinen şudur ki, fransız - İtalyan 
anlaşması iki memleketi ali.ka-
dar eden müstemlekeler meselele
rine taallUk ettiği gibi, Avustur
ya'nm istiklalini ve Orta Avrupa
yı da alakadar etmektedir. 

Bay La val, Roma' da salı günü
ne kadar kalacak ve Bay Musoli
ni ile iki defa konuşacaktır. Cu
martesi günü sıyasa bakımından 
en ehemmiyetli gün olacaktır. 
Çünkü, cumartesi günü La val • 
Musolini görüımelerine hasredi
lecek ve bu görüımelere İcab e
derae pazar günü de devaın edile
cektir. 

.Avusturya meselesinde 
Fransız - İtalyan 

anlaşması 
Pariı, 3 ( A.A) - Havas ajanıı biL 

diriyor: Avusturya istiklalinin teminat 
altına alınmuı hakkında Franıa ile ltaJ.. 
yanın yaptığı anlatma bir protokol ıek. 
lini alacaktır. Ve fran112 - italyan ça. 
hıma beraberliği yavq yavaı genİ§leti.. 
lerek Avrupa kıtasındaki öteki devlet. 
ler de bu çevreye alınacaktır. Bu pro. 
tolıı:ol iki ay içinde meriyete girecektir. 

Müstemlekelere gelince, Tun'1S'da 0 

turan İtalyanların vaziyetile Somali'de: 
ki fran112 imtiyazlan hakkında daha ba. 
zı tasrihatta bulunulma11 İcab ediyor. 

• İngiltere memnun 
Londr~ 3 (A.AJ . - Bay l.avalin 

Roma yolculuğu burada derin bir gö • 
nenç uyandırmışbr. 

Röyter ajansının öğrendiğine göre 
Avusturya meselesi hakkında Fransa 
ve İtalya anlatmışlar ve müstemlekeler 
meselesi hakkında da ya anlaşmışlar, 

)"ılhut anlaşmaları pek yakındır. 
lki yıldır lngilterenin en kuvvetli 

isteği Fransa ile ltalya arasında sıkı bir 
anlaşma olma11 idi ki, bugün iıl .... bu 
yola girmiş bulunuyor, 

Macaristan, İalyan - Fran 
sız yakınlığını selamlıyor. 

Budapeşte, 3 ( A .A.) - Macar 
Ajansı bildiriyor: Bay Laval'ın 
Roma' ya seyahati haberi macar 
sıyasa mahlellerinde büyük bir 
alaka uyandırmıştır. Bu mahfeller 
Fransız • İtalyan yakınlaşmasını 
hararetle selamlıyorlar. Çünkü bu, 
Macaristan'ın herkesin barış a
maclarına tamamiyle uygundur. 

Görii~nıelt•rt• Londra'da devam 
ef'lileceği umuluyor 

Londra, 3 ( A.A) - Dışarıişler ba • 

operatiflere dayanan bir kurun 
çiftçileri kurtaracak tek yoldur. 
B. Y evtiç hükfunetinin bu tarzda 
hareket edeceği ihtimali çok kuv
vetlidir. Çünkü Bay Y evtiç'in ka
binesinde kooperatifler mümessil
leri mevcuttur ve Başbakan ilkön
ce çiftçi kooperatiflerini ziyaret 
etmiştir 

kanhğmdan bildirilmi,tir: 
22 ilkkanun 1934 tarihinde, Parist6 

Bay FJanden ve Laval ile Avrupa duru. 
nın ha!<kındaki görüşmeleri dolay11ile 

Bay Musollnl 

Bay Con Saymen, bu aıöriiımelere ı• . 
kında Londrada da devam olunac:atı u. 

mudunu göstennittir. 

Fransanın cen~bunda bulunduğu sL 

rada Fransa ile ltalya arasmda geçmek. 

te olan ve Bay Laval'in bucün Roma.. 

ya gitmeaile soauclanaa aörütıne1eri 
pek yakından takib eylemiftir. 

Fransız bakanların hemeo b&ı ıeya. 
ı ' ardından Londrayı ziyaret etmeleri 

Bay Lava/ 

umuımufsa da, vaktin darlığı dolayııi. 

le uluslar derneği konseyinin 11 ıoft • 
kanun tarihli toplantısından ıonra, en 

kısa bir zaman içerisinde yapılması ka. 
rarlaştırdmıştır. 

Ziyaret programr 
Roma, 3 (A.A.) - Yarın ak· 

şam buraya gelecek olan fransız 
Dışarı İşler Bakanı Bay Laval a .. 
yasal konuşmalarrna cumartesi gÜ· 

nü b2Şlıyacak ve önce Venedik 
sarayında B. Musolini'yi sonra Şi
ği sarayında Bay Suviç'i ziyaret e
decektir. 

O gün akşam Bay Musolini Ve
nedik sarayında bir ziyafet vere
cektir. Pazar günü sabahleyin ya
pılacak görüşmelerden sonra Ro
ma Valisi, frarunz misafirleri ka· 
hul edecektir. Gece fransız sefiri 
Kont Chambrön bir ziyafet vere
cek bu ziyafeti bir kabul resmi la
kib edecektir. 

Pazartesi günü Vatikn'a resmi 
ziyaret yapılacaktır. Akşamı ope
rada bir gala müsameresi verile
cektir. 

Bay Laval salı günü Rorna'dan 
Paris'e dönecektir. 

Frau~ız gazt•telcrinin yazdıkları 
Paı·is, 3 (A.A) - Fransız matbuatı 

Bay Laval'in Romayı ziyareti kararını 



SAYIFA 2 ULUS 

DIŞARDAN GELEN 
INGII .. TERE'DE 

İngiltere - irfanda ticaret 
anla~nıa ı 

Londra, 3 (A.A.) - İrlanda ile İngil· 
tere arasında bir anlaşma yapılmıştır. 

İrlanda, İngiltereden satın aldığı kömür. 
leri artıracak, İngiltere ise İrlandadan 
getirdiği canlı hayvan kontenjanını yük. 
aeltecektir. 

İrlanda mabfellerinde söylenildiğine 
göre, İrl.-ındanm lngiltercye yaptığı can. 
h hayvan ihracatı kontenjanlardan 150 
bin fazladır ve İrlanda da lngilteredcn 
bir milyon ton fazla kömür alabilecek. 
tir. Bu anlaşma İrlanda ile İngiltere 
arasındaki münasebetlerin tabii bir şe. 
kilde yeniden tesisi yolunda yeni bir 
merhale olarak telakki edilmektdir. 

Ama' utluk hakkındaki şayialar 
fülünce mani olmak içinmiş 

Londra, 3 (A.A) - Arnavutluk kı. 
ralınm bomba Ue yaralandığı hakkın. 

daJd haberin doğru olmadığını Iondrada-, 
ki Arnavutluk maslahatgüzan bildir. 
mcktedir. 
Londradaki Arnavutluk mahafilleri bu 
pyianın arnavutluğun iç lnki§afı için 
Holanda ve İsviçre bankerlerinden yap. 
mağa çalııtığı bir mı1yon ingiliz liralık 
htikrazı gni bıralmıınak için olduğunu 
l>Ddirmektedirlcr. lıtikraza kaı]ılık ola. 
rak, arnavutluğun kurmayı düşündüğü 
tUtün inhisan, eöaten1ecektfr. 

.Avusturalya'oın müdafaası için 

Londra, 3 (A.A.) - Bilyük Britan
ya İmparatorluğu müdafaa komitesi lı:S. 
t~i Sir V. Hankeg, neşredilmiş olan 
bir raporda, Avusturalya'nın müdafaa· 
usu yeniden tanzim için on senelik bir 
programla mecburi askerlik hizmetinin 
yeniden kabulünü teklif etmektedir. 

ITALVA'DA 

Faşi t ulusal meclisinin 
toplantı ı 

Torino, 3 (A.A.) - Stefani ajansı 
bildiri yor: 

Faşist fırkası milli meclisi, bu sa. 
bah genel lditibin riyaseti altında bu· 

ıada toplanmıştır. 

Meclis. iki karar sureti kabul etmiş
tir. Bu karar suretlerinin birincisinde 
ecnebi memleketlerde oturan faşistlere 
brdeıçe selam gönderilmektedir. 

!kincisinde de i~izJiğe karşı yapı
lan mücadelede: C' ide edilmiş olan neti
celerden babsolunmaktadır. 

~-----_..,-
c~kunlukla k.ırşdam:ıkw ve buna bü. 
yük umutlar bağlam ktadır. 

Ancak (Eko dö Pari) gazetesi bazı 
ihtirazln;:- koyuyor ve diyor ki: 

•• Anla~ma vadi g rçekse bundan en 
• ziyade sevinecek gene biziz. Fakat bize 

öyle g \"yor ki çetin konu§mal rdan 
sonra iki hükümet m seleyi hal değ'l 
geciktir n bir formül üzerinde nnl şnu •• 
lardır. Bay Lavnlin seyahati b'r ba~. 
langıçtır ve her şey yeniden yapıl cak. 
tır. Ote yandan bu seyahat d ıard bir 
çokbrmca dörtler nnd'aşmasına d-na 
ıurelinde tefsir o unacaktır. H<llbuki 
bu andlnımadan müttefiklerimiz ve or • 
takbrımız şiddetle nefrC't ctmcktedirlC'r.,, 

l*'ran 1z • İtalyan görüşmeleri 
ve Ta)nıis 

Londra. 3 (A.A.)-Bay Laval'in Ro
ma seyahati hakkmd:ı memnuniyetini 
bildiren "Taymis,, g.ızetesi diyor ki: 

"- Fransa ite İtalya aralarındaki 

Afrika meseleleri ihtilafının dostça 
halledileceğini ve yeni bir sıyasal ku
rulacağını şimdi tahmin etmek kabil
dir. O zaman bir Avrupa anla§?Dası pro. 
fesi esa en evelce fikirlerine müraczat 
edilmiş olan a~kadar devletlere teklif 
edilebilir ve bu devletler tarafından 

kabul edilmesi muhtemeldir. 

Taymis, Bay Lav.ıl ile Bay Mussoli· 
ni} i teşriki me ailerinden dolclyı teb
rik etme te \ e in iliz s J asasının buna 
yardım e~ olm ... mı da ilave etmck
t-edir 

Gazc le 
lennde b. y c:ılacagını 

lıayd t."D .. '. 

DEClŞlK DUYınıLAR 

lsveç'te Bay Bek şerefine ziyafet 
Stokholm, 3 (A.A)- Dışanişler baka 

m B.Sandler, leh clışanişler bakam B.Bek 
ile karısı Bayan Bek şerefine bir ziya· 
fet venniştir. 

Hindistan'da bir zorba kurumu 
meydana çıkarıldı 

Kalküta, S (A.A.) - Bir evin bah
çesinde bomba patlaması üzerine za
bıta bir zorba kurumu meydana çıkar· 
mış ve bu evde yaptığı araştırmalarda 
iki kişi yakalamıştır. 

Cenel re' de Şako nıc~ele i 

Cenevre, 3 (A.A.) - Bolivya, ulus
lar derneğine uzun bir nota göndererek 
asamblenin tavsiyelerine karşı P,aragu
ayın ileri sürdüğü iddialan reddetmit· 
tir. Notada deniliyor ki: 

Kavganın devamlı olarak kesilmesi 
ve bunun için teminat verilmesi bak. 
kındaki Paraguay tezinin tutulması 
işin hallini uzatmaktan başka bir §ey 
değildir. Bolivya ulusfar kurumuna 
k3.rJı girişmiş olduğu taahbiltlere sa
dık bulunuyor. Halbuki Paraguay sa
avş ilaniyle ve asamblenin tavsiyc-leri. 
ni reddetmekle dernek andlaşmasmı 
bozmufttır. 

Sar'da 6 arhoş poli işten 
çıkarddı 

Sarbruk, 3 (A.A) - Dün işten çıka. 
nlan 6 polis memurunun ımf sarhoşluk. 
tan dolayı azledildiklerini anlatan bir 
bildirim çıkarılmıştır. 

Bu bildirimde, önce haber verilen 
muhtelif hadiselerin hep sarhoş kavgala. 
rmdan ibaret olduğu ve Sarlui civarında 
çarpşnala.r olduğuna dair pyialann da 
asılsız bulunduğu ilave edilmektedir. 

Sar' <la bir ııiimayiş 
Sarbruk, 3 (A.A.) - Sar'daki bir· 

çok katolik kiliseleri bir nümayiş yo:p. 
mışlardrr. Bu nümayiş, Sar katolik file
aıinin Almanyaya merbutiyetinin bir 
ifadesi suretinde tefsir edilmektedir. 
Bütün gazeteler tarafından neşredilmiş 
oJan bir beyannamede bu kiliseler, Al· 
manya aymerbutiyetlerinin ahlaki bir 
fazilet olduğunu unutmamış bulunduk· 
lannr ve binaenaleyh bu faziletin icabr 
veçhile hareket edeceklerini beyan et· 
mektedirler. 

An~k bu beya.n.n.amede plebisitten 
sonra alman hükfımetinin kilise ile dev
Icti biribirinden ayıran müşkülle-re bir 
nihayet vereceği umud ve temennisi 
izhar olunmaktadır. 

Adatci'niıı naşi Lalıay sulh 
saynnnn nakleclildi 

Lahaye, 3 (A.A.) - Bay Adatşi'nin 
nfi.şı bu sabah Şevening k .. künden La. 
haye sulh sarayına nakledilmi ve ora
da muazzam merasim yapılmı tır. Bu 
merasimde Felemenk kıraliçesi ile 
Belçika km:Jının ml..nı s illeri ve di
ğer birço • yüksek zev .. t hazır bulunmu~ 
tur. 

lngiherc'nin OV)Ctlcrdcn kercs
t<' a1ma!'ima Kana'da itiraz 

ediJor 
Otta..a, 3 (A.A) (Kanada) - Kana. 

da hükumeti, İngilterenin. sovyctlerden 
kereste satın almak hususundaki l:.ıran. 
na karşı şiddetli itirazlarda bulunmuştur. 

Jatlmat hüro~u da ıekzib 
ecliyor 

Tiran, 3 (A.A) -Arnavutluk matbu. 
at bürosu, kıralın sarayında bombalar 
patladığına ve Arnavutlukta ihtilal ha. 
reketi çıktığına dair yabancı k:ıynal:la. 
rın verdikleri haberleri kati olarak tek. 
zib etmekte. İç"ri durumun normal oldu. 
ğunu ve kıralın da yeni yıl dolayısile 

yanında prensesler ve maiyeti olduğu 
halde kendi ismini taşıyan hastaneye gi. 
derek orada bir haç saat kaldığını yaz • 
maktadır. 

Uir gemi l~nrn}a oturdu 

Ka· bbıka, 3 (A.A.) - 1ndölo is.. 
mind v pur sclıilde kar ya oturmuş
tur. ı y ıa kuı t nlmı a da geminın 

, yUzdü ulmeEi imkfuıı )10\;tur. 

BİRLEŞİK DEVLETLER'DE 

Amerika·nııı uluslar derneğine 
girmesi hakkında 

Vaşington, 3 (A.A) - Amerika par. 
lamentosu muhalif cümhuriyetçiler fır. 
kası başkanı ayandan Bay Monari ha. 
vas ajansına demiştir ki: 

" - Amerikanın uluslar derneğine 

girmesi yolunda hükumetin yapacağı bir 
teşebbüs bize aradığımız silahı verecek. 
tir. Fakat böyle bir teşebbüse hiç ihti. 
mal vermiyoruz . ., 

Meksika ihtilalinde zarara uğra· 
yan amerikalılara tazn inat 

Vailington, 3 (A.A) - Meksika hü. 
kfimeti ihtilal 6ll'asında zarara uğrayan 
amerikalılara tazmin için vermeyi onadı. 
ğı 80 milyon dolara mahsuben ilk taksit 
olmak üzere beş yüz bin dolar ödemiştir. 

En çok müsaadeli ulus tarif el eri 
ve Amerika 

Nevyork, 3 (A.A) - Salahiyetli mah. 
!ellerden bildirildiğine göre, Amerika bü. 
kQmcti en ço lanüsaadeli ulus muamele. 
sinde alacağı durumu tayin ederek ken. 
disi hakkında bu gibi tarifeleri tatbik 
edecek olan ülkelere karşılık esası dahi. 
tinde aynı tarifeleri koymağa anıktır. 

Bir vapur hattı 

Nevyork, 3 (A.A.) - İsveç bandı. 
rah bir vapur limanda Lek.sington va· 
puruna çarparak bu vapuru batırmıftır. 
Gemide bulunan 200 yolcu ile tayfa 
kurtarılmıştır. Ancak, beş kişi kaybol· 
muş ve 20 kişi de yaralanmrştır. 

Küha' <la korku ne knn§ıklıklar 

Havana, 3 (A.A) - Karışıklıklar kor. 
kunç bir şekil almaktadır. Haydudlar vi. 
layetlerde cüreti artırmışlardır.Belediye 
zabıtaları çok bozulmuş olduğundan bun. 
lar merkezin emri altına konulmuşlardır. 

Lindherg'in oğlunu ölcliirenin 
muhakemesi 

Flemington, 3 (A.A) - (Nevjersey) 
Lindberg'in çocuğunu öldürmekle suçlu 
Hoptman'ın muhakemesine bugün jüri 
heyetinin seçilmesile başlanmiştır • 

Bir saat görüşmeden sonra bir üye 
seçilmiştir. Hazır bulunan Lindberg 
Hoptman'a babnamağa çalışıyordu. 

Flemington, 3 (A.A.) - Lindbergin 
çocuğunu ka;ıran maznun Hauptmanın 
davası, 6 erkek, 4 kadından mürekkeb 
jüri heyetinin seçilmesinden sonraya 
geri bırakılmıştır. __ _,,,,_ .. ,. ---

Ba ian öko ıomi 
• 

i:O seyı to an 
(B~ı 1 inci sayıfada) 

refahı temin için uluslarımızın 
muhtelif fa liyetleri arasında ye· 
ni münasc!>etler kt!rmak lizere bu 
itimadın nasıl k"'Ullnnılması icab 
edeceğini göstermek size düşer, 
son olarak Anka.ı·a' da müz:ıkere 
ufüecek ve 10 mayı.,ta Bühreş't~ 
Balkan nndla~ması toplantısına 
arzedilecck esbabı mucibe raporu· 
nun esaslarını ha ırlıynca.ksmız.,, 

Romanya heyeti başkam B. Ta
bacovici demiştir ki : 
"- Umumi biı· anlaşma için ya· 

pılan gayretler akim kaldığı iç.in, 
bütün memleketler, kendi ikt' dar
larını aıan müşkülleri mahalli ted
birlerle al için bo~u boşuna çalı~ 
maktadır r. Fakat bu müşküller, 
anlayı,. ve geniş bir t~riki mesai 
ile halledilebilir.,, 

Eski Maliye Bakanı ve Yunanis
tan bankası ikinci müdürü B. Var
varessos, konseyin bu toplantı .. ına 
ba ... kan seçilmiştir. 

B. Tnbacovici, Bay Hasan, Bay 
Saha ve B. Belib:ınoviç ikinci baş
kan se,.ilmi lerdir. 

llindi~n'cla zelzele 
Kalkntta, 3 (AA.) - Saat 7,22 ele 

Alipar'da. me kezi Everest dawının 200 

mil kadar ~nde ta min edilen şid-
detli bir le kaydedilmi.,tir. 

4 S~"''<.ANUN 1 "35 CUMA 

DUY MLAR 
lSPANYA'DA 

f'"panya'<la sıyn al uçlnlar 
salıveriliyor 

Barselona. 3 (A.A.) - tık teşrin 

ayında hapse atılmış olan sıyasal suçlu

lar serbest bırakılmaktadır. Dün 24 ki· 

şi daha salıverilmiştir. Katalonya say

lavlarından Bay Migel de bunlar ara

sındadır. 

İspanya' ela iirfi itlarcnm 
ka)dırılnımıı İ!:Jn 

Moorid, 3 (A.A.) - Hükumet İs

panyada örfi idarenin kaldmlmasrna 
dair parlamentomın daimt murahhas 
heyetine bir teklifte bulunacaktır. 

Ankara Radyosu 
Dün akşam Ankara radyosunda, 

yurdun ürün ba:kımından bu yıl alaca· 
ğı verimi anlatan ekim ve meteoroloji 

vaziyetini dinledik. 
Me-teoroloji müessesemizin değerli 

müdürü Bay Tevfikin söyledikleri bu 
kurumun çalışmaları, araştumaları üze. 
rinde bizi ne kadar çok eyi aydınlat· 
mıştır. Günü gününe, saati saatine ü
rünlerimizin nasıl olacağını bu miles. 
eesemizin önce<kn bildiğine inan bes
lemek gerekiyor. Cwnurlıuğumuzun bu 
ulusal kurumile övünebiliriz; övüncbi· 
leceğimizi görüyoruz. Bay Tevfikin bi· 
ze söylemiş olduklannlan çok eyi ve 
açıkça anladık ki, Samsun, Havza, An
talya çevrelerinin bazı parçaları bir 
tarafa bırakılırsa biltün yurdda çiftçi 
gülüyor ve ileriyi umudla bekliyor. 

Bolluk, çiftçi ve türk köylüsü adına 
beklediğimiz ve istediğimizdir. Tilrlıi· 
ye cumurluğu için, çiftçinin ve bütün 
köylünün refahı en özlü, en önde bir 
iştir; ve böyle bir sonuca varmak için 
elden geleni yapmaktan çekinmemekte
dir ve ç.ekinmiyecektir. 

Bu çok değerli konuşmayJ, radyo 
dinleyicileri, bütün türk ulusu kıvanc. 
la karşılamıştır derken hiç yanılmıyo

rum. 
İkinci konu§mada, yedi günlük ga. 

zete yazıları, ulusal ve evrensel hadise. 
ler kısaca anlttldı. Biz, geçen cuma de • 
diğimiz gibi, bu kısaltmaların (hulasa), 
ndamı gazete okumaktan kurtaracak 
bir özde bulunduklarına inanmaktayız. 

Yurd dışında, yurd içinde olup bi. 
tenler, yabancı işler için yurdda söyle. 
nenlerle ulusal savlaklanmız (davalan. 
mız) için dışarda yazılanların hepsi bi. 
ze pek gUzel ve kısaca okunmuştur. 

Matbuat kısaltmaları, adı vereceğimiz 
bu konuşmaları biz çok iyi karşılıyor ve 
faydalı buluyoruz. 

D .. n akşamın müzik yönü de Fer -
hunde Ulvı ve Necdet Remzi'nin yaşat. 
tıklarile pek parlak olmuştur. Bctho. 
f n'in Sonatı alkışlanacak ve övulccek 
gıbi guzel çalınmıştır. Ferhunde Ulvi. 
nin d , kardeşinin de beğenildiği söy. 
lcnmc. '· gerektir. Ulvi Ccmal'in eksik. 
lıgini duyurtmadan çaldılar ve radyo 
dınlcyicılerini memnun bır.ıktılar. An. 
lr...ra Palas orkestrasının da dün ak:pm 
çok muvaffak olduğunu söylemek doğ. 

ru olacaktır. 
l3u .1kşamın radyo programı şudur: 
D ns musıkıs• 
Çocuk saati 
Musiki: 
Tchaikowsky Scherıo 

Wagner Bir parça 
Keman: Necdet Remzi 
Piyano: Ferhunde Ulvi. 
Ev kadınına öğütler. 
Mozart Sonate Fa Majeuı 
Piyano: Ferhunde Ulvi. 
Haberler. 

Bugünkü Avrupa pııog
ramlarından seçmeler 

KONSERLER. 
Saat 
14.15 Tulu:ı:<la senıoni 

21.15 Varşovada senfoni 
24.00 Ştutgard'ta senfoni 

OPERA VE OPERETLER. 
19.00 Varşovada Ariya 
20.00 Belgrad'ta Ariya 
21.10 Tuluz'da operet. 
23.00 Tuluz'cla opera ariyası 

lllANSA'DJ 

15 milyonluk hazine tahvili 

Paris, 3 (A.A.) - Deyli Telgraf mu· 
habirinden: Fransız hükumeti hazine 
tahvili ihracı için haddi 10 milyondan 
15 milyona çıkaran bir kanun layıhası 
hazırlanmaktadır 

Sitrocn lahrikaları gene 
çalışıyor 

Paris, 3 (A.A.) - Sitroen işevıc. 

rinde üç bin işçi yeniden işe alınmıştır, 
Pazartesi günü daha birçok i~çi i .. e alı
nacaktır. Birçok işçilerin iş başına 

gelmek Uzere fabrikal.ıra hücu met. 
mesine ra 1 men hiç bir hadise olmamış4 
tır. 

Çocuk esirgeme kurumu .. 
na eşya verenler 

Her yıl kurumumuza para yardımın· 
da bulunan Mısır Maarif Vczaretindo 
Bay M. CeHilettin ile, Mısırda göz dok. 
toru Bay ismail Şükrü bu yıl da kuru
mumuza ıkişer inğiliz lirası gönder· 
mek suretile yurdumuzun yoksul yavru. 
larına karşı yüksek hayırseverliklerini 
göstermişlerdir. Genel merkez kendile· 
rine açık tefekkürlcrini sunar. 

Çanakkale saylavı Bay Şükril evin· 
den 14 parça eıya, Müteahhid Bay Ra· 
sih İhsan evinden ı parça eşya, mu. 
hcndis Bay HU.nU evinden 4 paıça eı· 
ya, Dr. Bay Hamid Osman evinden 4 
parça Cfya, DnJet demiryolları genel 
müdürü Bay İbrahim Kemal evinden 1 

ı<eg n.ınpnw •UJ!~ ıeııuelfeq 1;1f;!uefııa 
Be.kir Vehbi evinden 3 lira, Bay Ali 
Rıza 1 lira, emniyet işleri genel müdür. 
lüğü şube 2 müdilrll Bay Faik 10 lira, 
Dışarıişler bakanlığı ı;ifde müdürü Bay 
A. Seni evinden 14 parça eşya, lnönll 
okulu sınıf 2 namına 7 parça eşya 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel met. 
kezine bağışlamışlardır. Genel merkez; 
bu hayırseven sayın baylara ve okul ço· 
cuklarına açık teşekkürlerini sunar. 

ÇOCUK ESİRGEME KURU
MUNDA PARASIZ 
~1UAYENEl.EU 

Çocuk Esirgeme Kurumu anğlık vo 
goysal yardım müdürlüğüne tayin edil· 
mİ§ olan çocuk hastalıklan mütehassısı 
Bayan Dr. Fahriye her gön saat 12 ye. 
kadar hasta çocuklan; 

Bayan Dr. Fitnat pazartesi, perşem• 
bo günleri saat 14 den sonra iç hasta. 
lıklı anneleri; 

Sah günleri saat 14 den sonra da 
harici hastalıklı anneleri; 

Doğum ve kadın hastalıkları müte • 
hasmı Bay Dr. lsmnil Hikmet çarşrun
ba günleri &ant 14 den sonra gebe ka. 
dınlar ve kadın hastalıkları muayenele
rini Çocuk sarayında yapm:ıktadırlar . 

G be k dınlardan muntazaman mu
nycneye gelenlere do ~•umundn kurum e. 

heleri v sıtasilc ber türlü yardım yapıl· 
maktndır. 

Dit muaync evinde sabahtan akşama 
lcndar çocukların ve annelerin dişl~i 
muayene ve tedavi edilir. 

E!o;ki ~amaşırlarımzı Çocuk 
Esirgeme Kurumuna veriniz 
Kış geldi. Kışın soğuğundan ve bu 

soğuğun getirdi,) hastahklard n yok· 
suz yurdd.ı larımızı korumak hepimi. 
zin boynumuza borctur. Bu borqı öde
miş olmak için kullanmadığınız eski 
çamaşırlarınızı, !iOcuklarınızın eskilc. 
rini çocuk esirgeme kurumuna veriniz 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
tebrik tfılgraf nameleri 

Çocuk cr.irgemckurumu tarafından 
hazırlanan .. lüks,, tebrik telgraf kağıt• 
ları sureti hususiyede Viyanada bastı• 
rılmış çok zarif ve süsJüdür. Bu kfiğıt. 
lar her telgraf merkezinde bulunur. 
Tebrik telgrafınızın bu süslü kağıtla 

muhatabınıza verilmesini isterseniz, ar .. 
zunuzu telgraf memuruna soylcyiniz. 
Telgraf ücretinden başka vereceginiz 
15 kuruş maks.'ldımzı temin eder. Bu 
suretle hem çocuk esirgçme kurumu. 
nun bakm:ıkta oldu u Vims iz ve fa .. 
lcir J avnıl ~n bakımına ya dım, hem 
de t ... 1 ... r fmırı çtc ti iniz z tn karşı da 
fazla s..ıygı göstcrmiı; olur .. unuz. 
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l' arı · ısı yasal 

l\fu olini - l.1aval 
koııu~ına arı 

Marsılya faciası olmasa idi, Barthou 
- Muuolini timdiye kadar bir araya 

gelmit ve f ranaa ile ltalya araıındaki 
pürüzler:i ne dereceye kadar kaldrrabile. 
ceklerini anlamıt olacaklardı. facia, 
Fransa ıle halya arasındaki konuşma. 
lnrı, goruluyor ki, onJeyememİ§ olsa 
olsa biraz geciktirmiıtir. Çünkü fran. 
sa dı§itler bakana Laval, ıundi Roma. 
da bulunmaktadır ve konuşmalar baı. 
lnmııtır. 

Cclen telgraflarda, konuşmaların 
koloni ışlerine, Avuııturya'nrn nzatilı. 
ima. Ortaavrupaya dokunacağı söylen. 
ncktedir, Bunlar arasında Avwturya azad 
lığı, en çok göze çarpandır .• Telgraflar 
da bu hususta epeyce açıktır. Anlatı. 
lıyor ki, ltalya ile Fransa arasındaki 
anlaımad temel rolünü Avuaturyanın 
azadlrğını korumak İ§İ görecektir. iki 
devlet bu hususta sözleıccck ve öteki 
İ§lere dokunn anlaşmalar, bep bu mih. 
ver etrafında dönecektir. 

Ortaavrupa iıleri üzerinde uyuımak, 
büyük sıyaaal planın ikinci yüzündedir. 
Bes~lli ki, ltalyaya burada düten yü. 
küm epeyce ıığır o!acakbr. Çünkü Kü. 
çüknnlaşına dolayısile, Awsturya der. 
ken Habsburg'tardan, !\'t cariıtan der. 
kcn do diri ve hamleci revizyonizmden 
vazgeçmek gerekecektir. Buna karıılık. 
ltalro - Avusturya - Macaristan a. 
rruunda daha önc:e yapılan ökonomik ur.. 
laımalann Fransa ve Küçükanlaıma ta. 
rafından tanınmuı ve Paris finana 
merkezi tarafından kredi ile beslenmesi 
dütünülebilir. Ayrıca da, Ortaavrupa 
ökonomisi hakkında ötedenberi karıı 
karııya kalan ve bir türlü uzla§tınla. 
mıyan İtalyan plinı ile fransız plam. 
nın biribirine uy.gun dütürülmeıi dÜfÜ.. 
niilcl>ilir. 

Anlaşmalar, yalnız bu çevrenin için. 
do imlan bile iki büyük de.Jetin karıı. 
lddı karları şunlar olacaktır: 

1. - Sıyaıal bakımdan: 

a) Fransa için ( dolayu;ile Küçükan. 
laıma için): 

Hnbsburg tehlike İnin kalkmaııi 
Mncar revizyonculuğunun yumuta. 

blması; 

b) halya için: 
Avusturya azadlığmın Fransa ve 

dostlan ile l tal ya tarafından garanti al. 
tına alınması; 

il. - finans ve ökonomi bakımın . 
dan: 

) Franıa için: 

Ortaavrupa ve Küçükanlatma mem • 
leketlerine yatırdığı paralan, bu mem. 
leketlcr ökonomilerini biribirine karıı 
daha iyi ayarlamak kabil olacağından, 
emniyet altına almak· • 

b) ltalya için: 

ltlya - Avuıt ·rya - Macaristan 
ökonomik anla§rr ... una hem bir taraftan 
kredi bulmak h' .n de bu anlaımayı bir 
Ortaavrupa an' ışması biçiminde gcniı. 
lctilm' görmf,k. 

Şuncli b7."tılara bir koloniler ÜzN"in • 
de ve biı .ffe §tlrkı cenubi Avnıpa'ııı ü. 
z rinde c r-iılk nl ıma formüllenni ka. 
tacak 6 ~rsak, F'1'1111ııa ile ltnlya ıırıııın. 
daki 1 ,dliba~lı itleri yalnız Almanyaya 

n ·• dajµı başka bakımlardan alınacak 

duı ımlar müstesna, bir araya getit"mİf o. 
1 ,,, " 

Şu var ki, bu kadar sade görünen bu 
anla~ma şeması, yalnız kagıd üzerinde 
böyledir. işin gerçeklik yüzü hem çok 
d ha nnzalı hem de çok daha çetindir. 

Lavııl Roma'ya doğnı yola çıkmaz • 
dan Önce yapılan sıyaaal yoklamaların 
amacı, bu şema'ya ne dereceye kaJar 
dokunulac gw ını •-la--•- · · ld • • . ~· ""'°' ıçın o ugu gı. 
bı yapılac .. k konuımaların genel pren. 

==== 

ULUS 

• 
iÇ DUYUMLA 
Muğla'da fırka kongresi 

Muğla, 3 (A.A) - C. H. F. vilayet 
kongresi encümen seçimi yaptıktan aon. 
ra encümenler görüşmeleri devam etmiı. 
tir. Bugün de ara vermeksizin çalıttık. 
tan aonra akşam geç vakit kongreye son 
verilmiştir. Kongre encümenin görü~ • 
melerine ıon verdikten sonra kaza ve vi_ 
layet bütçelerini onamıı, ondan sonra 
yeni idare heyetini seçmİ§tir. Kongre. 
nin sonunda kongre başkanı Cemal bir 
söylevle kongreye iştirak edip de gide. 
cckleri selamlamış ve alkışlar arasında 
kongreye son vermiştir. 

Maraş'ta fırka kongreleri 
Maraş, 3 (A.A) - Salk fırkasının 
Maraı, 3 ( A.A)- C. H. Fırkasının 

nahiye ve kaza kongreleri bitmiştir. Ya. 

Maraş'ın elektriklenmesi 
Maraş, 3 (A.A) - Maraıı elektrik. 

le aydınlatmak için belediye ile Sümer. 
bank arasındaki konuıma bitnüı gibi • 
dir. Yakında belediye tehir tesisabna 
baıbyacaktır. 

Bulgar hükiımetinin taziyesi 
Sofya sefaretimizden alman habere 

&'Öre bulgar dııarıiıler bakanı teırifat 

umum müdürünü elçiliğimize göndere. 
rek Çapakçur'da vukubalan zelzele do. 
layısile gerek bulgar hüklımeti gerek 
kendi namına taziyetlerini bildinniılir. 

Alnıanya'da yumurta re mi 
Türkofiı' den: 

Türkofia Bertin şube.inden bugün 
alınan telyazııında Almanyanın yumur. 
ta muvazene resmini sonkanun ayı için 
yüz kiloda 25 ranmark olarak tesbit et. 
tiği bildirilmektedir. 

Tasarruf Kurumları eşya 
piyangosu 

15 ikinci kanunda çekilecek o
lan Çocuk Esirgeme ve Milli lktı· 
sad ve Tasarruf Kurumları Eıya 
piyangosunun çekilme günü diğer 
cemiyetlerin piyangolarmm keıi· 
desi bu zamana yakın olmaları 
hasebiyle 25 şubat 935 gününe bı
rakılmıştır . 

ıipleri üzerinde olsun, önceden UJ'Uf· 
mak içindi. 

Laval'in bugün batta Roma' da bulun. 
makta olduğuna bakılırsa, işin bu ka • 

dan yapılabilmiıtir. Fakat bundan ö • 
tesi için neler elde edilebilecektir? Or. 

taavnıpa ve Küçükanlaıma devletlerinin 

kimiıi Fransanın kimisi de İtalyanın 
yanında gÖzÜk&e bile, konuşmalardan 

günü gününe haberdar edileceklerine 
göre sonuç üzerinde nasıl ve ne kadat· 
müessir olacaklardır?. 

Bunlan kestirmek, pek kabaca bir 
tahmin olur. Eier 1 talya ile Fransa. 
nın anlaıma iatekleri güçlü ve özel ise, 
her ikisi de dostlarına az çok söz geçi.. 
recck vaziyette olduklarmdan, baıhynn 
konu§malar pek uzun süne bile, iyi kö. 
tü bir ıonuç verecektir. 

Şurası yalnız açıktır ki, Laval -
Mussolini konuımaları, Franıa ıle ltaL 
ya'nın Avrupadahi ve Akdenizdeki men. 
faatlerinin karııhldı olarak gözden geçi. 
rilmesidir. Konuşmaların ıonucu ise, 
kartılıkh menfaatler üzerinde mutabık 
kalmak demektir; sıyasal menfaatlerin 
ökonomik menfaatlerin. 

BURHAN BELGF'. 

Hava vaziyeti 
Ziraat Bakanlığı Meteorolojisi 

Enstitüsünden alınan malfunata 
göre orta Anadolu'nun doğu kıs
mı ile Akdeniz kıyıları, doğu A
nadolusu ve Karadeniz kıyıları 
tamamiyle yağışlı geçmiştir. 

Yağı~ Orta Anadolu ile doğu 
Anadolusunda kar ve Akdeniz kı
yılariyle Karadeniz kıyılarında 
yağmur şeklindedir. 

En çok yağış Siverek'te 47, Dört
yol' da 19, Giresun'da 18, Diyar· 
bekir'de 16 milimetre olarak öl
çülmüştür. Öteki yerlerde yağış 2 
ile 15 milimetre arasındadır. 

Orta Anadolu'nun Eskişehir, 
Kütahya, Uşak, Isparta çevreleri 
haric, öteki yerleri ve doğu Ana
dolusu tamamiyle karla örtülüdür. 

En düşük gece sühunetleri sıfı· 
rın altında Bolu' da 9, Ankara ve 
Edirne' de 8, Kars' da 6 derecedir. 

En yüksek gündüz sühuneti de 
Antalya' da !ıf ıran üstünde 15 de
recedir. 

Samsun'un ihracatı 
Samsun, 3 (A.A.) - llkki.nun 

İçinde Samsun' dan yabancı ülke· 
lere 585 ton buğday, 200 ton ar
pa, 10 ton nohud, 42 sandık ce· 
viz içi, 1233 sandık yumurta, 170 
çuval mercimek, 320 sandık ka
buklu ceviz ve 400 çuval kepek 
gönderilmi§tir~ 

Knyscrfde halk dersleri 
Kayseri, 3 (A.A.) - Halkevi 

salonunda yılbaşından itibaren 
türkçe tarih, coğrafya, yurd ve 
sağhk bilgileri, hesab malfunatı 
verilmek üzere derslere başlan
mıttır. 

Maraş'ta yağmurlar 
Maraı, 3 (A.A) -Yamurlar devam 

ediyor, bu yılm daha bereketli olacağını 
gören çiftçiler ıevinmektedirler. 

Kayseride Atlıspor 
Ocağı 

Kayseri (Hususi) - Burada, 
Ankara' daki atlı apor kulübiine 
benzer "Atlı spor ocağı,, adında 

bir spor kulübü kuruldu. Bu yeni 
kulübü kuran Kayseri Halkevidir. 
Kolordu kumandanı General Ali 
Hikmet Ayerdem yeni kuruma, 
kabil olan her türlü yardımları 
yapmaktan geri durmamaktadır. 

Ocak üyeleri haftada iki gün ma
nej ve bir gün de kır gezintisi ya
parak atlı spora alışmaktadırlar. 
Ocak, üyeleri için at satın almak 
üzere Karacabey harasına baş 
vurmuşsa da istenilen vasıflarda 
satılık at olmadığı bildirilmiş ol
duğundan bu sefer de Ziraat Ba
kanlığına bat vurarak yt:rli ve de
ğerli binek atı tedariki için ne yap
maıı gerek olduğunu sormuştur. 

Ocak, gelecek cevabın kendiıi
""e en doğru yolu göıtereceğini 

,1maktadır. 

1zmir«lc Hiliiliahnıcrin 
yardımları 

l:tmir, 3 (A.A.) - Hilaliahmer 
kurumu lzmir ıuhesi önümüzdeki 
bayram dolayısiyle fakir kadınlar
la fakir çocuklara elbiselik kumaş
lar dağıtmaktadır. Hilaliahmer şu
besi 1934 yılında yurddaşlara yap

tığı yardım hakkında bir istatistik 
amklamıştır. Buna göre geçen yıl 
memleketlerine gönderilen yoksul. 
lara yiyecek bulunması için 600, 
fakirlere 2600 lira harcanmıştrr. 

Bayramlarda 552 fakire ve çocuk
lara elbiselik kumat dağıtılmış ve 
bunun için de 581 lira harcanmış
tır. Fakir 180 okulluya ayakkabı 
elbise, kitab yiyecek parası olarak 
380 lira dağıtdmıt ve yedi sakata 
695 liralık takma ayak, kol .ve kor
sa yaptırılmıştır. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
yardımları 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel mer. 
kezi 16. 12. 934 tarihinden 1. 1. 935 ta. 

rihine kadar 3340 çocuğa yardım yap. 
mııtır. 

Bunlardan 351 basta çocuk ve kadın 
eencl merkez polikliniklerinde muayene 
ve tedavi edilmiştir. Ayrıca diı mua.. 
yene evinde 399 çocuğun diıleri mua • 
yene ve tedavi edilmiıtir. 

2087 çocuk ve anne genel merkezin 
banyolanndan istilade etnüıtir. Süt 
damlası kıamında da her gün 145 çocu. 
ğa yekun olarak 1319 kilo bedava süt 
tevzi edilmiştir. 

Fakir talebeler için açılan •ıhane. 

den her gün 190 çocuğa sıcak öğle ye. 

meği verilmİ§tİr. yardım için müraca.. 

at eden fakir çoruklardan 159 una 483 

parça yı bulan eşya elbise, ayakkabı, 

palto, çamqır ve kasket vcrilmiıtir. Ay. 
nca dokuz fakir yavruya para vardııw 
yaprlmıttu. 

Bir şald öldürüldü 
Kırklareli, 3 (A.A) - Şakavet ve 

soygunculuk yapan Veli otlu Hasan 
jandannalanmız tarafmdan öldürülmüı. 
tür. Bu zorba, 926 da Şakavet yaptıiın. 
dan dolayı amrr dııına atılmııtf 

KiTAPLAR: 

Ankara Hukuk Fakültesi Talebe 
Kurumu derslerini bastırarak hem 
kendilerine hem de ilim ve hukuk
la uğraşanlara yararlı bir İf yapı
yorlar. 

Pr. B. Yusuf Kemal'in birinci ve 
ikinci sınıfların ökonomi dersleri
ni havi iki cilt kitabı ile Pr. B. Veli 
Saltık'ın "Borclar,, kitabı bu sene 
basılanlar arasındadır. Bu kitab
ları cemiyet satmaktadır 

Bugünkü maçlar 
1 - Çanknya • M. Gücü ikinci 

takımları. Saat 9,30 da, hakem 
Necdet. 

2 - DemiT Spor • Güvene Spor 
birinci takımları. Saat 11,15 de, 
hakem Obitz. 

3 - Çankaya - Muhafız Gücü 
birinci takımları. Se.at 13,15 le, 
hakem Ömer. 
r- §IUC&L • 

SAYIFA 3 

.Ülkü'nün 23 üncü sayısı 
Halkevleri mecmuası Otkü, amacın 

gittikçe kavrayan ve geUşen bir mcc· 

mua oluyor. Bu sayı da ülkü yolunda 

yürüyenlere yeni hrzlar, inanlar ve bil. 

giler getirecek yazılarla doludur. 

Başyazı, Başbakanımızındır; türk 

kahramanı, ttirk devlet adamı, türk ka

dınına verilen hakkın degermi ve sebe

bini anlatıyor. Mecmua içinde CUmlıu

riyet Halk Fırkası Genel Katibi Bay 

R. Pek~r'in Menemende sağnak halm

deki yağmura rağmen sel gibi ovayı dol

duran kalabalığın karşısında bir onınc 

ve inan sağnağı gibi ruhtan kopan sö.z. 

lerini tekrar okumak fırsatı var; Bay 

Falih Rıfkı Atay'm Xubilay adlı ir 

yazısında gene o eşsiz inkılabçı göriış 

ve tahlillerden birisını daha okuyoruz. 

Bay Mcbmed SaHet Engin'in Anadolu

daki en eski tilrk medeniyeti Eti impa· 

ratorluğunu anlatan tarih yazısı, bir 

ders gibi faydalanarak bir şiir gibi uvk 

alınarak okunacak bir yazıdır. Behçet 

Kemal Çağlar'ın .. Ne zaman ah ne za

man,. yazısı bu tarihi bilgiyi bir sanat 

sezişi ile kavra yor, tamamlıyor; bir Eti 

destanı ve bir Eti mitoloıisi yapmayı 

dilşünen ve arayan ikı ya1:ıda lHr inan 

uygunluğu var. Bay l lasan Fehmi Tur· 

gal, geçen sayıdaki yazısına yeni bir 

ilave ve iyzah olan ''Sumer olçlisü,. ma· 

kalesinde bir tarih köşesini salfihiyetle 

aydınlatıyor. Bay Hasan Ali Yilccl'ın 
Göte için yazdığı çok gilı:el kitabın, 

eyi bir etüdünü yapan Bay Kadci'nın 

yazısı, o gtizel kitabı okumayanlara tıc. 

men okumaya davet için samimi ir 

takdir ve tahlil eseridir. Heb'iet Kertıill 

Çağlar'ın "Gonlillü tıdnat,. adlı bir ma

kalesi, sanatı bUtfin ı;osyal varlıklar ın

kılab saflarına gönilllU davet eden bir 

haykırış ve bir iddia taşıyor. Bay Hıl

mi Ziya'nm felsefe ve ulusal tefelı:kur 

başlıklı yazısı, beşeri felsefe karşı u

da bir tlirk tefekkUrünUn varlıgını ve 

doğuşunu anlatan olgun bir bılgi ma-

kalesidir. Mimar Bay Semib'in "Yt-nl 

şehirler doğarken,, makalesi, yeni do.. 

ğan ve gelişen şehirlerde baştan sona 

kadar riayeti bir sanat, selim zevk ve 
sıhhat borcu olan hususiyetleri sırala

yan, şehirlerdeki gUzellik ve orijinallık 

şartlarını sayan değerli bir yazıdır. Bay 

Said Aydoslu'nun ''Ökonomik devrida

im., adlı makalesinin UçüncüsU, muğlak 
ve girift ikusat bahisterinl her okuya

mn anlıyacağı bir sadelik içerisinde fi. 

kir ve prensipten bir şey feda etmeden 
koyabilen örnek bır yazı te iri yapıyor. 

Bay Aziz Çorlu'nun musikinin ta· 
rih ve cdebıyat makalesi, garb musikisi. 

ni her zamankinden dnha fazla bilmek 
ve kavramak ihtiyacınr duyduğumuz 

bu sıralarda tam zamanında ve yerinde 
bir tetkik olarak göze çarpıyor. Güzel 
sanatlar bakımından ehemmiyetli ve 
ihtısash bir konferans da Bayan Ertha 
Rıhtcr'in heykel sergisi dolayısiyte 
söyl •nmiş gtizel bir s ylev olarak oku
mak merakını uyandırıyor. Bay Zeki 
Mesud Alsan'm her ay Ülkü irin yaptı· 
ğı "'Ayın politikası., başlıklı sıyas..1 

hulba, herhangi bir sebeble günlilk hi· 
diselerl takip edememiş olanlara bütnn 

bir aym d,oğru ve öz bir hesabını veri· 
yor. Bay Behnan Şapolyo'oun kitabm· 
dan alınmış bir parça. Atatilrk'Un An. 
kara'ya ayak bastığı gtiniln üzerinden 
çok geçmeden o tarihi tekrar bir daha 
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SANFRANS1SI(0- PEKiN: EN YENİ nUNYADAN EN 
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Ge~en sayılarrmızın birinde lrarısız 
muharrırlcrinden Marc Chadourne'un 
Amerika'ya dair güzel bir yazısını neşr 
etmiştik. Aynı muharririn bu sefer 
"'Rc\•ue de Paris,, de çıkan Uzak Şark 
bııkkındaki mühim bir yazısını da bu
gün tercüme ediyoruz: 

]aponya'nın "hakikatleri'' - gene 
Japonyanm "hakikatler,, inden kaç
mak isteseniz bile elinden kurtulamaz
amız. Dün, bir gene doktor beni Tok
yo'nun fakir mahallelerine götürerek 
korkunc sefalet manzaraları gösterdi. 
Bugün birkaç yüksek mekteb talebesi.. 
le birlikte "eğlence mahallerine,, gittik. 
Orada toplanmış bulunan ve adedleri 
8000 i geçen zavallı kadmlann çoğu, 

ailelerinin borclarını öaemek için bu 
mesleke sevkedilen köylil kızlarıdır. 

Japonya'nın geçirdiği sıkıntı ve dar 
lığın derin sesebleri, §ehirler kadar ka
labalık köylerde keşfedilebilir. Her 
yerde, her tarafta, toprağın kifayetsiz:
llfi görülmektedir. 

Japon halkının ytlzde 60 ı 1ı:öy1Udflr. 
Her karış toprak iJienmi~ pek pahalı· 
ya mal olan sunt gübrelerle bcslenmiı
tlr. Her aileye isabet eden toprak mik· 
darı bir hektardan azdır. 

Bu halk yabancı iller~ gitmekten 
~lanmaz. Atalar toprağına ağadan • 
ıun köklerinden daha sağlam köklerle 
bağlıdır. Kore tarlalarını yerli pirinç 
milstahsillerine, Mançuri tarlalarmı da 
Santong vilayeti Çin köylülerine bua
kır. Onun müstemleke peşinden koşma
sı yalnız ilk maddeler bulmak ve sana
yie mahrec temin etmek içindir. Japon 
çiftcisi varını yoğunu suni gübreye ve
rir ve neticede borc altında ezilir. 

Japonya'da köylil borcları 5 milyar 
yen tahmin ediliyor. Yani köylil başına 
1000 yen .... Her köylünün senelik açığı 
nsati olarak 200 yendir ... 

Bugünkü hüktlmetin vaziyeti düzelt 
mek için aldığı tedbirler maksada cl
Yennekten uzaktır. Çiftci birlikleri da.. 
ha zecri tedbirler istiyor. 
Yukarı Asya'nrn kapısında. - Tu • 

haf gelecek ama, Amerika şehirleri usu 
lnne göre planı çizilen ilk şehir dünya 
nın en eski, en asn şehri, yani Kubila
yın payıtahtı Pekin'dir ...• Bu muazzam 
tehir filhakika Şatranç oyunu hanele
rinin intizamile çiz.ilmiştir. 

Pekin'in en fakir mahallelerinde b{. 

bOtlln tafsi1atiyle kalbe ve kafaya so
kan bir sıcaklık ve erginlik taşıyor. 

Bay Kemal Turan Onal'ın Dördüncü 
Kurultayın fokılab tarihimizdeki şeref
li ve müstesna rolünu öz sözlerle ve 
olgun bir duyuşla anlatan yazısı, bir 
inan tazeleyiş kadar hararetli bitiyor. 
Avni Candar'ın Asya adının kaynağını 
araştıran tarih yazısı, kitablar arasın
da günlerce bütün bir dikkat ve fera
gatle çalışmış bir insanın ne güzel ve 
orijinal hakikatlerle karşılaşacağını an. 
latan ve okuyanı böyle tetkikler için 
kendiliğinden teşvik eden bir etüddür. 
B'ay Hıfzırrahman Raşid'in bir şiir 
mevzuu olacak kadar güzel bir adı ve 
mevzuu ele alan "Köy çocuğu,, yazısı, 
en zevkli ve lüzumlu ulusal işlerimiz
dan bi ine dokunuyor. Bay Zafir Fe
rid'in macarcadan çevirdiği "hırsızlar,, 
adlı hikfye, olgun ve orijinal; çevirme 
dili de pürüzsüz ve düzgün fakat ne de 
olsa "Karakoyun,, gibi efsanesinden 
yazrsına kadar her şey milli olan evel
kl hikfiyeleri unutturamıyor. Halkevle. 
ri mecmual:ı.rına bakış sütunlarını okur
ken Ün, Taşpmar gibi örnek denilebi
lecek güzel ve dolgun Halkevi mecmu
alarının çıkmakta olduğunu görerek 
seviniyoruz. 

Bay M. Saffe~in bir hilgi ve Bay 
Nahid Sırrı"nm bir sanat eserini ten
kid eden iki yazı da eE:erleri okumak 
ve zevk tatmak hevesini uyandırıyor. 

Fransada bir köy tetkiki, bize Avrupa. 
nm köycülük ülkümüz bakımından çok 
alaka '\:erici bir parçasını tam realist 
ve vesikıı1nra dayanır bir görüşle bize 
getiren ve bizi başkalarına imrenmek
ten öteye, başkalarına örnek olaı:ıya 

sevkeden değerli bir tetkiktir. Otkü 
tashihlerini daha itinalı yapınca ~ekiJ
de kusurunu büsbütün bırakmış ve ya
zılarını böyle çeşidli ve olgun ~çtik
çe o~<U"UCl'larınr hCT yönden tatmine 
hazır 01 ~ .. ık r•kmış bulunacaktır. 

le yiyecek çokluğu. dikkati çeken oır 

hususiyettir. Seyyar lokantacılar, ye
meklerini omuzlarında taşırlar. En fa. 
kiri bile durmadan yer. 

Bizim gözlerimize teşkilatsız görU
nen bu kalabalık Çin'de her~s geçin
me y<'lunu bulur. Çünkii her adımda 

rastladığımız bu nizam pek eskidir ve 
makinenin hiç bir rol oynamadığı bir 
medeniyete dayanmaktadır. 

... Pekin'in en mühim mekteblerin. 
den ve Çin'in en büyük üniversitesi 
olan Peita ünivenitesi bahcesinde, 
Wong isminde nazik bir gene kızla do 
laşıyorum. Gene kız bana, Ceneral Şang 
Kay Çek tarafından ortaya atılan "ye
ni hayat,, hareketi hakkında bazı izahat 
veriyor ve mesela bu hareketin dayan • 
dığı esaslarından birini zikrediyor: 

.. Elbiseler iyi iliklenmiş ve pek te
miz olmalıdır. Şapkanızı dilz giymeli
siniz. Kunduralarmızı muntazam bağ· 
Jamalısınu:. İtidal ile yemek ycmelisi.. 
niz, pirinci ziyan etmemeli. evleriniz 
ve odalarınızda daima intizama dikkat 
etmelisiniz.,, 

Bu "caasl&ruı., biru çocukça oldu
ğunu ıöylemekliğim Uzerinc Madmazel 
Wong bana ıu cevabı verdi: 

- Hayır, onlar zannettiğinizden da· 
ha çok ciddidir. Bizim istediğimiz, Kon· 
fnçiusO "yeni hayata,, lntıbak ettirmek
tir. 

Ctngiz!in ;rrldönDmll. - Diln, Pe
kin'de oturan mogollar Cenglı: Hanın 

doğduğu gtlnU büyllk merasimle kut. 
!adılar. Bir meıkteb binasında toplanan 
birkaç yüz kişi önünde bir hatib, Çin 
duvarlarını iki kere geçen ve Çin'i hUk
mil altına alan bilyük Cengiz'in mcn
klbelerini anlattı. 

Çin'in iç mogol eline muhtariyet ver
diği tarihten az sonra yapılan meraai
min manası yolt değildir. 

Mançurya meselesinden ıonra bir 

Mogol eli meselesi de çıkacak mı? Uç 
nüfuz sahasına ayrılan mogollar bir. 

leşmek ve müstakil olmak istiyorlar. 

Önüne geçmeğe muktedir olamıyacağı 

bir hadiseye meydan vermemek malt. 

sadiyle Çin bükfuneti iç Mogol eline 
muhtariyet vererek bu sayede son bağ
ların koparılmamasmı temin etti. Çin, 
Sovyctler kadar, bugünkil muvazeneyi 
uzatmak arzusundadır. Fakat Japonya, 
Mançukuo'yu kurmak ve bu ülkede 
muhtariyeti haiz bir Mogol vilayet1 ih
das etmek suretiyle bu muvazenede teb
didle dolu bir lmil vücuda getirdi. Çiln· 
kil ihdas ettiği vaziyet Japonya'yı, Çin 
ve Sovyetlerin kontrolü altında bulu.. 
nan lasımlarda da menfaatlerini takibe 
ıevkediyor. 

Pekin'deıı gUzel bir teaadiif eseri o
larak tekrar görüşebildiğim Torhut 
prensesi Nircima'nın delaletiyle yurd
daşlarından biri olan Sainbayre ile gö
rüştüm. Horşin ka.biylesine mensub bu
lunan bu zat, yeni mogol hükfuncti U. 
yesindcndir. Çocukluğunda Çin'de öğ
rendiği fransızcayı fevkalade güzel ko· 
nuşan Torhut prensesi beni, Lamalar 
mabedi arkasında bir evde oturan Sa
inbayre'ye götürdil. 

Bir kabiyle reisleri ailesinden olan 
Sainbayre hakiki bir mogoldur. Yük
sek alnı, çıkık şakaklariyle bana, kabiy
lelerin yaşadığı diyarları hatırlatıyor. 

O kabiylelerin misafirperverliğini tat. 
tım, çadırlarında yaşadım. 

Torhut prensesi ev sahibine sualle
rimi tercüme ediyor ve Sainbayre ne
zaketle cevab veriyor; anlattığına göre 
Çohar ve Sueyuan vilayetleri birleşe

rek muhtariyeti iç Mogol elini teskil 
edecekler ve Pay Lin Niao sıyasal ko
mitesi merkez teşekkül halinde işliyc
cektir. Bu teşekıkül, esas itibariyle Ku. 
omanting fırkasına bağlı mogollardan 
mürekkebtir. 

- Mensub olduğunua Horşim ka
biylesi Mukden'e yakın havalide yaşa
dığına göre japonların Mogol elinde
ki faaliyeti hakkında fikrinizi öğren

mek isterdim. 
Pren"es. ev sabibtnin cevc:bını ter

cü-e ediyor: 
- Japonlar, eşl:iyalığı mühim mil,.. 

yasta azalttılar. Fakat çinmeri se7mi
yen ve istemiyen mogollar, japonlarrn 
da yurdlarına yerleşmesini istemez1er. 

Sıyasal telakkileri mahdud olan bu 

"Politika., - Belgrad, 24 ilkktinun 1934 

"Türkler leadar cenub slav'lar üze
rinde uzun zaman ve devamlı bir suret 
te tesirde bulunmuş başka bir ulus yok 
tur. Bu tesirin bıraktığı izler pek çok
tur. Bu izlere bilhassa dilimizde de 
rastgelmekteyiz Birçok türk sözleri ve 
türk dili vasrtasiyle bir çok yabancı 

sözler dilimize girmiş ve yerleşmiştir. 

Dil insanlığın, en büyük varlığı ve in
sanlığın yarattığı eylerin, kültür ba • 
knnından, en ulusudur. Türkler bize 
her şeyden önce dil 7asıtasiyle tesirde 
bulunmuş olmakla bcra!>er biz türk gU. 
a:el sanatlan ve kültürU hakkında pek 
az bilgi sahibi bulunmaktayız. 

Bütün kültürel uluslar gibi biz de 
bugün türk ulusunun büyük türkoğlu 

Gazi Mustafa Kemal'in önderliği ile 
kısa bir zaman içinde yaptığı muazzam 
terakkilerin çok yerinde olarak, hayra
nı bulunmaktayız. Halbuki türk ulusu
nun Kemal devrinden önce dini fana. 
tiklerin takib ettikleri sıyasa yilzilnden 
medeniyet sahasında yaşamıı olduğu 

gerilik: devresinin tilrk ulusal tarihinin 
yalnız mavakkat bir devresinden başka 
bir şey olmadığını bilseydik tilrk ulusu 
nun bugün mazhar olduğu terakkiler 
bizi bu kadar hayrete d~ürmezdi. Bi • 
zim gözümüzde Türkiye'nin tarihi, müa 
lümanlığı kabul etmesiyle başlar. Bizim 
fçin "Türk,, ıözil "müslüman,, ıözünün 
müteradiÜdir. Tilrk olmak müslilman • 
lığı kabul etmek manasını ifade eder. 
Halbuki bütün bu sözler bir dil yanlı -
§tndan başka bir ıcy değildir. Bunu 
ilimler bilirler ve bu kelimelerin orta
ya çılanasım icab ettirmiJ olan husus! 
aebebler nrdır. 

Türkleri tanıdığımrz zaman orta çağ 
strb kültürü hem Bizans hem de Roma 
kliltürU ile rekabet halinde bulunuyor
du. Türkler ile karşı karşıya gelmek 
devamlı bir çarpı~yı mucib oldu. O 
devirde bu çarpışmanın ulusal bir ma. 

hiyeti yoktu ve olamazdı. Bu çarpışma 
evvela sultan ile çar arasında bir haki
miyet mlicadelesi, ondan sonra da müs
lümanlık ve hristiyanlık arasında faiki
yet ve şöhret çarpışması idi. 

HilU ve salib arasında uzun ve kanlı 
bir çarpışma devresi olmuştur. Halbuki 
hakikatte hem hilal, hem de salib bir • 
lcşmi• bir halde insanlık kültürUne kar 
'ı mücadele etmişlerdir ve her ikisi in. 
sanlığı karanlıklar içinde bırakmışlar
dır. İnsanlığın uyanıb bir .zamanlar, pa 
ganist olmakla beraber, hakiki bir kül. 
tür mevcud olmasını anlaması için asır
lar geçmesi icab etmiştir. Bundan sonra 
dirilme oldu ve tarih dirilmeye "Röne
aana,, adını verdL 

Bugünkü Türkiye bir nkrtkl Tilr • 
kiye değildir. Türkiye de bugiln orta 
çağ devrinden çıkmış ve kurtulmuıtur. 
Hilal ve salib arasındaki milcadele her 
ikisinin de zaferiyle neticelenmi§tir. 

Tilrkiye'nin de dirilmesi için bir 
çok asırların geçmesi icap etmiıtir. 

Türkler ancak Kemalin gelmesiyle di· 
rilme devresine girmişlerdir. 

Türk ve yugoslav ulusları arasında 
hiçbir ayrılık yoktur. Bilakis iki millet 
arasında karşılıklı ve yürekten bir sem
pati vardır. Türklerle aramızda ayrılık 
olması ıöyle dursun, her iki uluı müş -
terek sıyasal ve kültür gayeleri ardm
dan koşmaktadırlar. Bu yüksek gayele. 
rin gerçekleşmesi için her iki ulus sa
mimiyet ve merbutiyet ile çalışmakta
dırlar. Bunun için müslümanlığı kabul 
etmezden ve aramızda cereyan eden 
uzun mUcadelelerden önce türklerin ne 
olduklarını bilmek faydasız değildir. 

Ancak eski türk tarihini tetkik etmek 
bizim için kabil olmayıp gaz~te sütun
ları da buna kafi değildir. Bu makalede 
yalnız eski türklerin ne olduklannı an -
lamamıza kafi r,elecek olan b;r eyden, 
yani eski türk tiyatrosundan bahsedece. 
ğiz. 

TiyatTo, kültürel seviyesi yliksek 
olan uluslara mahsus bir müessesedir. 
o memlekette şair, aktör ve seyirci bu
lunması gerektir. Bugün bir çok kültü
rü yüksek memleketler vardır ki, şair
leri, aktörleri ve seyircileri oldukça az-

halkın ne istediğini bilmek için arasın
da yaşamı§ olmalr. Onlar, Hoşun ve 
Scmun'Jarından (yani beylerinden) baş
ka hükOmet bilmezler. Bu hürriyet ve 
geniş ufuklar işıkı millet hiç bir ya
bancı medeniyet elvermez. Fakat istik
lalini korumağa acaba muvaffak ola. 
cak mı?,, 

tiyatrosu nası eh? / 
dır. Halbuki türkler bundan 4.000 yıl ön 
ce tiyatro ne olduğunu biliyorlardı. 

Bundan 4.000 yıl önce türkler büyük 
ve kültürce yüksek bir ulus ve orta As. 
yada büyük bir varlık idiler. Türk 
ulusu muharib bir ulusdu ve asılzade • 
terden, türklerden ve yabancı uluslar· 
dan alınmış kölelerden mürekkeb bulu
nuyordu. Asılzadeler zengin ve kuvvet
li idiler. Bu da türkler arasında güzel 
sanatlar doğmasına amil olmuştur. Bu 
güzel sanatlar inkişaf etmiş ve türkler 
tarihin en eski tiyatrosunu meydana 
getirmi~'erdir. 

En eski türk piyeslerinden birinin 
bir parçası bugün dahi mevcudtur. Bu 
piyes parçası eski türk tiyatro edebiya. 
tının epik olduğunu göstermektedir. 
Piyesin mevzuunu türklerin o zamanki 
harblarından birinin zaferi te:ıkil et -
mektedir. Bu piyesin .r;amannnızdan 

iki bin yıl önce oynanmış olduğunu ha
tırlamak gerektir. Eski türk tiyatro 
sanatından kalmış ve bugün tanınmış 

olan ikinci eser birinciden az daha ye
nidir. Bu piyes türklerin Çin'e hücum
ları zamanından kalmadır. Ve bir kah. 
ramanhk ve trajedi vakasıdır. Vakanın 
kahramanları Uç kişiden ibarettir. Mev
zu şundan ibarettir: Bir türk muharibi 
barba gidiyor ve evde güzel zevcesiyle 
küçük çocuğunu bıarkıyor. Muharibin 
hareketini müteakıö kansını ei·le et • 
mek istiycn bir Çinli ortaya çıkıyor. 
Kadm çinliye karşı Jrudurmu1 bir aslan -
gibi kendini müdafaa ediyor. Sefir çin
li emeline muvaffak o1amıyacağmı gö
rünce intikam sevdasma düşüyor ve 

kadını yüründen yaralıyor, daha dotnı 
su türk şairinin dediği gibi "kadının 

güzelliğini çalıyor.,, Fakat hart> mey • 
danına doğru ilerliyen türk bir aralık 
hamaylısıru evde unuttuğunun farkına 
varıyor ve bu hamaylı olmadan barba 
gidilemiyeceğinden hamaylıyı almak 
için eve dönüyor ve çok sevdiği k;ın· 
unı güzelliği mahvolmuş bir halde bu
luyor ve facia kanlar içinde bitiyor. 

Jozef Gregor "Dünya tiyatro sana
tı., adlı eserinde bu piyesten de bahse
diyorsa da hiç bir komanter yapmıyor. 
Fakat biz bu eser hakkında birka1r söz 
söylemek mecburiyetindeyiz. Çünkil 
ilim adamları, şu ve yahut bu kültürel 
varlığın ortaya çıkmasına §mil olan mü 
essir1eri araştırmak adetindedirler. 

Türk ulusu arasında tiyatro sanatının 

kendiliğinden vücud bulmu_ş orijinal 

bir şey olduğunu iytiraf etmek gerek· 
tir. Zamanımızdan iki lbin yıl önce türk 
]erin, Çinlilerden başka, kültürel sevi. 
yesi yüksek olan komşuları yoktu. Hal 
bııki bundan iki bin yıl önce çinliler 
a:-asında tiyatro sanatı yoktu. Çünkü 
çinliler ancak İsa doğumundan 800 yıl 

so!'ra tiyatro oynamağa başlamışlardrr. 
Ancak sekizinci asırda çinlilerin tiyat
rodan bahsettikleri görülmektedir. Bu 
tarihteki çin tiyatrosu aırf dekoratif 
ve çocukça bir şeydir ve tilrk tiyatro 
sanatından çok farklıdır; zira tilrk ti· 
yatro sanatı etik meseleleri ve ihtilaf
ları tetkik ve halletmekte, tiyatro t~k
niğinden haberdar bulunmakta ve bu
günkil garb tiyatro tekniğinden çok 
farklı bulunmaktadır. Demek oluyor U 
tilrk ulusu arasında türk dramı tama -
men milstakil1en inkişaf etmiş ve gıbta 
veı ecek bir seviyeye çıkabilmiştir. Bu 
da tiyatro sevgisinin insanların ruhun 
<lı\ tabii bir şey olduğu hakkındaki na
zariyeyi teyid etmektedir. 

Türk tiyatrosunun karakterleri ba

kımından daha bir noktanın dikkate 
alınması gerektir ki, bu da türk tiyat
rosunda mistisizmin tamamen mefkud 
oluşudur. Türk tiyatrosun1a ne ilahlar, 
ne ruhlar ve ne de yaradılış fevkinde 

o!~n "eyler ~ardır. Halbuki h:ımaylı hi
kayesine bakılırsa türklerin o zaman 
kendilerine göre tanrıları olduğu da 
görülmektedir. Bu i!:e o zamanki türk
lerin soysal ve kültürel seviyelerinin 
ne kadar yüksek olduğunu isbat eder. 
Bu tGrk kültürü mistisizm'den ve ka -
ranlıklardan uzaktır ve tamamen insani 
dir. Eski türk tarihinde ferdleri hür, 
yüksek, insanlık vakarı ve ideal, aşk ve 
şeref ile bezenmiş görmekteyiz. 

Eski türk dramının çok mühim ka • 
rakteristiklerinden biri de edebi formu 
ve yazılış üslubundaki lirizm'dir. Aşk, 
rikkat ve iştiyakın ifadesi için türk di
li kadar hiç bir dil müsaid değildir. 

Türk dilindeki incelik nüans bolluğu li 
rik müzikalite pek seyrek dillerde bu 
lunur. Türk dili doğrudan doğruya li-
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Noyc Zürhcr Sayrurı vul.~ rda' i baş 
/ıkla yazdığı bir baş ya <! diyor ki: 

Her yanda, Almany 'nın içindeki 
de işi klikler büyük bir alaka ile ta 1-ib 
edilmektedir. Bütün ingiliz ve fran ız 

gazeteleri son günlerde gündelik me e
le halini alınış olan üçüncü imparator· 
luk icindeki sıaysal hadiselerin gerPin
liklerini kaydetmektedirler. Bu müna. 
sebctle A1manya'nın bütiı:ı sıyaru ener 
jileri bağlı bulunan Sar plebisistindcn 
sonra tek ulusal sosyalist rejiminin 
muhtelif grup]arı arasındaki attlac ma
mazlıklann ne biçime gireee •i Sl')rg>.:su 
doğmaktadır. Yabancı iller gazetelerine 
sızan duyumlardan iç sıyasa islerinin 
umud edildiğinden daha hızla inkisa f 
eden bir çığıra girdiği ve artık bazı ay
kınhklann temizlenmesin .. t:a<-fondr-·ı 

anlaşılmaktadır. Gelen duyumlara göre 
son günlerde birçok tevkifler yapılmış 
ve bu işler yapılırken de gene birçok 
yerlerde silah ku1lanı1mı"tır. Alman
ya'dan gelen bu duyumlann kontrol 
edilmesi çok zor ve hatt5 hiç kontrol 
edilemiyecek bir meseledir. Ancak, tılu
sal sosyalist rejimi içinde inkar edile • 
mez bir halde bulunan gerginlik c o1 • 

yu;iyle bu gıöi ~ayia kaynaklan bes -
lenmektedir. Btt böyle olmakla beraber, 
uluş memurlan da büyUk bir faaliyet 
g~termcğe koyulınuşlardır. Alın:nakt3 

olan bir çok tedbirlere 13 son kSnuni!a 
beklenen sonuc için bir uvertür veva 
doğrudan doğraya bir hazırlık olmak 
üzere de bir mana verilebilir. Ancal<, 
çok büyük bir rol oynadığına şüphe nl
mryan Sar son gününün sa.bit bir fikir 
haline sokulması çok tehlikeli bir me -
sele o1mamış olsaydı, belki vakitsiz baş 
lnnmış olan genel temizlik dolayısiyle 
de iktıdar yerlerini tutmak meseleleri 
ile birlikte aykırılıkları atiye bırakmak 
lnzumsuz sayılabilirdi. 

Öyle anlaşılıyor ki, bahse mevzu 
olan ulusal sosyalistlerin sü biçiminde. 
ki kurumları ile Rayşver (alman ordu• 
su) arasındaki anlaşamamazhklardır. 

İmparatorluk bükUmetinin prensib iti
bariyle S. S. kurumlarım sü biçiminden 
çıkarmağa karar vermiş olması dolayı· 
siyle doğa.bilecek olan müşküller kilırük 
görülmemelidir. Çünkü, kara kılıklı ko
ruma kıtaları ameli olarak henüz daha 
büsbütün silahları ellerinden alınma • 
nııştır. 

Açıl, teşel{l{iir 
Duçar olduğu hastalıktan ma

alesef kurtulamıyarak bizi ve sev 
diklerini göz yaşlarına bo~an ci
ğerpare oğlum Aram'm ziyaı do
layısiyle gerek şifahen ve gerek
se tahriren beyanı taziyet eden ve 
cenaze merasiminde bulunan dost· 
larırnıza ayrı ayrı tesekkür ve 
minnettarlıklarımızı arza karşılas· 
tığımız büyük felaketin teessürü 
mani olduğundan muhterem ga-
2etenizin bu hususta delaletini ri
ca ederiz. 
Margarita Kayviç J orj Kayviç 

---·--·-
Hukuk Fakültesi Talebe 

Cemiyetinden: 
I - Yoklama derneginin seçimi, 
il - Azalarma ödünç para veril • 

mesi, yolunda konuşmak için 4 • 1 - 935 
cuma günü saat 14 de kurultay topla
nacaktır. Azaların gelmesi dilenir 

rizm i1rin yaradılmış bir dildir. 1. ı ıı 

dili türkün büyük, hasretli, geniş ru -
hundan doğmuştur ve hatta müslüman
lık bile türk dilinin bu vasıflarını ta • 
mamen mahvedememiştir. Türk dili e 
"kurandan başka kitab yoktur,, diy n 
müslümanlı ~ m müdbiş buhranlarını 

geçirmiştir, ki 1skenderiye'nin, buy k 
kütübbaneleri de bu sözden dolayı ya
kılmıştır. "Müslümanlık ve hıristiyanlık 
bundan sonra yalnız birer hatıra ola • 
rak kalacak ve uluslar müslümanlıktan 
ve bıristiyanlıktan önceki kültürel ha· 
yatlarına kavuşarak yaşıyacaklardır. 

Yarının türk şairi, ~uhammed'in gele. 
ceğini aklına getirmemiş olan eski ec· 
dadı gibi istiyakh sevda §iirleri söyli· 

yecektir. 
Artık türk milletinin ani terakkite· 

rini daha kolay anhyabiliri:ı:. Büyük 
Gazi Mustafa Kemal'in uyandırıp kül· 

tür hayatına döndürdüğü bugünkü 
tUrkler eski ve muazzam bir medeni, e
tin evlatlarıdır. Bu hakikat unutulı 
malıdır M. 1\I. NtKOLlÇ 



Anketlerimiz 

Ankaralılar l1ir günde ne !{a ar bahir yer? 

Bazı zaman Ankarada balık fiatlarınm İstan
buldan ucuz olmasına hiç şaşmayınız ... 

Deniz kenarı şehirlerden ayrılan • 
far için hasreti çekilecek şeylerden bi
r! de balıktır. Hele İstanbul gibi dün
yanın en ünlU, en nefis balıklarının bu 
lundu~u bir yerden iç ve orta Anadolu 
ya gidenlerin günlük mevzularından bi 
rlni bu (balık hasreti) te~kil eder. 

Balığın da kendine göre mevsimleri 
vardır. Denize yakın yerler için kış, 
yaz, ilk ve sonbahar gibi mevsimlerin 
gUnlcrini bile balıkların bolluğuna ve
ya azlığına: cinslerine göre isimlendir
mişlerdir. Bizim eski takvimlerimizde 
bütiln yurdu yalnız İstanbul adesesin. 
<!en gördüklerı için yılın belli günleri. 
ne (palamut günü; lüfer günü, çiroz 
kurutma mevsimi) gibi tabirlere rastla
nırdı.w Bugün bile Ayasofya, Boğazi!ri, 
Adalar, ne kadar ünlü ve yalnız İstan
l:ıul'a mahsus ise Balık pazarının taze 
ve günlük balık tava ve plakileri yapan 
(balık lokantaları) da o kadar orijinal 
TC ünlildür. İstanbul'dan bayramlarda 
'Ye hususi günlerde gönderilen hediye -
ler ara11nda: (Hacı Bekir) in lokumu 
kadar tanınmış olan İstanbul balığı en 
fazla beğenilen, :wuulan bir hediyedir. 

Ankaramız lstanbula 570 kilometre, 
yani trenle 19 saat kadnrdır. Günde ls
fanbul'c'lan Ankara'ya iki posta olması 
ve Ankaraüa iyi yiyen, ve iyi yemek 
için para harcamadan çekinmiyenlerin 
çok] ığu balık gibi aranan ve iste. 
nilen bir yurd matamın çok ve bolca 
harcanmasını gerekli kılmaktadır. Yal 
nız Ankaralılar bahğrn daima çok pa
halı olduğundan, 1stanbul'daki fiatla 
Ankara satışı arasında büyük fark. 
lar bulunduğundan şikayet ederler. 

İstanbul ile Ankara'nın balık fiatla
rını beraberce kontrol edenler bunun 
pek yerinde olmadığım anlarlar. Hatt! 
hazan Anlmra'da balık fiatJarı İstan -
bul'dan da ucuz oluyor .• Çünkü balık 
satışları para borsalanndaki inişler ve 
çıkııılar kadar anidir. Tıbkı deniz ha • 
val rı gibi ... Mesell bugün Ankara'da 
Lcvrck'in kilosu 100 kuruştur. Halbu. 
ki dün İstanbul'da Levrek 150 kuruştu. 

An ara'da hazan fiatlarrn 1stanbul
d n a gı ol~sı satışın az olmasından 
dı:ı ileri geliyor. Çünkü balığın bekle • 
miye hiç tahammülü yoktur. Eldeki 
m rıı atT.al· a • bozulmadan ucuzca 
sat~ n n daha doğru olduğunu anlıyan 
An ra b3hkcısı İstanbul piyasasına 
bakm an elindeki balığını sermayesin 
den a ağı da elden çıkarıyor. Balık alış. 
ı.·er'-;i borsa oyunlarına benzer. 

mi evvela gıyaben meslek arkadaşlarıy
le tnaıştırdı: - Biz Ankara' da balıkcı
Jık yapan dört arkndaşız .. Üçümüz hal
de; birimiz Samanpazarında çalışırız. 

Bizden başka balığın bol ce ucuz za • 
manlarmda arasıra Suluhandaki kabzı
ına?Jar da balık getirtirler. 

Biz hemen hemen balığımızı tama. 
miyle lstanbul'dan getirtiriz. Beylika
hır ve Sarıköy'den tatlı su balıkları ge
lirse de bunlardan bir dükkan günde 
ancak 5 kilo satabilir. Balık merkezle
rinden sayılan İzmit ise ancak kendine 
yetecek kadar balık çıkartabiliyor. 

Ankara'nın büyüklüğüne ve yaban
cıların çok olmasına rağmen sarfettiği
miz balık günde 500 kiloyu güc bulu • 
yor. Müşterilerimizin çoğu deniz ke -
narh olanlarla ecnebilerdir. Ankara'da 
balığın az satılmasına lokantacıların 

da balıklı yemeklerden çok para kazan 
mak yolundaki istekleri de tesir yap
maktadrr. Halkı bol balık yeme~e alış
tırmak için her şeyden önce balığı ucuz 
vermek lazımdır. 

Herkes Ankara'da balıkçıların çok 
para kazandığını ve çok pahalı sattık -
tarını söyler. Bu yanlıştır.... İstanbul 

Ankara satışları arasında en çok yüzde 
yirmi fark vardır. Mesela lstanbul'da 
bugün uskumru 25 - 50 arasındadır. 

Biz Ankara'da ise 30 - 60 arasında sa
tıyoruz. 

Bu mevsimde en fazla sarfettiğimiz 
uskumrudur. Hamsi üç senedir olmıyor 
Palamutun mevsimi de eylfil ve birinci 
teşrindi, o da geçti. Bu sene fiatlar çok 
yüksek değildir. Lcvreki 100 kuruşa, 

Karidesi 120 ye, Lüferi 80 e, Çmakopu 
50 ye, Sazanı, yayım yirmiye veriyoruz. 
1stakoz, barbunya, levrek mevsim do • 
layısiyle 1stanbul'da da pahalı oldu • 
gundan az getirtiyoruz. 

1stanbul'daki balık piyasasiyle An. 
kara'dakl en çok yüzde yirmye varan 
farkın belli başlı sebebi buz meselesi • 
·ır. Balık bozulmasın diye ağırlığı n· 

buz koymrya mecbur oluyoruz. Hat 

ULU~ 

Soy·~ a ·ı 
Çorum valisi Bay Arif Hikmet( Ay. 

kıç). Sıhhat müdürü Bay Mustafa (Er. 
gun), Hükumet doktoru Nejdet (Sezer) 
Kültür çevirgeni bay Mahmut (Koçak), 
Mektupcu bay Raif (Mol), Veli paşa 
zade bay Şevket (Eren), Alay zabitle
rinden binbaşı Osman (Pomir), Binbaşı 
Hakkı (Kurunç), Binbaşı bay Nasib 
(Yılmaz ay), Yüzbaşı Lay Alaattin (Ar), 
Bay Muhtar (kunalp), Bay Şevket(Sü. 
er), Bay Sıtkx (Ertaş), Bay Akıf (Er
alp), Bay Ferit (Önal), Mülazım bay 
Halil (Erçin), Bay Cevdet (Öztürk), 
Bay Turgut (Bilen}, Yüzbaşı Abtur. 
rnhman (Ercm), Mül-~ım l ay Niyazi 
(Özgüç), Vedat (Şen), Bay İsmail 

(Algan), Levazım baş kfıtibi l. hakkı 
(Türk oğlu), Hcs:ıp memuru Hamdi 
(rn r , b c z b.~i bay Refik (Sü), 
Dol.tor Ömer Vasfi (Özek), Baytar 
bay Nazmi (Özoy), Alay imamı bay 
Sabri (Güngör), Bay İsmet (Ünsal), 
Bay Tevfik (Madak baş), Bay Hüseyin 
(Tosun), Bay Mehmet (Cive budak), 
soy atlarım takmışlardır. 

Tokad Sağlık ve Soysal yardım mü. 
dürlüğü memurlarının soyadları: 

Maral - Sıhhat müdürü Dr. Şükrü, 
Berkkam - Tokad hükumet tabibi Beh
cet Nezihi. Onal - Vilayet seyyar tabi. 
bi Cemil, Özen - Sıhhat işleri kitibi 
Kadri, Oral - Merkez sıhhat memuru 
Llıtfi, Doğdaş - Merkez sıhhat memu
ru Halid. 

ta kışın bile böyle yapıyoruz. Uç. dört 
yerde hamal parası, buz, tren navlunu 
birleşince yekfın tutuyor. Dolmalik 
midyeyi her zaman bulunduruyoruz. 
Tanesi 1 ile 2 kuruş arasındadır. Mas· 
raflarımız göz önüne getirilirse bizim 
kazancımızın söylendiği gibi yllks~k 

değil; az bile olduğu anlaşılabilir.,, 
Bay Sami'ye iyi alışveriş dileyip 

ayrılırken Devlet Demiryollarmdan 
bağışlanmasını dilediği bir kolaylığı 

anlattı: 

.. Muhtelit tren 8,45 de Ankara'ya 
geliyor. Yolcular dağıldıktan, eşyalar 

alındıktan sonra tren manevra yapıp dö. 
nüyor. Biz balıkları en aşağı bir saat 
sonra çıkartıyoruz. Sabah pazarını ka
çırıyoruz. Acaba bizim balıklarımızı 

beklemeden almamu ..aümkün de • 
~il mi? .. ,, 

Ankarada günde ne kadar balık ye· 
nir M Bunu anlamak için biz Ankara'· 
nın (ünlü babkcısı) Bay Sami'ye baş 
vurduk .. Elinde su fiskiyesi ile balık
larına can verecekmiş gibi bir teviye 
ıulayan Bay Sami'nin halinden işinin 
yolunda olduğu anlaşılıyordu. Bizi gll

ler yilzle karşıladL Uskumru 1skara11 
yiyen arkadaşlannm arasından geçerek 
dükk5.nrn arka tarafına girdik. Burası 
b(r (depo) vazifesini görüyor. Bay Sa- ~nkara halinde balıkçılar 

Ulus'un Romanı: 4 Tefrika: 49 

Benim Günahım 
Yazan: 

(AtEA CULPA) 

ANNIE VIVANTI 

- Bu aşikfu-clır: mrsırlılar bi • 
:d sevmiyorlar. _ dedi 

. Dük, Nonnan'ın ikr~ ettiği 
lçı berrak Schweppes'Ii J ohnnie 
Wa~ker dolu, pırlantalanıruş ka
dehı alarak, 

:- Ene ehemmiyeti var?. -
dedı. - Santimantal k" 1 . . k"? .. .. ımse er mı-
yız ı .. Buyuk bir m·ıı t ·ı . ı e sevı • 
mış olmak deg-il sa, ... 1__ k 
k , :1uuuş ve or-
ulmuş olmak ister 
Düşes içini çekti: 
- Bu halk haylı nank·· B" 

bak n 1 . . or. ıraz r , on ar ıçm nel 
l k ı . er yapmışız: 

mcm e et erıne getı"rd' - . . d · . ıgımız me· 
cnıyet, terbıye, zengi l"k s· 

aoruy 1\... n ı ... ıze 
orum: ıvusır İn il ' . 

olurdu? Dün İ ~ tere sız ne 
olurdu?.. ya ngıltere'siz ne 

Böyle akıl almaz b' f • 
k. ır arazıye-

ye ımse cevab bulamadı.. . . 
Düses. biraz vatıstı: '1 ıçııı. 

ltatyanca a11maan turaçeye çevirenı 
NOSHET HAŞIM SINANOCLU 

- Gerçek, nankörlük, her 
memleketin fakirlerinin bir ka -
rakteristiğidir. Hatta bizde Lon
dra'da bile, ben yahud Bakım Ha
yır Komitesinden bir başka kadın, 
East End'in sefil evlerinden biri
ne girdiğimiz zaman, bizi şükran· 
la karşıhyanlar azdır. Daha kapı· 
dan çıkar çıkmaz, bütün pençere
leri gürültü ile kapatıyorlar. Ken
dilerine hediye olarak bırakılmış 
olan sabunlarla diyni risalelerin 
arkamızdan savurulduğunu gör • 
düğümüz bile olmuştur. 

Düşes, sözlerinin cticesini şöy
le getirdi: 

- İnsanın, fakirler moral ve 
materyel sefilliklerini severler 
ve bundan memnundurlar, diyece
ği geliyor. 

Sonra. çöl ge%iııtı1ed masm • 
da, un etlerini tosı&ın, güneıteo 

ve sineklerden koruyan yeşil ör
tüsünü dalgalandırarak, asil b~I
nı acı acı salladı. 

Dışarda, bahcede, çocukları, 
Miss O'Neill'in eteklerine yapış
mış, kendisine baktıklannda sak -
lanmak için çıplak kolu ile yüzü· 
nü örten vahşi Darling'i ehlileş -
tirmeye çabalıyorlarclı. 

Kızlar, 
- Ne acayip huyr - diye ten 

kid ettiler. - Neden hep böyle 
yapıyor? 

Miss O'N eill izah etti: 
- Çekingendir de ... 

İki küçük kız güldüler. Dilnya
da çekingen kız olsun, mümkün 
miydi? 

Lady Muriel ısra retti: 
- Neden yüzüne bakılmasını 

istemiyorsun? Utanıyor musun? 
Bir yalan falan mr söyledin? 

Lady Maisy haykırdı: 
- Evet, evet .. bir yalan söyle

miş olacak. 
Darling'in yüzü, biran, gül dir

seğinin üstünde göründü. .Yavq
ca sordu: 

- Yalan nedir~ 

Memleket Posta 
Zara'da türlü çalışmalar 

Zara bir yıllık bayındırlık ve ileri 
hareketleri isteyerek yapmak, benim
semek yönünden tükel bir varlık, can
lılık gösteriyor. Bir zamanlar "Koçkiri" 
adıyle anılan bu illerde bin bir kara, 
kötü düşünüşler çarpışmıştır. Fakat 
bitiminde curnhı.ıriyyet hepsine boyun 
eğdirmiş, tümünü yok etmiştir. Bu gün 
kendisini idare edenlerin ğüclil elleri
altında Zaramız cumhuriyetin ön pilan
da bir bucağı olmuştur. 

Hcr yerde olduğu gibi burada da 
hummalı bir bayındırlık faaliyeti var. 
Her alanda göze çarpan bu canlılık 

yarın için çok ümit verecektir. Bu 
çok kısa uzda şehir: Ekim, esenlik ba
kmıından halkın çok işine yarayan 
büyük su .kanalını Atatürk parkınr 

Atatürk büstünü, hemen hemen yeni
den yapılan yedi köprüyil ve yollan ka
zanmıştır. Belediyenin ğenel işlerinede 
özenle bablmış, kaza esenlik meclisinin 
çizdiği porgram içinde yürUncrek ,ehir 
aıhhat işleri başarılmıştır. 

Köy kanununun aynen tatbikine pek 
ziyade ehemmiyet veren kaymakam köy 

ihtiyar heyetlerinin üyesi olan köy 
okulları okuducularını her zaman tenvir 

etmiş ve bunların köy ihtiyar meclisleri
ne devamlanru sıkı konturolu altına aL 

mıştır. Geçen ay sonunda ~rkez cum
huriyyet okulunda bir okuducular kon. 

grası yapılmış ve okuduculanmıza ça
lışma direktifleri verilmiştir. Diger 

yönde talebeler de ısı al5.ka görmüştür, 
60 fakir mektebli giydirilmiştir. 

Kazada, kırmızı ay, çocukları koruma, 
ökonomi ve biriktirme, ve tayyare ku. 
nımlan vardır. Ce~ yıllarda o denlu 
çalışma göstermeyen bu kurumlar da 
bu yıl ğenç kaymakamımızın ynkından 
himaye ve müzaheretini ğörmüşler, ara
larına kıymetli elemanlar, üyeler almış. 
lardır. 

Kasabada sosal hayat özenç değer 
bir ğidişle ilerlemektedir. Kadınlarımız 
büyük bir vazife aşkiyle çalışmaktadır
lar.Bu ğün belediye meclisinde iıç ka. 
dın üyemiz vardır. bundan başka kırmı
zı ay, ökonomi ve biriktirme kurumla. 

nnda da başkan bayanlanmızdır. 
Tüzün tUrk kadınına saylav seçme 

ve seçilme hakkının verilmesi yurdun 
her yerinde olduğu gibi Zara bayanhm 
na da krvanclar iletti. Ökonomi ve birik 

tirme yedi ğünil içinde toplanan zara 
bayanları bundan ötürü düğün yaptılar. 
İlk defa olarak Zarada açık bir alanda 

.. Cumhuriyet alanında" bir kadının söy
levini dinledik ve bir daha ınandık ki 
llgaz•da kağnısındaki mermiyi yavru. 
1Undan Ustün tutan türk bayanı bu 

alanda da yükümünü başaracaktır. Onu 
bütün uralılar uzun uzun alkışladılar. 

1934 yılının çalışmasını kısaca ka. 
raladığrm Zara 1935 yılına daha güclil 
azim, daha fazla çalışma isteği ve daha 
bUyük umudla giriyor. 

Aydın halkevinin yeni çalışmaları - Hocalar 
sarıklarını çıkardılar - Topoyunu 

Aydın, 29-12.934 - perşembe ak
pnu Aydın halkevi salonunda bayan 
ve baylar toplanarak öz dilin yayılması 
için konuşmalar yapmışlardır. Bu top
lantıda dil tarih şubesi başkanı bay Hu. 

lusi Erdoğan profesör Marın bayatını 
ve Türk dili kurultayındaki tezini an
latmışur. 

Köycüler ıubesi komita heyeti dün 
hastahane iç hastalıkları miltehassısı 

Dr. bay Muhsini beraber alarak, numu
ne köyü yaptıkları Işıklı ve Sınırteke 
köylerine gitmişler tetkikatta bulun
muşlar, öğütler vcmıişlerdir. Şube, 

evlerini badanalatamıyacak kaıdar fakir 
köylüleri tesbit etmiştir. Bunlara be
dava kireç dağrtılacakur. D.r. Muhsin 
hastalarına bakmış, bir hasta Aydın 

memleket hastanesine kaldırılmıştlr, 

Aydın ruhanileri evelki gün bir 
toplantı yaptılar. Ve yasanın müddeti
ni beklemiyerek hepsi de sarıklarını çı. 

kardılar, şapkalarını giydiler. !foplan
tıda bulunan Bay Hak.kr: ••- Biz ezel-

den cUmhuriyctçiyiz. Biz ruhanilerin 

mabcd k:ıhğile somklarda dolaşması

nuı ycrs.i.ı olduğunu çoktan biliriz. 

Cumu.rluk bükQmeti bu yasa ile en 
eyi ve doğru bir iş yaptı. Yaş.asm cüm. 

Sonra tekrar yüzünü kolu ile 
örttü. 

İki küçük Lady kahkahayı bas
tılar; kardeşleri Harold onlara 
çıkıştı; çatkın, 

- Tatsız şeylersiniz; - dedi. 
Ama onlar, bir türlü teslim ol

mıyan Darling'e hala sorup du • 
ruyorlardı: 

- Adın ne? 
- Seni ne diye çağmrlar1 
Cevab yok. 

Harold, bükülmüş küçük dirse
ğin üstünden bakmak için eğildi. 
İki büyük mavi göz kendininkile
re dikildi. 

- Adın ne? Söyle banal 
Bükülmüş kolun arkasından 

uzun bir mırıltı oldu. 
Viskont emretti: 
- Tekrar söyle!. anlamadım. 
Uzun ad yavaşca tekrarlandı. 

sonundaki " •.. aza,, dan başka 
bir şey anlaşılmıyordu. 

Bunun üzerine, Darling, zayıf 
sesi ile biraz sert, tekrar etti: 

- Darling - evadne - grey • el-
vasta - mimoza. 

İkizler gülmekten katıldılar: 
- Aman Yarabbi! .. 
- Ne uzun ad 1 •• ne tuhaf ad 1 

huriyet.,, diye bağırmış ve ilk olarak 
'3Pka giymiştir. 

Çine Madran spor kulübü bir maç 
yapmak lizere dünkü cuma günü Muğ
laya gitmi~ti. Takımlar sahaya çıktık
larında: Muğla kulübü tek kale oyna
mağa başlamış ve çinelilere (Biz Ay
dmdan telgraf aldık. Siz takımınızr 

aydmlılarla takviye etmişsiniz) de
mişler ve oynamamışlardır. Bunun üze. 
rine Çine takımı üç defa şa şa bagır· 

mış ve sahadan çekilmiştir. 

Bu doğru bir hareket değildir sanı
r~ Sporda maksad ne yenrnel. ve ne 
de yenilmek değildir. Bu gibi temasla. 

rın yapacağı faydalar türk gençligi 

iç.in hiç bir şeyle ölçülemiyecek kadar 
büyüktür. Bilhassa misafir bir takıma 
karşı muğlalılar daha düşünceli dav
ranmalı idiler. 

BÜYÜK BİR TRUST 
Yalnız hükumete satmak 

ve teslim etmekle meşgul 
ve tecrübeli müteahhitler a· 
nyor. Alakadarların "A. P. 
A. 5205,, rümuziyle bu adre
se yazmaları: ALA, Bertin 
VV. 35 1-50 

Harold, öfkeli, haykırdı; 
- Kesin şu gülmeyi! adı Mi· 

moza; çok güzel bir ad. 
O zaman Miss O'Neill, iki kız

cağıza iyzah etti: 
- Bir defa bahceden dışarı 

kaçmıştı; çok korkmuştuk. Nite
kim onu buradan birkaç adım öte
de bulan bir polis, kendisini ta 
şehre götürmüştü; çünkü küçük 
ne adını, ne de evinin nerede ol
duğunu söylemesini bilmiyordu. 
O zaman, kim olduğunu sorduk -
lan zaman adı ile beraber adrcsi
nide söylemesi için hepsini birden 
öğrettik. 

Bu arada Lord Harold, küçük 
çekingenle dostluğu sağlamlaş -
tınyordu. Nihayet, kolunu indir
meye ve yüzüne baktırmaya razı 

olmuştu. 

Sordu~ 

- Mısır'da oturmaktan mem-
nun musun? 

Başını salladı. 

- Hayır, burada oturmak ho
ıuma gidiyor. 

- Sonu var· 



Gires1ında: Alay Satın 

Alma Komisvonu Reislif!in<lt~n: 
.1 '.'°1 

Giresonda bulunan ve bulundurulacak olan kıtaatın se
nelik ekmeklik ihtiyacı olan 232000 kilo unun eksiltme su
retile münakasası 10/İKİNCİ KANUN/935 perşembe gü· 
nU saat 14 te kapalı zarfla yapılacaktır. Taliplerin şeraiti 
anlamak ve arzu edenlerin 20 kurus mukabilinde satın al
mak Uzere her gün alay satın alma komisyonuna müracat-
1arı ve münakasaya müracaat edeceklerin muhammen be
delin o/o yedi buçuğu olan 2001 lira muvakkat teminat ak
çe ve teklif varakalarını yevmi ihalede ve tam saat 13 te 
vermiş olmaları ve eksiltmenin Giresonda alay satın alma 
komisyonunda yapılacağı ilan olunur. (8791) 1-21 

T~O.KiYE 

llRAAT 
BA~t~sı 

Adana Belediye Reisliğinden : 
1 - Dairede bulunan şartnamesine göre, Adana şehri

nin dört ila altı yerinde, 2 inç kutrunda, içi kalaylı boru -
dan çakma tulumba yapılması, bir ay müddetle, kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - Münakasa, 15 - 1 - 1935 salı günü saat on beşte be
lediye encümenince yapılacaktır. 

3 - Münakasa günü hiç bir teklif kabul edilmiyeceğin
den taliplerin, bir gün evvelinden yani 14 - 1 - 1935 akşamı· 
na kadar tekliflerini Belediye Riyasetine yapmaları la • 
znndrr. 

4 - İstekliler, bu iş için yapılmış olan şartnameyi bele
diye fen heyetinden parasız alabilirler. 

8-5739 

Anliara Belediye 
Başkanlığından: 

Savın su abone erine 
Soğuklardan su sayıcılan donup bozulmaya başlamış 

tn. Bu sayıcıların korunması ise abonelerin yümüşü oldu
ğundan bina içinde veya bahçelere konulmuş olan bütün 
su sayıcılan çul sanhp talaş ve gübre içine alınarak don 
dan korunmalıdır. Korunulmamak yüzünden bozulan sayr-
cılann degerleri abonelerden alınacaktır. (3773) 8-57 /8 

Ankara MilJi Emlali 
l\1üdürlüğünden: 

Mahallesi Sokağı Cinsi Umum Metruke Hisse 
No. No. miktarı 

Vattarin Tahtacı Hane 2/538 136 Tamamı 
Yukarda yazılı üç oda bir mutfak hala, taşlık ve iki so

fadan ibaret hanenin mülkiyeti mukaddema 3510 lira be· 
delle talibine ihale edilmiş ise de teahhüdatın ifa edilme· 
mesinden 19-1-935 cumartesi günü saat 15 te ihale edilmek 
üzere yeniden açık artırmaya konulmuştur. İhale bedeli 
nakten veya ikinci tertip mübadil bonosu ile alınacaktır. 
İsteklilerin 262 lira 50 kuruş depozito akçesiyle defterdar
lıkta kurulan satış komisyonuna müracaatlan. (19) 1-56 

Ankara Barosıı Reisliğinden: 
Fevkalade heyeti umumiye içtimaınm ikinci toplantı

sı U-1-935 pazar günü saat 15 te yapılmasına inzibat mec
lisimizce karar verilmiş olduğundan arkadaşların o gün o 
saatte baro odasın ..;a hazır bulunmaları rica olunur. 

Ruzname: 
Mahkemelerde:d dosyaların tetkiki üzerine hadis olan 

mcs~le hakkm.~ıa :n::ôat m~clisinin izahat vermesi. 1-58 

1 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

·Alına Komisyonu ilanları 1 l 
İL AN 

1\1itkar ve ilk pey paraları ve ihale günüyle saatlarr ya
.zıh un kapalı zarfla ihalesi yapılacaktır. isteklilerin mu
ayyen gün ve saatte teklif mektuplarım ayn, ayn birer 

zarf icinde ve her ikisi de ayn bir zarf içinde olarak mu
ayyen saatten bir saat evel Edirnede garp hudut liva ku
mandanlığı satmalma komisyon una teslimleri ve şartna

melerini görmek istiyenlerin de komisyona müracaatları ... 
(3843) 

Cinsi 
Un. 
Un. 

Miktarı 
166 Ton. 
166 Ton. 

lLAN 

ilk pey 
Parası 
1500 
1500 

Kastamonu'dakı . kıtaat 
için 160 bin kilo un kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacak -
trr. Tahmini bedeli 9200 ti -
radır. İhale günü 19 - 1 - 935 
cumartesi saat 15 dedir. İlk 
pey parası 1440 liradır. Ve 
ihale saatinden bir saat evel 
teslim edilmiş bulunacaktır. 
Sartnamesini görmek isti -
yenlerin her gün Merkez Le 
vazımlığına ve isteklilerin 
de muayyen gün ve saatte 
Kastamonu'daki kışladaki 
satın alma komisyonuna mü 
racaatları ilan olunur. (14) 

1-48 

İLAN 

1 - Antalya kıtaları için 
236,5 Ton unun kapalı zarf
la eksiltmesi 12.1.935 cu 
martesi günü saat 11 de 
Ispartada F. satmalma ko
misyonuntla yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen bede
li 20102 muvakkat teminatı 
1507 liradır. 

3 - Şartnamesi Ankara, 
İstanbul, Levazım Amirlik
leri satın:ılmcı komis ,onla· 
rında ve Antalya, Burdur. 
Denizli ve Isparta Fırka sa
tınalma komisyonunda gö
riilebil ecektir. 

4 - İsteklilerin şartna
medeki ni.imunesine göre 
yazılmış teklif mektupları
nı eksiltmeye başlanmazdan 
bir saat evveline kadar ls
parta'da Fırka ~atmalma ko
misyon Reisliğine vermele· 
ri ve talihlerin eksiltme gü
nü ve saatında Isparta Fır
Ra satmalma komisyonunda 
bulunmaları. (3795) 8-5817 

İLAN 

Ücüncü kolordu karargah 
binasına kalorifer tesisatı 

yapılacaktır. Keşif bedeli 
15,647 lira olup ilk pey pa
rası 1174 liradır. Eksiltme 
günü 15/2. Kan/935 salı gü
nü saat 15 dedir. 

Fenni, hususi şeraitte ev
saf istiyenlerin her gün ve 
isteklilerin de muayyen gün 
ve saatta Çorludaki satınal
ma komisyonuna mÜTacaat
lan ve teklif mektublannın 
eksiltme saatından bir saat 
evveline kadar kabul edile
ceği ilan olunur. (3844) 

8-5886 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ 
HUKUK MAHKEMESİNDEN: 

İatanbulda Aksarayda Çakır • 
ağa mahallesinde tramvay mevki 
caddesinde 32 No. lu Hayriye' • 
nin evinde Salih kızı Şerife'ye: 

Kocanız İhsan tarafından aley 
hinize ikame olunan tescili ta -
lak davasının cereyan -eden mu -
hakemesinde mahkemece 341 ta
rihinden itibaren boşanmış oldu
ğunuzun nUfusa tesciline dair 
aadır olan 29 • 12 • 934 tarihinde 
karar verilmi§ ve kararın bir su
reti mahkeme divanhanesine 
2 - 1 • 935 tarihinde talik kılın

dığı tebliğ makamına kalın ol • 
mak ilzere ilin olunur. 1-52 

İhale günü 
20/2. Kan/935 pazar 
20/2. Kan/935 p;ızar 

8-5R87 

sa atı 
13 
13 

A k<·ri };'ahrikalar l mıım 
1\lücliirlüğii Satmalma 

Komisyonu ilanları 

105 ADET STİRYA DİA -
MANT CELİGİNDEN 

MAl'.1ÜL HALKA. 

Yukarda mikdarı yazılı 

ve tahmini bedeli 1587 lira 
olan bir kalem malzeme 24. 
2. Kan. 935 tarihinde saat 15 
de Askeri fabrih:::ılar satın al 
ma komisyonunda acık ek -
siltme ile satın alınacaktır. 
Şartname parasız olup ko -
misyondan verilir. Taliple -
rin yevmi mez'curda muvak 
kat teminatı oL'ln 119 lira 3 
kurusla 2490 numaralı ka
nunti'n 2 ve 3 üncü maddele
rine nazaran vesaiki Iazırne
ile müracatları. (3859) 

l-26 

9 KALEM ÖLCÜ ALETİ 

Yukarda miktarı yazılı 

ve tahmini bedeli 1321 lira 
olan ölçü aleti 22. 2 kfuı. 935 

tarihinde saat 14 de açık ek
siltme ile Askeri Fabrikalar 
satın alma komisyonunda 
satın alınacaktır. Şartname 

parasız olup komisyondan 
verilir. Taliplerin yevmi 
mezkurCia teminatı muvak
katesi olan 99 lira 8 kuruşla 
ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 üncü madde1erine göre 
vesaiki Iazimeyi hamilen 
müracaatları. (3848) 1-27 

İLAN 

ı - 24 - 26 - 28 • 30/I. Kan. 
/934 günleri ilan edilen 50 
ton ham Adana pamugu sa
tın alınmasından sarfı na -
zar edilmiştir. 

2 - Bayram günlerine 
tesadüf eden artrnna ve ek
siltmelerin kanunun 13 ün -
cü maddesine tevfikan tadil 
günlerini takip edecek ilk iş 
günü olan 9 - 2. Kan - 935 
çarşamba günü yapılacağı 
ilan olunur. (5) 1-39 

24 TON MÜKELLES 
SODA 

Yukarda miktarı yazılı ve 
tahmini bedeli 4320 lira 
olan mükelles soda 15 - 2. 
Kan - 935 tarihinde saat 15 
de Askeri fabrikalar satın al 
ma komisyonunda açık ek -
siltme ile satın alınacaktır. 
Şartname parasız olup satm 
alma komisyonundan veril -
mektedir. Taliplerin temi -
natı muvakkatesi olan 324 
lira ile 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddeleri
ne nazaran vesaiki lazimeyi 
hamilen müracaatları. 

(3789) 8-5858 

1 Ankara Belediye Reisliği 
lıiinlan 

İLAN 

17-1-935 perşembe günü 
ihalesinin yapılacağı ilan 
edilen Hamamönü Nişan ta· 
ŞI sokağı adi kaldırunmm 
ihalesinden vaz geçilmiştir. 

(23) 1~57 

4 SONKANUN 1935 clJf 
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Ankara Belediye Reisliğinden: 
A - Cebeci'de aai kaldımn yaptırılacaktır. Keşif be

deli (3680) liradır • 
B - Keşif ve şartnamesini görmek için Fen kalemine 

gelinecektir. 
C - Eksiltme 10-1-935 per<;cnıbe t; üııü saat l l de F n 

Müdürlüğ'ü odasında vapılacal« ır. 
D - Eksiltme acık vapıbıc:l ktır. 
E - Muvakkat teminat 276 l'rarlır. (3776) g_r; .. Qt 

•ı:tx1x1r1ır.tı1x1r1x1r1r1ririr1xir1x1x1r1x1rl:r1T..ı.-t-§ 

il A \' AL 1 J 1 r 

- SAYI 133 için<lekilrr -
r ıtre ve zekat /(aum N. Duru 
Karada denizde uçan biı kuş 
Gelecek, havacılığmdır Amir al Dectcuı 
Yeni hir hava ekspresi 
Göktanrınm hir dileği 
Hava hukuku 

B. Sait Çonay 
Rilat Şerit 

Ucakla bir dakikada 12 kııometre hız 
Gök Alanında hız alanlar 
Dağa çıkmak ve ka~·ak sporlan 
Gökle yer arasında 

Profesör Riedel 
Abidin Davaı 

Gençler Birliği kurultayında 
Ankara güreşçileri Tiirkiye hirinci1iklerinde 

Rir çift kara göz (Hik5ye) Server Ziya Gürevin 
Sinema: Carile Lombard, Marlene Dietrich, Evelyn 
Venable, Clara Lou Sheridan. Gertrucle Michael v. s. 

Ileyke1hraş ve mimıır arımı :a: 
ESKİŞEHİR VİLAYETİNDEN: 
Eskişehir'de yapılacak Atatürk heykeli 1 - 1 - ".ı5 ten 

l - 2 - 935 tarihine kadar bir buçuk ay müddetle musabaka· 
ya konulmuştur. Musabaka şartları ile abidenin yapılacağı 
mevkiin krokisi lstanbul'da Güzel Sanatlar Akademisi Mü 
düdüğünden, Ankara'da Türk Miymarlar Birliğinden ve 
Eskişchir'de Vilayet Makamından her gün alınabilir .(13). 

1-49 

Devlet Deıniryollarından: 
Samsun - Sıvas kısmına mahsus % 60 ve Banuıruıa -

Manisa kısmına mahsus o/0 50 tenzilata, 31 Mart 1935 sonu 
na kadar devam edilecektir. (16) 1-51 

Ankara Sehri İmar 
l\lüdiirlii!!ünden: 

uazi bulvarında şimendifer yoliyle Emniyet meydanı 
arasındaki kısma yapılacak veya yapılmış olan binaların 
önüne yapılacak olan bahçe divarları kilişede görlilen ebat 
ve şekilde yaptırılması kararlaştırıldığı atakadarlann ma -
Ulmu olmak üzere ilan olunur. (15) 1-47 

ANKARA BELEDİYE 

BAŞKANLIGINDAN: 
Belediye Su is1eri müdürlüğü işçileri için (47) taknıı 

elbise yaptırılması açık eksiltme yöndemi ile eksiltmeye 
konulmuştur. Bunların oranlanması tüm tutan 1034 lira 
ve muvakkat teminatı 77.63 liradır. İstekliler şartnamesini 
itfaiye meydanında belediye Su işleri müdürlüğünde göre
bilirler. Eksiltme 10. 1. 935 G. perşembe günü saat 15 de 
İtfaiye meydamnda Bel. Su işleri artırma, eksiltme ve iha-
le komisyonunda olacaktır. (3782) 8- 5804 

SIHHATİNİZ İÇİN HER YERDE 

UO~IONT1 BiR ASI 
BOMONTI GAZOZU 

HOMONTI SODASI 
lSTEYfNtZ 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Satmalma Komisyonu 

llinları 

İLAN 

Sıhhiye ayniyat tesellüm 
makbuzlarından 24 7 50 -
24800 numaralı yaprakları 
bulunan cildin içinde 24755 
sayılı yaprağın bulunduğu 

anlaşılmıştır. İhtiyat zabit 
mektebine verilmiş olan bu 
makbuz karşılığında hiç biı 
yerden bir şey ahnmadığm
dan hüklimsüz olduğu kanlll · 
ya bildirilir. (3853) l-3t> 

1 LAN. 

tseher metresi icin tah 
min 'edilen bedeli 36 kuruş 
elan 7500 metre yerli mah 
boyalı astarlık bez açık art· 
tırma ve eksiltme ile alına
caktır. Şartname ve numu· 
nesini görmek istiyenlerin 
her gün ve eksiltmesine gi
receklerin 5 - l - 935 cumar4 

tesi günü saat 11 ele temi • 
nat mektubu veya mahye 
muhadpliğine yaptıracak 
tarı teminat akçeleri mu ·a
bi1inde alacaklan rrıa' ~huz· 
lar ile M. M. V. Sa. Al. ~ o. 
na uğramaları. f. '?. 7. ~ ) 

8-57.ı'ı 
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s~ y av seçımı 
a b. er· ida 

ci 1 "ğıtçı 

ULUS 

Bu yazıya inan ayan ar bildir
me en so ra beş gün içinde 
mahkemeye müracaat edebi ir 
ler 
5 - Defterler i div.ldi 

ra ikinci seçimi seç·m 
ayrıca ildirilece ir. 

Aııkaı·a ikinci ... otf'rlii!iıw 

e so 
günleri 

3754 

Ankara'ya bir buçuk saatlik mesafede (Havana Pınar) namiyle 

maruf çiftliğin tapu ile sahibiyim. Mezkur çiftliğime cebren duhul 

ve çiftlikteki evimin yirmi metre önünde beı; sene çalışarak para 

sarfederek çıkardığım ve arazimden harice çıkmıyan tarlamı, fidan

hğımı ve çiftlik hayvanatını suladığım yegane suyumu yine ceh

ren başka yere nakletmek üze!"e isim ve hüviyetini ve kimin hesa. 

bına hangi makamın emriyle bu inşaatı yaptığını türkçc bilmemesi 

ve yanında çalıştırdıklarının malUmatı olmaması yüzünden öğrene
mediğim (Ali bey apartımanmda mukim milsyü Nardali) isminde 

bir İtalyan inşaata başlamıştır. Çiftliğime cebren duhulün ve bu 

inşaatın menini 1 - Reisicilmhur Mareşal Gazi Mustafa Kemal 

Atatürk'e, 2 - Riyaseti Cümbur Katibi Umumiliğine, 3 - Başve

kalete 4 - Nafıa Bakanlığına 5 - Ankara vilayetine 6 - Ankara 

cümburiyet müddeiumumiliğine 7 - Ankara vilayeti Jandarma ku
mandanlığına istida vererek rica ettim. 

İşbu protestonamenin tebliğinden itibaren yirmi dört saat zar
fında bu inşaat tatil ve çiftliğim eski haline konmaz ve şayet veril
miş milsaade olupta geri alınmazsa tahrip edilen çifliğimin ve beş 
sene çalışarak para sarf ederek bulduğum su ile tesisatının zarar 
ve ziyanından, tarla ve fidanlarımı ve hayvaruıtımı sulayamamak 
yüzünden uğrayacağım bilcümle zarar ve ziyandan maada ayrıca 

tapulu mülkUmü cebren işgalden ve hakkı tasarrufumun meninden 
dolayı yevmiye yüz lira talep eylediğimi ceza ve hukuk mahkeme. 
]erine müracaat eyliyeceğim. Bildiğim ve bilmediğim bilcümle alft
kadarlar malfun olmak üzere işbu yedi nüsha protesto namenin bir 
nüshasının (Ulus) gazetesiyle ilanını, bir nüshasını Halk Fırkası· 
na, bir nüshasını Gazi Orman Çiftliği idare heyetine, bir nüshasını 
Naf:a Vekaletine, ve bir nüshasını halen cebren çiftliğimde çalışan 
Ali bey apartmıanında MüsyU Nardaliye ve mühendisi Nafıa Ba
kanlığı beşinci şube mühendisi Selami beye te-bliğini ve musaddak 
bir nilshasınm da bana verilmesini dilerim. 1 K. sani 1935 

Ankara'daDua Tepede Küçük Kapı sokağında 50 
numaralı hanede mukim ve Havana Pınar çiftliğ1 

ı--<t:ı sahibi Ahmet oğlu Ahmet 

~ 44 senedir durmadan neşir vaziyfesini yapmakta ~ 
~olan bu haftalık resimli gazetenin Ankara' da satış yeri 
~~ A K B A kütüphanesidir. Senelik abone 10 lira. Be- ~ 
~~ "ler sayısı 20 kuruş. 

halsamin 
kanzuk 

Yegane ciddi gü ... 

zellik kremidir. Te

ninizin daimi tazeli -

ğini yalnız K R E M 

B A L S A M i N ile 

korursunuz. 
Dr. Cims'in nasır ilacı 

KORR!S1D 
En esld nasrrlan bile pek kı~::ı bir zamanda tamamue 

kökten çıkanr. 
Merkez deposu: Kanzuk eczahanesi 

Her Eszanede bulunur. 

ocae i Vi · ye · Daimi 
E cü e · den: 

SAYlFA 7 
s 

r 

Askeı~i tabrilcalar 11 nııını 
]\ .. rlr rlr o-.h ! .• il • 

• 

Erzurum silah tamirhanesincie r:ah-.nıc:ık iiıerc B rut 
ve mevaddı infilakiyeden anlar hir kimyögcr alm_,r.,1<tır. 
İstiyenler vesikalarivle birlikte ynı1 ile vt>va hin;ı+ 1 TT""'.ım 
Müdürlük Zat işleri Şubesine müracaatları. (3803) 

8-~851 

e 
Orta Tedrisat Muallimliği vasıflarını haiz, yiıksek tah

silini bitirmiş olanlarla muallim muavinliği chliyetn1mc
si bulunanlar ve Lise, beş ve altı senelik muallim mektep
leri mezunlarından 2624 sayılı kanuna göre aşağıdo.ki ya
zılı mlinhallere muallim tayin olunacaktır. Ankara'da ohn
lann doğrudan doğruya Vekalete, diğer vilayetlerde bu
lunanlann ise vilayetlere istida ve tasdikli fişleriyle mü
racaatları gerektir (3) 

Bursa Lise~ 
Kars 
Kayseri 
Sıvas 

" ,, 
Denizli 
Malatya 
Yozgat 
Adapazan O. M; 
Akşehir ,, ,t 
Artvin ,, ., 
Ayvalık İkmal Mek 

" " 
,, " •ı 

Bergama ,. ,. 
Düzce ,. •ı 
Gümüşhane Ö. M. 
Hopa İkmal Mek. 
İnegöl O. M; 
1'skilip O. M; 
İzmit O. M; 
Kastamoni Kız O. m. 
Karaman İkmal Mek. 
Muğla O. m. 
Osmaniye İkmal Mek. 
Silifke O. M; 
Şebinkarahisar 
Van O. M; 
Akhisar İkmal MeK. 
Edime Kız Muallim M; 
Sıvas Erkek ,, ,, 

A1manca 
Yurt - Tarın - Coğ 
Fransızca 

tt " ,,, 

1ngilizce 
Fizik-Kimya 
Musiki 
Fransızca 
1ngilizce 
Fransızca 

T~biive 
Fransızca 

F~·ansızca 
T.ıbiivc 
Hiyaziye 
Fransızca 

Fransızca 

Fransızca 

Fransızca 
Türkçe 
Riyaziye 
Fransızca 

Fransızca 

Fransızca 

Fransızca 
Tarih • Coğraıya 
Fransızca 
Fransızca 
Fransızca 
Riyaziye 
Riyaziye 

1-32 

10 
20 
6 

13 
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12 
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10 
13 
22 
19 
18 
18 
18 
18 
18 
13 
14 
12 
13 
ıs 

18 
17 
22 
13 
21 
18 
13 
25 
21 
g 

i uınbara bütün hir istiJ,ba 

anka~ 

Her nevi plan ve resimlerin kopyaları süratle çıkarılır. Telefon; 123C 
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ADAPAZARI 

Ticare 
Merkezi: Ankara 

Tamamı ödeamış sermayesi 

·2.200.000 Türk Lirası 

Türkiyenin . her yerinde şube ve muhabirleri vardır 

eı nev 

Türkiye 
Cumhuriyet l\'!er
kez Bankasından:~ 

Yüzde 7 faizli 
iki milyon liral11< Sıvas - Er
zurum demir)cja tahvillerinin 
kayıt muamelelerine yakında 

· baş1anacakhr. ,, 
Geliri tamamen Sıvas - Erzurum demtryoıunun 

inşasına tahsis olunan otuz milyon liralık Sıvas • Er
zurum istikrazımn iki milyon liralık birinci kısmım 
teşkil eden tahvillerin kayıt muamelesine 10 ikincika
nun 1935 tarihinde başlanacak ve 15 ikinci kanun 
1935 tarihinde nihayet verilecektir. 

Beherinin itibari kıymeti yirmi lira olan bu muvak 
kat tahviller 19 lira ihraç fiatı üzerinden bu müddet 
zarfmda Merkez, Ziraat ve İş Bankalarının şubeleri 
bulunan her mahalde satısa çıkarılacaktır. 

Umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire 
ve müesseselerce vilayetler hususi idarelerile beledi · 
yeterce teminat olarak Te hazinece satılmış ve satıla
cak Milli Emlak bedellerinin tediyesinde itibar kıy -
metleri üzerinden kabul olunur . 

Bahsolunan muamelelerde nakit gibi kabul edile • 
ceği ve gerek bedelterlnin ve gerekse faizlerinin tedi
vcsinde hiç bir suretle vergi, resme tabi olmıyacağı ~ 

nunla teyit edilmiş olan bu istikraz tahvillerinin fa-
izi de o/o 7 olarak tesbit edildiğinden iştirak edenler 
en faideti ve sağlam ve aynı zamanda memleket için 
verimli bir işe paralannı vatırmış olacaklardır. 

8-5854 

Ankara Etnoğrafya Müzesi 
Müdürlüğünden ~ 

Etnoğrafya müezsinin orta avlusunun kapatılması ve 
başka yerlerinin tamir edilmesi kapalı zarfla eksiltmeğe 
konmuştur. İhale 21-1-935 pazartesi günü saat 15 de etnoğ· 
afya mttzesindcki komisyonca yapılacaktır. Şartname her 

vakit Müze dairesinde görülebilir. (17) 1-54 

iLAN ŞARTLARI 

Beher Beher ~ 
Sayda Santimi Sayda Santimi 

2 300 3 200 
4 150 5 100 i 
6 80 7 40 
8 25 kuruttur. 

1 - Hayır işlerine ve yeni 
çıkan kitablara aid Hanlardan 
% 1 S tenzilat yapılır. 

ı 2 - Zayi ilan bedelleri mak. M 

tu yilz otuz kur~tur. 

3 -Tebrik. teşekkUr, evlen- ~· 
ı me vefat ve katı alaka ilanla - ı 
1 nndan maktuan beş lira alınır. ,~ 

ABONE ŞARTLARI 
J. Müddet Dahilde Hariçle M 

~ 
--- ı. 

17 Lira 30 Lira ~ 

6 Aylığı 9 ,, 16 ,, ~ 

1
3 Aylığı 5 ., 9 ,, ~~ 

~ ~ 

~~ Posta ücreti gönderilmiyen ~ 
~ mektublara cevab verilmez. ~· 
i , . 
~~ 

ACELE SATILIK 
TARLA 

Ankara'nın Sarıkışla civarın. 

da üç ta! mevkiinde 7 dönüm 117 

manalı 70 cilt No. Ju tapu sicil • 
linde mukayyet arazi satılıktır. 

Almağa talip olanların Kmlbey 
Maliye Şubesi memurlarından 

Bay Muzaffer'e müracaat etme-
leri ilan olunur. 1-46 

,--~-

. lmtiynr ~ıılııbi ve Bıışnıu~ ı 
1 

harriri fatih Rıfkı ATAY. 

• Umunıi ncşriyat1 idar<: t efen 

~ Yım işleri müdürü Nasuhi / 
BAYDAR. 

Çanlctr1 cıdd~sJ ctvu:ndı 
Uf11s matbaasmda basrlmıı:•ır ' ., . • J 

m yapa 

• 

lsmnbul 9ubesi: Tel. 22042 
Galata şubesi: " 43201 

Bayram şekerlerinizi 

BAYRAM HEDİYEL ERINIZI 

A.M. Kooperatif Şti 
MERKEZ MAGAZASINDAN ALINIZ l 

~er şeyı.n: 

l!n ucuzu, 
En iyisi, 

En tazesi, 
En zarifi 

Ankara Palas otelinin Bayan''Coiff eur ,, salonu yıl 
başı müna sehetile Suadiye plajı kadın berberi 

Bay Mehm ed Hilmi idaresinde olarak tekrar 
açıl mışhr 

Ankara Şoförler Cemiyetinden: ANKARA TİCARET VE SA· 
NAYİ ODASINDAN: 

N izamnamemiz mucibince her sene denişmesi icabeden 
idare heyetini seçmek için kanunusani 1935 ayının doku. 
zuncu çarşamba günü saat ondan on ikiye kadar Halkevin
de intihab yapmak üzere cemiyete kayıtlı şoför ve işcile • 

935 senesi tecdidi kayıt mua. 
melesine 1. 1. 935 tarihinden iti· 
baren başlanmı1 olduğundan bil· 
umum tüccar ve eınafların Oda· 
ya müracaatla kayıtlarmı tecdit 
ettirmeleri ilan olunur. 1-'13 rin ,...etmeleri rica olunur. 1-30 

i SİNEMALAR 1 
1 YENi 

DANS 
BUGÜN, BU GECE 

RÜYASI 
Hiçbir filimde görülmemit zenginlik, 

ihtişam ve bol müzik .... 
JOAN CRAWFORD -

CLARK GABLE 
Ayrıca: Dünya havadisleri. 

1 
1 

IKULOP) 
BU GECE 

CANLI GETİR 

Afrika'nın bakir ormanlarında yırtıcı 

hayvanlar tarafından vücuda getirilen 
heyecanlı filim. 

Ayrıca: Dünya havadisleri ve tath 
au bahriyelileri. 


