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Yeni saylav na•zetlerl tesblt 
ed ·ımete başlandı 

Bu,.;in Dolmabahçcde Bakanlar Heyeti, C. H. F. Başkanlık 
Divaııı, idare Heyeti toplanacak: 

r 
lıtanbul, 1 ( A.A.) - C. 

H. F. umumi reiılik Jiuam ye
ni ıaylau namudleri hakkın
da iıtifare için /ırka idare he-
7etlerinin 2 ıubat 1935 cumar
teıi günü ıaat l l tle toplan
mcuına karar uermiftir. Fırka
nın medi. grupa idare heye
tini 2 ıubatta Dolmabahçe'tle 
toplanmıya Jauet ederim. 

ı. 2. 1935 
lımet lnönü 

----

GündeUk 

TVRK - fNGILIZ ALIŞVERiŞi 

Ankara' da Türk - İngiliz 
alqveriti üzerinde konuımalar 
yapmakta olan Kolonel Hota evel
ki sün latanbul' a döndü. Orada 
pzetelere aö1lediklerini; dünkü 
.. yımızda, latan bul' dan telefonla 
alman duyuldar arasında okumut 
olacabnuz. Kolonel Hota diyor 
ki: 

" - Konutmalann durutu ke
.W, deiildir. Kartılıkh ileri 
6illen teYler üzerinde çalqıp 
yakında ıene konupnalara bqla
mak üzere aynlmq bulunuyoruz. 
Londra' dan talimat beklemekte
Jim.,, 

Bundan birkaç gün önce Roy-
ter ajanamm gene ıazetemizde 
çıkan bir duyuğunda deniliyordu 
ki "lngiliz - Türk alııverit ko
Dllfmaları keailmiıtir. Türkiye; 
İngiliz malları, bele İngiliz yünlü 
Ye pamukluları için koyduğu 

kontenjanı 15 ıubatta geri alacak· 
br. Bununla Türkiye konuımala
rm kendinden yana olmasında, 
kartısındakini zorlamak dütÜD· 
cesindedir ,, 

Royter'le Kolonel Hota'un aöz
leri biribirine uymamaktadır. Bi
zim de Ankara'da öğrendiğimize 
göre iki devlet arasındaki konut
ID&lar kıaa bir durumdan aonra • 
J'Üriiyecektir. Bunun sağlam bir 
düzenle ilerletilerek güzel bir an
lqmıya ermesi ümidi büyüktür ve 
bunun iki devlet için de çok 
eyi olacağına Ankara' da ina· 
mlmaktadır. Konutmalar, her iki 
devlet adamlannca bu eyiliğin 
anlatıldığını ıöaterecek kadar 
Uerilemit bulunmaktadır. Royter 
alanımın yukarıya aldığımız son 
Parçası üzerinde biraz duracağız. 
Uluslararası alııverifi, yeni bir 
düzene girdi. "Satabilılili /tadar 
almak, alJıfı yere ..tmale,, benli· 
tine eren, bugünü, bu yılı delil, 
eonauz yıllarda kendinden aonra 
ıelecek üren ( neıil) leri diifünen 
her ulus; yukardaki sözlere inan· 
clı. Smırlannı bu ölçüye göre ka· 
PllJIP açıyor. 

Açığını öz vanndan ver~re~ 
l.ugün geniı ve bol yaıamak ıstı· 
ren kafalar, gerilik ve karanlık· 
lar içinde kalmıttır. 

Kanlarını bolca akıtarak ile
ri ve aydın bir düzene giren türk· 
ler; ancak bütün ileri uluslara ya· 
raşan ökonomik ölçülerden hız 
alır. 

Türk alııverit politikası da 

İstanbul, 1 (A.A.) -
TEBLIC: 

1 - Umumi reislik divanı 1 2/ 
l 935 saat 11 de Önder Ata
türk' ün ba§kanlığında Dolmabah
çe'de Cümhuriyet Halk Fırkası
nın yeni saylav namzedlerini tea
bit vazifesine başlamıştır. 

2 - Umumi reislik divanı bu 
it hakkında fırka nizamnamesi
nin mahsus maddesine uyarak 
fırka umumi idare heyeti ve fır· 
kanın meclis grupu idare heyetile 
iatitare etmeğe karar vermit ve 
davet etmiştir. 

3 - fırkamızın İcra Vekilleri 
seçim münasebetile, ulusa arzedi
lecek beyanname muhteviyab ü
zerinde konuımak üzere da,.et 
olunmuAlardır. 

4 - Fırka idare heyetleriyle 
icra vekilleri 2 ıubat cumartesi 
saat tl de Dolmabhaçe'de topla
nacaklardır. 

birçok uluslarda olduğu gibi ma
hmızı alanın malını almaktır. 

Türk; "senden aldığımı öde
mek için mal satmalıyım,, diyor. 
Bunu birçok uluslara söylf)diği gi
bi İngiliz dostlarına da söylemek
tedir. 

Bizce bu dili herkesten önce İ4 · 
ıilizlerin anlaması gerektir. 1931 
eylillündenberi, karşılıklı ah,ve
rit ve ödeme (ticaret ve tediye 
muvazenesi) sözleri en çok lnıil
tere' de ifitilmektedir. İngilizlerin 
Ottava anlqmaaından eonra biri-
biri ardınca Cenubi Amerika, Bal
tık, lskandinav memleketlerile 
yaptığı uzla,malarm hepıinde bu 
öz vardır. İngiltere, aavyetlerle 
kartıhkh ödeme (tediye muvaz& 
nesi) Almanya ve Arjantin'le 
klirinı ölçüıü üzerine andlqma
lar yapmıfbr. Türk - İngiliz alıt
veriti konuımalarmda da bu öl
çülere girmek istenilmektedir. 
Royter'in biç yalatmıyan bir dil 
ile yazdığı zorlama itine gel~, 
kısa kontenjan yolu, türk ökono
misinin son yıllarda aldığı bir 
düzendir. öteden beri olduğu gibi 
tubatm yirmisinde önümüzdeki 
alh ay için yeni bir kontenjan ka
rarnamesi çıkacaktır. Dominyon· 
larile birlikte bize çokça aktif 
o?an İngilizlere ıimdiye kadar al
dığımızın kartılığını vermek yol~ 
olmazsa, ingiliz mallarına yenı 
listede nasıl yer verilebilir. 

Bu yer vermeyif, iıtekle ya• 
pılan bir zorlama değil, • alınanm 
karıalığınm ödenememeaınden, ve
ya kartımızclakinin bu ~ılı~ 
bizden alamamumdaa dogan bır 
zorluktur. Nasıl böyle bir sorluk 
kendi kendine yaratılma•aa, ,.1-
nız bir yönden dilemekle de kalk
maz. Kartılddı ve birlikte alına
cak düzenler ister. 

Türk - lngiliz alqverit ko
nuımumda bunun anlatılacalt· 
na inanıyoruz. Ve iki devletin öz 
kazancı bu kartılıklı alııveritte 
olduğundan bunun kurulması için 
uzun vakit bekleneceğini sanmı· 
yoruz. Yokaa Türkiye, ökonomik 
giditinin kendine çizdiği yolu. ö~ 
den düıünmüttür· O, kendmm 
eyi ve doğru gördüjüne inandıiı 
gibi gücünün bu inamı yolunda 
yüriimeie veteceiini de bilir. 

Kemal ON~ 

r lstanbul, l ( A.A.) - C.1 
il. F. umumi reiılik diuanı, 
yeni ıaylau nanuedleri hak
kında iıtİ§are için /ırka idare 
heyetlerinin 2 ıubat cumarte
ıi ıaJt 11 de Dolmabahçe'de 
toplanmaıına karar uermiftir. 
Fırkanın umumi idare heyeti
ni uazi#eye çağırırım. 

ı. 2. 1935 

1 
C. H. F. Umumi Katibi 

R. Peker 
... \.... 

Bal\:anlarımız 

Dün akşam İstanbula 
gittiler 

Dıprıiıler Bakanımız Bay 
Tevfik Rüttü Araa, Bayındırlık 
Bakanımız Bay Ali Çetinkaya, 
Adliye Bakanımız Bay Şükrü Sa
raçoğlu, Kültür Bakanımız Bay 
Abidin Ozmen, Okonomi Baka
nmuz Bay Celal Ba)ar, Ziraat Ba
kanımız Bay Muhlis Erkmen, Sü 
Bakanımız Bay Zekai Apaydın, 
inhisarlar Bakanımız Bay Rini. 
T: ...,._ lltaftbdra 
aitmiılerdir. 

Bay Bek Polonyanm dış 
sıyasasmı anlatıyor 

Vut0n, l (A.A.) - Lehis
tan ajansı bildiriyor: 

Diyet mecliıinin dııan itim 
komiıyonunda Lehiıtan hariciye 
nazm B. Bek ataiıclaki beyanat
ta bulunmuttru: 

Bay Bek Lehistan - SoYJet 
münasebetlerinden hah.ederken 
bu münasebetlerin ademi tecavüz 
miaakma ve mütecavizin tarifi 
protokoluna müstenit oldutunu 
bildirmittir. Bu protokol ıulba, ve 
komtularm emniyetine riayeti ka
tiyetle teabit etmittir ki, timdiye 
kadar hiç bir beynelmilel anlq. 
ma, hatti milletler cemiyeti miıa· 
kında bu kadar katiyet yoktur. 

(Sonu Z inci sayı/ada) 

Atlıaopı'aa ttanH gezintisinden 
bir •nstantaae 
(Yaısr 1. linet! sayılada) 

2, SUU.41' l9:i:i CL~I \UTE.SI 

ra~ingtmı, - 11.-i, f"s t ıra/mdmı yo 

[lılan lwrıfeı mısın m r /· ., 1 ! ı lmrunıu

Jlltrl l. 2. 1937 tariltiııe /: el ır t,:cıl·~ımı!ırı
ncı tleuam l'tmeRi lwHı,.[cr ·tır L 111,.lır 

Ht•r } t•rclc 5 kuruı: 

LONDRA KONUŞl\IALARI 

Fransız bakanları Loııdraya vardılar ve 
konuşmalara dün başlandı 

Flanden, Laval v• Londradan bir g6r0nllf. 

Londra, 1 (A.A.) - Fransız kü bu suretle ulusal hükGmetlere 
bakanlan B. Flanden ile B. La- temail edilen her üç fırbnm da 
val Viktorya garında Bay Mak- liderleri konutmalara blqmlf o-
donald, Saymen ve Eden tarafın- lacaklarclır. Bu fırkalar, mubafa-
dan kartılanmıılardır. Fransız zakir, uluaal İKİ ve ulusal liberal 
bakanlan birkaç dakika insilia f ırkalardır. laailiz ııyual meha-
mealekdqlariyle aamiml bir ıu- fili alınacak eonuclar b•kk•ncla 
rette ıörüttükten aonra Londra'· betbin dejildirler. 
da kalacakları müddetçe otura- Gazetecller bir teY öjre-
cakları Salva oteline gitmitlerdir. nemediler. 
Bay Flanden ve Laval yanların- Londra, ı (A.A.) _Gazete-
da f ransız elçisi de olduğu halde cilerin müzakerede bulunan dev· 
Lord London Deri'nin Clavetinde let adamlarile hiç bir temaıı yok-
bulunmutlarcbr. Konutmalara bu- v ._ i.aıhh•I ... ..at "!OM 1la tur. e ıöriiflneleJ hakkında his 
bqlanacaktır. bir ıet .,..... • .,... Çlalll. .... 

........ .... üç aaat aürmiif ......... 
Bu konuımalara Bay Baldvi- müzakereye ittirak edeni• B. 

n'in de ittirak etmeaine dair b- Baldvin'in ziyafetine ~ koridor. 
binece verilen karara büyük bir elan ıeçmiılerdir. 
ehemmiyet atfolunmaktadır. Çiin- (Sonu z inci uyılada) 

t4nlceılerimia 

Boyacılık Ankarada en çok yurddaş ge
çindiren bir ''ufak.sanat br 

4't ' 

Salonların işi lena değildir. 

~yak.kabı boyacılığı Ankaranın .ta. 
çak sanat/atı içinde en fazla in.san ge. 
çladlrea vı Nr11J11yeai u olan İ§lerden 

biridir. Bu lfin lcolay v• aar para ile 
4lJnıMal, Aakaraya iı bulmak için gelen 
vı iı bulamayan amele, işçi , e köyla 

kalabalığından bir çoklarına b;. a.:ı/ık· 
la, geçiat:Mnin en rabat bır ış olduğu 
bnaat1121 vermiştir. 

Ankara da ayakkabı boyacıdğı her 
sanat ve meslek şubesinde olduğu gibı 
son yıllarda bir tekamül sa/hası geçır· 
miştir. Ayakkabı boyacılığının kendi
ne göre olan bu tekamülü de sokaklarda 
veya dolaşarak İ§ yapanların cadde üze
rinde bir dükin tutup 5.6 boy cıyı bır· 
le§tirerek müşterinin rahatça oturur
ken ayağını boyama:; suretıyle işi daha 
moderenle1'1irmeleridir. Ya ın to u, k • 
ıın çamuru !J:ıl olan AnkarlHla daima 

aranan boJ•acılar kOçiil: .sanat a.Jııplerl 
içinde en /ula temas ettiğimi• bil 
tipdir. 

Ankarada ne kadar boyacı 
vardır? 

Ankaradaki boyacı uyıaı, mesela bak· 
kal veya kasaplar kadar kati bir rakaıp)i 
söylenemez. Böyle olmakla beraber 
Ankara da en aşagı 500 boyacı vardır. 

Bu sayının içine dıikinlarda çalıpnlar 
dahil değildir. Ankara da bu boyacı sa· 
yı->ımn neden bu kadar çok olduğunu 
sorduğumuz b"r boyacı diyorki: 

.. _ Boyacılık az s"rm:\ye istiyen bir 
sanattır. Anka~aya iş bulmak için gelen
lerden bir çogu, beş on para kazanınca 
veya it bulamayınca hemen boyacı olu· 
yorlar. Bir tah•3 sandık, iki fırça, i.ç 

(Sonu 6. ıncı sayı/ada) 



ULUS 2 ŞUBAT 192'3 cu:.1:\~ iE51 -
DIŞ ARDAN GELEN SON DUYUK AR 

ROMANYA'DA Bay Bek Polonyanın dış 
sıyasasını anlatıyor 

(Başı 1 inci sayıfada) 
·Romanya 

I 
Ademi tecavüz misakının on se-
ne temdidi, Sovyet - Polonya 
eyi komşluuk münasebetlerini da
ha devam!ı bir esasa bağlamış· 
br. Bu hadisenin ehemmiyeti her 
halde bir tabiyecilik hadlerinden 
daha ileri geçmiştir. 

Hariciye bakanı, sovyetlerin 
uluslar derneğine girmesinden 
memnuniyetle bahsettikten sonra, 
Polonya ile Sovyet Rusya arasın
da ve b:::.zı meseleler hakkında te
L..in edebildiğimiz anlaşmaların 
mhuteviyab, uluslar cemiyeti la· 
ahhüdü ahkamından daha geniı
tir. 

İşte bunun içindir ki, ıovyetler u. 
luslar cemiyetine girerken Polonya ile 
Dlukaddema aktettiği anlaşmalann hali 
tatbikte bulunduğunu bildirmiştir. 

Sovyetlerin uluslar cemiyetine girme. 
krini Polonya buı faydalar teminine 

prt koşmayı düf6nınemiıtir. Polonya 
böylece şark sınırlarında kotlllulnk iyi 
aıüna.ubetlerinin devamına çalıpmştır. 

M. Bek, Polonya - Almanya mü • 

nascbetlerine geçerek demi§tir li : 
" - 26 sonkanun l 934 de imzalanan 

anlaşma, iki memleket arasmda bir çok 
meselelerin haUine vesile olmUf ve 
bilhassa gümrük mücadelesine nihay.et 

Yermiştir. Bu tarihten itibare~ P~ 

lonya, uluslararası tedrici teşriki mesai
de ve bilhassa iktı~adi mesaide Alman.. 

ya ile çalışabilir. Polonya müna&cbet -
terini komşulariyle tabiı bir ~kle isa· 

le çalışmaktadır. Bu faaliyetimiz biç 

bir zaman hodbin değildir. Yaptığımız 

yeni muahedeler, bundan evel imzaladı

fımız muahee ve anlaşmaların Polon· 
yanm komşulariyle olan münasebetleri
ne zarar getirecek bir mahiyette olma
dıld.arını müttefiklerimiz kendileriyle 

olan bir çok temaslarımızda anlamışlar
dır. 

M. Bek, Fransa - Polonya ittifakı
Din en ıoühim bir amili ve Polonyanın 
dostu olan M. Bartu'nun Var'°~a zi· 
yaretini kaydettikten sonra demiştir ki: 

''- Bu ziyareti miiteakib ha.flıyan 

ve B. Bartunun vefatile bir müddet için 
duran müzakerata Cenevrede B. Laval 
tarafından devam edilmiştir. ,. 

Polonya ve Romanya münasebetle • 
rinden bahsederken, Polonya hariciye 
nazırının Bükreş'te yaptığı resmi %iya
ret esnasında ve resmi siyasal temaslar 
haricinde iki hükUr..ıcti aUkadar eden 
meseleler üzerinde müdavelei erurda 
bulunduğunu söylemiştir. 

B. Bek, Polonya'nm Lctoni ve Les • 
toni ile olan dostane münasebetlerinden 
bahsetmiştir. 

B. Gomböş'ün Vartova seyahatinde
ki temas.armıızda bir defa daha tahak
kuk eden bir keyfiyet varsa o da Maca
ristan aleyhine takibedilec:ek herhangi 
bir aıyasaya l'olonya'nın kadim bir tea
müle istinaden i§tirak etmiyeceğidir. 

Bunoan sonra B. Bek, ekailiyetler 
mualıedelerinin umumileştirilnıesi hak -
kında Polonya hW..&lliletinin teşebbüs • 
!erinden bahsederek demi§ tir ki: 

Pek muhik olan bu telıU.iflerımize şa
yanı kabul bu c:evab verilememiştir. Ce
nevre'de, bu mesele hakkında cereyan 
eden müzakerat esnasında Polonya bu 
babtaki noktai nazarını ve alacagı va • 
ziyeti açıkça bildirmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Meselenin aldığı şekil, ulus • 

1ar cemiyetirun istikbalini ve mukadde
ratını beklemcğe ve bu uluslararası teş
kilat içinde diger hükumetlerle teşriki 

mesai alam tedarikine Polonya için mü
saiddir. 

Bay Bek şark lokarnosundan bahse -
derken demiştir ki: 

••- Lokarno muahedesi hükümlerine 
tevafuk etmiyen bu teşebbüs şark Av • 

rupa:;ı için de uygun olmadığını çünkü 
İngiltere ve İtalya'nm hududlann em· 

niyeti meselesinde verdikleri teahhüdat 
lokarno muahedesinin ruhunu te~kil edi 
yor. Halbuki şark lokarnosdnda böyle 
bir şekil yoktur. Şark Iokarnosu tavsifi 
bizim için hesab verici bir şey değildir. 
Lokarno muahedeleri bizim için fena 
tecrübeler vermiştir Çünkü bunlar bi -
~im hayati menfaatlerimizi nazarı dik· 
rn e ahuyan garb Avrupasr hükfımetlo-

kabinesinde 
.Maliye Bakanı istifa etti 

Bükreı,, 1 (AA) - Maliye Bakanı 
B. Viktor Slaçesku istila etmiştir. Ma • 
liyeye Adliye Bakanı B. Viktor Anto • 
ncsku ve Adliye Bakanlığına da B. Ka· 
lerpop tayin edilmişth-. 

tNGIL TERE' DE 

lngiltereye drşardan gelen 
yumurta 

Londra. 1 (A.A.) - Avam kamara • 
smda İngiltcre'ye yapılan yumurta itha
latı hakkında bir suale karşılık ~eren 
Bay Elyot demişti!- iri: 

.. _ İthal5tçı memleketler yardniı va
dinde bolmımuşlardır. Konuşmalar de -
nm ~yor. 1ngiltere'ye giren yabancı 
yumortalannm umumm yüzde on azal 
tılması hakkındaki teklifimizin bütün 
alalıadarlarca onanması için her türlü 
gayret harcanmaktadır.,, 

muffal televizyon po-ıtası 

Lond:ra. 1 (A.A) - Potta nazırı hii
kümt'tin telsiz şirketinin idare!'inde 

dtrhal bir ulusal tc!evizyon postası 
ihdasını onamış olduğunu avam kama
rasında bildirmiştir. 

İngiltere'nin hava sıyasaıu 

Londra, 1 (A.A.) - Sir Filip Sasun 
Brighton"da söylediği bir nutukta hü • 
kilmetirı ulusal tayyare hizmtti için al
dığı tedbirlerin yerinde olduğunu söy
Hyerek dem~tir ki: 

.. Büyüle savaşın sonundan beri silah
sızlanma vt bıThassa bava silahsızlan -
ması yolunda örnek olduk. Ve daha 
1933 de güvenimiz için pekaz gerekli 
olarak telakki edı1miş olan bir planm 
tatbikini on yıl gca"ktirdik.., 

Hava müsteıarı lıundan sonra alman 
tedbirler sayesinde Melbam mesafesinin 
ytdi güne. Kap ve Singapur'un dört gü
ne. şark AMkasmm iki buçuk göne ve 
Hindistanm da 48 saate indiğini bildir
miştir. 

İngUtcre,de posta işleri 

Londra, 1 (A.A) - Avam kamara
şmda posta \ıakanı hükfunetin televizi. 
yon komisyonunca yapılan tavs"ye'eri 

onadığını ve bunları tatbik için de ge
reken tedbirleri aJacağmı bildirmiştir. 
Posta bakanı hemen bir istişare k001i
tesinin tayin edilecc-ğini ve bu hizme
tin 1934 yılına kadar olan masrafları· 
oa hazine ile ingıliz radyosunun işti. 
rak edeceklerini ilave etmiştir. 

ri arasında sıyasal bir tekil ahm§lanlır. 
Teşebbüs prki Avrupa lokamosu ol • 
maktan uzaktır. Çünkü Avrupanm bu 
kısmının i§lerine pek cüzi ve gayri kafi 

bir §dwde temas etmektedir. Meselenin 
diğerleri için basit görünen ıekilleri 
Polonya'nm en kıymetli menfaatlerine 

aykırıdır. Bunun için müzakerabn sonu
na kadar meseleyi en küçük noktasına 

büyük bir alaka ile takibetm~k liznndır. 
Fransız - İtalyan anlaşmasından bahs 

ederken B. Bek demiştir ki: 

"- Birisi Po1onya'nm müttefiki, 
Fransa, diğeri ulualaı ara$ı meselelerde 
Polonyamn noktai nazarlarının uygun 
öüştüğü İtalya ilrasında hasıl olan an • 
laşmayı hararetle selamlar. 

Tuna havzası hükumetleri ve bu hü· 
kfımetler komşuları arasındaki münase-

beti tabü ve dostane ~ekle ifrağ edecek 

bir formül bulunması müzak.eratma işti
rake Polonya davet edilmi§ti. Polonya • 
nın ötedenberi talribettiği sıyasaya uy

gun olan bu teklif hararetle kar§ılanmış 
ve kabul edilmiştir. Polonya hükfuneti 

bu teşebbüsü takibedecek ve her §eyden 

evel Tuna havzasındaki doğrudan doğ

ruya alakadar hükumetlerin noktai na
zarların ıtetkik edecektir. 

Takibettiğimiz sıyasa ulusal menfa. 
atlere miısteniddir. Bu sıyasamız belki 
bazılarının hoşuna gider, bazılarının ho

şuna gitmez. Polonya'nm sulhun temi• 
ni emrinde vukubu1an çalıŞmalara ya • 

bancr kaldrğr ve yahud az alaka göster • 
diğin.i söylemet doğrıı bir §ey olamu.,, 

LONDRA 
KO NUSMALARI 

' İngiliz bakanları neleri 
teklif edecekler? 

(Ba§ı 1 inci sayfada) 

Londra, 1 (A.A ) - Fransız - ingi
liz görüşmeleri hakiki olarak bu sabah 
başhyacaktır. Bununla beraber daha 
d tinden itibaren İngil i z mchafili haki
ki bir nikbinlik gösteriyorlardı. Fran
sız ha.kanlan bu temayülatr memnuni. 
yetle karşılamakla beraber, ya ln ız gö
rüşmelerin çerçevesi taayyün etmiş ve 
§İmdi çeşid meseleler üzerine fransız 
tezinin tam olarak tevdii işinin kalmış 

olduğunu tasrih etmişlerdir. İngiliz 

bakanları şunu teklif edeceklerdir: 
Müttefikler, müştereken çıkaracak

ları bir bildiri ile: 

1 - Ren'in sol kıy ısının gayrı as· 
keri' vaziyeti müstesna olmak üzere 
ve Versay anlaşmasrnın S inci faslı hü
kümlerinin ibteHne. 

2 - Bunların yerine Almanyamn 
uluslar derneğine dönmesinden sonra 
bu derneğin ,erçevesi içinde bir silah 

tahdidi andla~r koymağa anık ol
duklarını bildireceklerdir. 

Bunun için geniş konuşmalara inti
zar edilmelidir. 

Fransız bakanları böyle hir tarzı o
namadan önce gelecek anlaşmayı ve 

tatbik teminatını öğrenmek istiyecek -
lerdir. lngiliılerin fikrine göre, bu 
anlaşmanm yapılması ile birlikte Al. 
manya Tuna andlaşmasıar da imza et. 

metidir. Keza Lond.ra Aimanyanın do 
ğu andia~-ınasına cfa iştirakini temeo.ı:ıi 

etmektedir. 

Faşist Milisi 
On ikinci yılı kutlamyor 

Roma. 1 (A..A.) - ftalya Faişst Mi
lisinin 12. inci yıldönümünü büyÜk me • 
rasim[e tesid etm::ktedir. Miliste şimdi 
1312 zabit, 65 muvazzaf küçük 7.abit -ye 
36.974 gönüllü zabitin kumandasında 
416.635 küçük zabit vardı~ 

FRANSA'DA 

Fransız bankasmm genel 
vaziyeti 

Paris, l (A.A.) - Fransız bankaS? 
genel heyetinin toplantısında gayri safi 
varidatın l 933 senesindeki 396 bucuk 
milyon franga kar~ geçen yıl 411 mil· 
yona yükseldiği bildirilmiştir. Masraf 
çıktıktan sonra safi varidat 1933 deki 83 
milvona karşı 138 milyon 800 bin frank 
tır ki bunun 37 .642.034 frangı safi te • 
mettü o]arak dağıtılmıştır. Bankanın 

haftal,k bUanc;osuna göre, Yugoslavva -
dan olan ithalat Nevyork'a yapılan ih • 
racat faz]asiyle telafi ettiği için, madeni 
mevcud 76 bntiuk milyon artmıştır. 

Paris esham borsasında (lurunı 
Paris, l ( A.A.) - Esham borsası 

dün ba§langı~ta daha ziyade durluksuz 
bir vaziyetten sonra iyi temayütat gös
termiş ve fraruaz rantlarının yükselmesi 
sayesinde mahalli rant1ar pekaz mahsils 
olmakla beraber müteaddid kazanc kay
detmişlerdir. 

Fransız bankası müdiirü ve 
buhran 

Paris, 31 (A.A) - Fransız bankası 

müdürü Bay Tanneri Fransa bankası
nın 1934 de yaptığı jşleri anlatmak 
demiştir iri: 

• - Buhran hittscdilecek derecede 

hafiflemiş değildir. Bir çok memle
ketler hali buhrandan sıkıntı çekiyor. 
Buhranm başlıca sebebi sıyasal müş

külat değildir. Buhranın de'Y'aıD etme• 
sine sebeb suni müdahaleler ve bilhas
sa para sahasında hüküm süren dur • 
luksuzluktur. Suni müdahalelerin e. 

tim neticeleri her gün daha bariz bir 
surette göze çarpmaktadır.,, 

Bay Tanru:ri, fransız frangı kıyme-

tinin her zamandan ziyade ı:ağlam o· 

tarak tutulması gerekliğini söyledikten 
sonra kendisinin şahsen de frangı her· 
hangi bir saldırmaya karşı koruyac;;a • 
ğınr ilave etmiştir. 

BİRLEŞİK DEVLETLER'DE 

Amerika ayan meclisinin karan 
uluslararası bir hayret 

uyandırdı. 

Cenevre, 31 (A.A) - Amerika !
yan mecJisinin Lahey diva'l'lına girme

sini abaması uluslararası mehafilinde 
hayret uyandırmıştır. Bu mebafil a
yan meclisinin muvafakati için her 
türlü t edbirin alındığını sanıyordu. B. 

Ruzve lt'in konuşmada ş<ıhsi otorite!"i
ni kullanması ö~ülerek kaydedilmekte 

ve reisicümhurun galib çıkması temen. 
ni edilmeku idi. Bu hadisenin ulus

lararası sıyasası için ders olması mu
va fık oJacaktır. İlk ders, Amcrikada-

ki istiha ' eyi uluslararaı.ıı kurumlarına 

müsaid olarak çok ilerJemi§ gösteren 

bazı yarı resmi elçilerin iddialarına 

genel efkarın daha az itibar etmesi o

lacaktır. Bundan dolayı, (ayanın ka. 
rarı bazı mehafilde Amerikanın ulus-

lar derneğine girmesi için beliren ha
reketi akamete düşürdüğünü) bildiren 
Nevyork, telgrafı bu hareketin arzula-

rı realite olarak katıuJ eden bazı meha· 
filin iddia ettikleri lcadaı şümullü ol. 
ınadrğını kaydetmektedir. Bazılan u-

luslar derneği icraatı üzerinde nüfu2!
lu olmaktan sarfı nazar etmeyi ve ya
hut Amerikanm ufuslar derneğine gir· 

mesini kolayl.aştıracak olan hayali bir 
umut içinde andlaşmanın tadilini iste. 
mektedirler. Bu uysal sıyaı.aanın gü

dülen amaca urar verecek bir zaf aı.a.
meti olarak tefsir edildiğini müşaha
de ve tesbit muvahk olur. Cenc•rede 

çıkan Junıal dö Nas)ron_ Amc•ilmnrn 
Paraguay hakkında Cenevre Şako isti· 
şaıri komitui tatafmdan onan.an ted. 
birlere iştirak t!tmediğini hatırlatmak-

tadır. Gazete, uluslar derneğinin bcıt· 
tı hareketini Vaşingtonun anu&una 
uydurmak için hiç bir sebeb olmadığı· 
ru bildirmektedir. 

ALMANYA'DA 

B. SAYlUENIN SÖYLEDİKLERİ 

Almanyayı wnuda 
düşürdü 

Berlin, l (A.A.) - Oay Saymen'in 
İngiliz parlamentosunda memel mesele
sine dair yaptığı beyanatı mevzuu bahs 
eden Korrespondans diplomatik gazete
si diyor ki: 

Bay Saymcn Litvanya'nm meme! 
üzerindeki hakimiyetinin ancak meme• 
lin muhtariyeti ile kaim ofduğuno hattr-

latmııhr. Kovno'da vali ile hrlıafar ara• 
smda doğrudan doğruya konu§111alar ya-

pıldığından bahsedilip daruimaktadrr. 
Halbuki memel diyeti direktuvarı aba • 
maktacL.l'. Litvanya bükameti arka ar • 

kaya alb defa memel diyetini top!amtk· 
tan menetmek suretiyle bunu dolayısile 
t~yid etmiş bulunuyor. Memel statüsü· 
nü imza etıni, olan devletler .harekete 
geçmelidirler. 

Sar madenlerine alman ulusu· 
nun yardımı 

Bedin, 1 (A.A) - Erkek kadın bir 
çok yurdseverler hükumetin Sar ma
denlerini satın almasını kolaylaştırmak 
için altın, mücevher armağan ttmeyi 

kararlaştmmşlardı.r, Hükfunet bu ka

rarın yüksekliğini wkdiı etmekle be. 
raber, satmalma hiç bir müşkülatı ge
rektirmiyeceği için bu teklifi onama

mıştır. 

Bay Hitlcr'in teşekkürü 

Berlinı 1 (A.A.) - B. Hitler, A) -
manya}·a yaptıklan hizmetten dolayı 

çekilen ökonomi bakanı doktor Şmit 

ile onun yerine geçen doktor Şahta bi· 
rer teşekkür mektubu göndermiştir. 

Mensucat sanayii artlı. 
Berlin, 1 (A.A) - Ticaret istatisti. 

ğine göre, perakende ticaret muamela-

tı geçen yıldan yüzde 12 fazladır. Ço

ğalma bilhassa mensucat ticaretinde 

kaydedilmiştir. 

DACNIK DUYU.KUR 

Hindistan•da &11asal durum 
Bom bay, l (A.A.) - İngiltere •Hin -

distan anla31masmın reeldi ile sonuclanaıı 
konuşmalarda şiddetli ingiliz aleyhtan 
sahneler olmuştur. Bu soııuc müslüman 
üyeden ]in..'lah'ın idaresindeki müstakil 
lerin G1ndi fırkasına müzaharetleri yü
zünden olmuş ve bu suretle yeni kurum
lar kanununa taraftar o!an Ağahan fır· 

kası müslümanlan ekalliyette kalmış • 
lardır. 

Kalıirc' de şimcnrlif er kazası 

Kahire, 1 (A.A.) - Şehir yakınında 

bir şimendilfer çarpışması olmuş ve 
sekiz kişi ö1müştür. B unla.rdan biri İn· 
giliz ve birisi de İtalyandır. Bir çok 
yaI'alı vardır. 

Bir temsil dolayısile çıkan 
gt1riihii 

Hagen ''Vestfalya' ' 31 (A.A.) - Ha 
vas ajansından: Şarlman'a karşı müca
deleleri nazilik tarafından sitayi§le anı
lan Saksonya şefini yiikselten Wittekind 
dramı oynanırken tiyatroda hadiseler 
olmuştur. Polisin tebliğine göre, bazı 
gene katolikler •tarihi tahrif etmeyiniz,, 
diye bağırarak protestoda bulunmuslar
dır. Diğer !feyirciler bunlara mukabele 
edince polis tiyatroyu boşaltmıştır. Re
jisör, piyesin propaganda bakam Bay 
Göbels'in tasvibiyle oynandığxm söyle
miştir 

Jıferalcf!ş'de kar 

Merakeş. 31 (A ... A.) - Kar o kadar 
çokturki dört ara.ha iki gündenberi ti
zintişka•da kadar arasında mahsurdur. 
Yüz kadar yediden yedi sekizinin öl. 
düğü bildirilmektedir. 

Kıral Alf ons'110 lıi~se senetleri 

Roma, 31 (A.A.) - Eski İspanya 
Kralı AJfonsun vaktiyle annesi namı-

na aJarak bir ftaryan bankasına yatır

mış olduğu banka hisseleri hakkrnda 

ispanya bankası tarafından açılan dJva· 
yı eski Kral lmıza.nau~tır. İspanya ban
kası hanedana a id bütün emvalin müsa. 
deresi hakkındaki kanunu i]eri sürerek 
bu hisse ıenctle.rine AHonıı'un hakkı 

olmadığını iddia ediyordu. Milano 

mahkemesi bu kararın İtalyada tatbik 
edilemeyeceğine v~ hisse senetlerinin 
Alfons"averilmesine hii kmetmiştir. 

l•'Hipin'in i~ıiklali 

M.mılla, 1 (A.A) - 1''ilipin ada1a
rınm (teşkilatı esasiycsi) altı aydan. 
beri bunun ic;in c;aln,;an (mües>e~an 

meclisi) net: bitirilmiştir. Bu kanun 
Bay Ruzvelt tarafından onanırsa Fili.-

pinde plebisit yapılacaktır. 1932 mar • 
tında Amerika kongresince onanan 

Filipinin istiklali hakkındaki kanun 

bu ada için bir federasyon hükumeti 

derpiş etmekte ve Filipine tam bir mul 
tariyet vermektedir. Ancak, Amerika 
fevkalade komiserlerine bazı salahiyet· 
ler verilmektedir. 

General Görin~ döniiyor 

Varşova, ı (A.A) - Avdan dönen 
general Herman Göring dün ö~te ye • 
meğini başbakan, d ışarı ve içeriişler 

bakanları ve iki gcn~ral ile yemiş ve 
sonra ııaraya giderek üç çeyrek saat 

k.almı§tır. 

General Göring, dün akşam Berline 
hareket etmi~tir. Kendisinin B. Bit
ler tarafından mareşal Pilsudskiye bi 

taben özel bir mektubu hamil bulun.. 
duğu ve bu mektubta Almanyanın iki 

ülke arıasında çıkabi1ecek zorlukların 

anlaşma ruhu içinde halli dileğinin t~ 
yid edilmekte olduğu iyi mallimat a
lan m~i.fcllerJe b ild irilmektedir. 

Sovyel tayyarecilt-.l'İ 

M.oskova. ı (A.A) - Tayyareci pi
lot Galişef ile makinist Dimidof 10 bin 

kilometreHk bir uçu~ yapmak üzere btt 
sabJh harek.tt etmi§lenlir. Bun?ar Mos

kovadan Lena nehrinin mansabında bu

lunan Tiksi koyun11 ·gitmektedirler. 
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Hii şii nii .~for 

Halkevi gençlerinin bir 
temsili 

Uzun bir uyu;?ukluk devresinden 
sonra halkevimizin temsil kolunda bir 

kımıldanış başladı. Tiyatrosuz Anka
ra'da halkevi temsillerinin ne mühim 
bir boşluğu dolduracağını takdir etti
ğimiz içindir ki, gene amatörlerin bu 
yeni çalışmalarını sevincle karşılıyoruz. 

Uzun zaman, halkın kültür seviye
sini yükseltmekte hiç bir faydası ol
mıyan bir sürü kötü telif eserleri biri
ri ardından sıraladıktan sonra, artık 
tercüme eserler üzerinde çahşmağa baş
lamakla halkevimiz temsil sahasında 

ciddi çalışma devrc:sine girmiş oldu. 
Tiyatromuzu, piyes müelliflerimizi, ak
törlerimizi ve seyircilerimizi yeni baş
tan yaratmak vaziyetinde bulunduğu

muz bir sırada bize bu yolda rehberliği 
ancak kuvvetli Batı eserlerinin verebi
leceğini kaç defalar tekrarladım. Fakat 
gene tekrarladım ki Batı'nın bitmez 
tükenmez tiyatro edebiyatı hazinelerin
den eser seçerken çok titiz davranma
lı, sanatkarlarımızın, seyircilerimizin 
seviyesini daima göz önünde tutmalı
yız. Bu itibarla dün akşam halkevi 
genclerinin temsil ettikleri Denys A
miel'in Decalage adlı piyesini seçili
şinde muvaffakiyet olan oir eser saya
mıyacağız. İkinci derecede bir fran
sız yazarının hareketsiz ve bitmez tü
kenmez hissi konuşmalardan ibaret o
lan bu piyesi yalnız fransızlara has bir 
sahne ~debiyatı örneğidir. Çok kuvvet
li tiyatro elemanlarına hissi düellolar
daki meharet ve kudretlerini göstermek 
ımkanını vermek için hazırlanan bu ne
vi eserler gene ancak bu tarza alışkın 
olan fransız seyircileri karşısında tu
tunur ve beğenilirler. Bu hareketsiz 
konuşma eserlerinin temsili çok güç
tür, bahusus gene amatörler için altın
dan kalkamıyacakları kadar ağır bir 
yüktür. Bize hem edebi değerleri yük
sek ve hem de temsil kabiliyetleri faz
la ulan hareketli piyesler lazımdır. Yal

nız fransız edebiyatı bile bize bunlar
dan yüzlercesini verebilir. 

• ~ay. Servet Şefik'in di4ünüş ayrı
lıgı ısmıle adapte ettiği bu eser bir ba-

k.ı.md~n gene bir kazanç sayılmalıdır, 
çunku bu kadar güç ve ağır bir yükü bi
le Üzerlerine alacak ve sonuna kadar gö
t" k urece kudrette sahne elemanlarının 

J r.J..ara halkevi gencleri arasında mev
cud olduğunu meydana çıkarmıştır. 

Herhangi bir profesyonel tiyatromu
zun bile temsiline cesaret edemiyeceği 
kadar ağır olan bu piyeste rol alan 
genelerin hepsi hiç aksamadılar ve 
mükemmel bir muvaffakiyet gösterdi
ler, demek, teşvik için bile olsa, şüphe
siz ki bir hata olur. Elbetteki temsilde 
birçok kusurlar vardı, fakat şunu da 
ilave etmek istiyorum ki oynıyanlar. 

daha kuvvetli ve uygun bir eserde, dün 
akşamki verimlerini birkaç misline çı
karabilirlerdi. Ben bu bakımdan onla
rı daha fazla övülmeğe layık buluyo
rum. 

Hikmet Paşa rolünü üzerine almış 
olan Bay Fahri Ateçeri, uzun zaman
lar sahnede çalışmış bir profesyonel 
kolaylığile oynuyor. Sesi, hareketleri, 

tavrı çok ölçülüdür. Kısa rolünü eyi 

ezberlememi~, bu yüzden birçok yer
leı de duraklamış ve metni tahrif elmiş 
olmakla beraber, bu gencte kuvvetli bir 
sahne kabiliyetinin belirişini alkışhya
biliriz. 

Piyc&in t emel direği olan Celal ro
lünü oynıyan Bay Şemsi'ye gelince, bu 
urun ve yorucu rolün altında ezilmek
ten kurtulamadı. Kendisinde kuvvetli 
hiı sanat aşkı sezilen ve eyi çalışmış 

olduğu rolünü bütün kuvvetini sarfeJe
rr.k oynıyan bu gencin ne yazık ki se
si biraz antipatik ve şivesi pek düzgün 
değil. Buna karşılık eserin tek kadm 
şahsı olan Güzin rolünde Bayan Saa
det Savrul en pürüssüz ve temiz bir 
türk~eyle konuştu. Sesinin müzikalli
ğine büyük bir sahne kabiliyetini ekli
yen bu gene sanatkardan türk sahnesi
nin çok şeyler bekliyebileceğini bir 
kere daha yazmıştım. Yalnız ko:nedi 
tah:ısında muvaffak olacağını sandığım 
8"i· "" Saadet, bu hissi dramda üzerine 

=' ~.~, :elde de mükemmeldi ve diyebi

!ı '"" '·i eı!er:n kurtarılması üzerinde 
en fa'Zla or.un tesiri oldu. Birinci per
dedeki jestleri pek mubalagalı olması
na rağmen, son iki perdede gitgide ar
tan bir kabiliyetle oynadr. Yalnız göz 
bebeklerini mütemadiyen ovnatmasa 

• 
1 ç D 

Zonguldakta (Atatürk 
tarihi) gecesi 

Zonguldak, 31 (A.A.) - Atatürk'ün 
türk tarihinin ana yoJları hakkındaki 

araştırmalarının Bolu saylavı B. Cevad 
Abbas tarafından ilk Önce Zonguldak'ta 
konferans verilmiş olduğunun yıldönü
mü olan bu gece, halkevinde "Atatürk 
tarihi'' gecesi yapılmış ve bütün memle
ket münevverleri ve kalabalık bir halk 
kütlesi hazır bulunmuştur. Verilen he -
yecanh konferanslarda Atatürk'ün tarih 
tetkikleri anlatılmıt ve balkevi güzel 
sanatlar ,ubesi tarafından konserler ve
rilmiştir. Gündüz bütün mekteblerde 
talebeye Atatürk'ün türk tarihi üzerin
deki ara,tınnaları hakkında konuıma • 

lar yapılmııtır. 

fnebolu'da k(•reste ihracatı 
İnebolu, 1 ( A.A.) - lnebolu'dan 935 

yılının ilk ayı içinde Haınburg'a 21 bin 
lira değerinde 110 ton, lskenderiye'ye 
4 bin liralık 95 ton, türk limanlanna 35 
bin 500 liralık 653 ton eşya ile 6100 
lira değerli 406 metre mikabı kereste 
ihraç edilmi' ve buna karşı türk liman • 
lRrından 68400 lira değerli 347 ton muh

telif eşya gelmiştir. 

Karacabey' de bir facia 

Karacabey - Karacabeyin U
luabad köyünde istiklal harbinde 
yunanlıların bıraktığı bir top 
mermisi patlamış bir ÇO.fuğu par
çalıyarak öldürınüş diğerini de a
ğır surette yaralamıştır. Yaka şöy
le olmuştur: 

16 yaşlarında Galib ve Nazmi 
adında iki çocuk köy kenarında
ki derede o~arlarken toprak için· 
de yedi buçukluk bir top mermisi 
bulmuşlar, meydana çıkardıkla
rı merminin barutunu boşaltmak 
istemişler, keser ve çivi ile aç
maya çalıştıkları sırada mermi 
patlamış ve Nazmiyi derhal öldür
müş ötekini de yaralamıştır. Ço
cuk velilerinin böyle tehlikeli şey
lerle oynamamasını çocuklarına 
çok sıkı tenbih etmeleri lazımdır. 

daha eyi olur. Bay Nüzhet Kanuk, Ni
had rolünde kendisinden beklenilenden 
fa.dasını verdi, kolaylıkla oynadı, fa
kat bu kolaylıktan biraz kaçınması 

kendi lehine olacaktır. 

Piyesi Bayan Saadet rejise etmiş. 

Temsil kabiliyeti hakkındaki takdirle-

rimi maalesef rejisörlüğü hakkında da 

tekrarhyamıyacağım. Çünkü eserde re-

jisör noksanı hissediliyordu. Pek ba

sit bazı noktalar bile ihmal edilmi~ti. 
Mesela son perde kışın mı, yazın mı 

geçiyor, anlamak mümkün değildir. 

Şahıslar paltolu ve kaşkolludurlar. Şu 
halde kıştır. Pencereden yeşil ağaclar 

ve yeşillikler görünüyor: şu halde yaT

dır. Radyatör yanıyor: Şu halde kış

tır. Şafak ağarırken pencereyi açıyor

lar: Şu halde yazdır. Bu muhakeme da
ha böyle uzatılabilir. Piyesi seyreder

ken, zihnimizin böyle muhakemelerle 
işgal edilmesi gene eserin zararına o-

luyor. 
Dekor hiç eyi değildi. Temsilde 

dekora birinci plcinda bir yer ayrılma
sına taraftar değilim, fakt böyle düşün
düğiim için kötü bir dekoru da mazur 
göremem. Duvarlarına kötü sulu boya 
tablolar işlenmiş bir mahallebici dük
kanını andıran bir dekor koymadansa, 
düz perdelerin arasında oynamak ben
ce çok daha doğru bir iştir. 

"Düşünüş ayrılığı,,nm temsili, yu
karıda saydığımız bütün eksikliklerine 
rağmen, halkevi temsil kolunun bir 
varlık olduğunu bize göstermiştir. Bü
yük bir sahne bağlılığı istiyen büyük 
emeklerle ortaya çıkarılmış bu eserleri 
için halkevi genclerinden ancak tak
dirle bahsedebiliriz: Bize ilerisi için 
büyük ümidler veriyorlar. 

Bay Servet Şefik, piyesi muvaffa

kiyetle nakletmiş, tercümeyi adapteye 
tercih ederim, fakat mademki eserinin 
üzerjne adapte damgasını koymuş, ne
den lıazı lüzumsuz ve fazla uzun sah
neleri çıkarmak veya kısaltmakla onu 
daha güzelleştirmek yolunu tutmamış 

Yalar Nabi NAYIR 

ULUS 

u y u K L A R 
llava duruınu 

Ziraat Vekaleti meteoı·oloji enstitü
sünden aldığımız malumata göre son 24 
saatte yurdun Karadeniz lnyılariyle Ege 

mıntakasında Manisa, İzmir ve çevrele
ri yağmurlu diğer yerler kar ve karla 
karışık yağmurlu geçmiştir. 

Karadeniz kıyılarında yağış, bazı yer 

lerde fırtına ile karı§ık olmuştur. Ölçü • 

len en çok yağış m'ktarı Rize, Giresun 

ve Orduda 46, Dörtyolda 21, Edremit 

ve Siirtte 23 milimetredir. 

Toprak sathında karın en fazla ka -

lınlığr Karsta 59, Sarıkamıtta 53, Bay -

burt'ta 35ı Sivaı'ta 30 santimetredir. 

Dün Edirne'de tekrar taşan Tunca 

nehri bugün yatağına çekilmeğe başla -

m!~tır. Düne nazaran suhunet dereceleri 

4 ila 6 derece etrafında büyük bir fark

la düımüıtür. 

En dü,ük suhunet dereceleri •ıfmn 

altında olmak Üzere Kars'ta 11, Erzu • 

rumda 8, Afyon, Sivas ve Ankarada 4 

dür. 

En yük•ek suhunet dereceleri Ada 

nada 18, Antalya ve Dörtyoltla 16 de -
recedir. 

Dün Ankarada ôğleden ıonra ıaat 

14 de suhunet sıfırın üstünde bir dere -
ceye yükselmiştir. Rüzgar garb ve 'i -
mali garbiden devamlı olarak saniyede 
bir metre ııüratle esmiştir. Hava 1abah
leyin tamamen kapalı idi. 

Hava derece derece açılmağa ba,la
mıı ve 14 den ıonra açıklık ziyadeleı -
mittir. 

~lcrsin'de köylü kadm;t\r 
fırka ya yazılıyorlar 

Mersin - Bütün köylerimizde ba • 
yanlar büyük bir istekle Cümhuriyet 
Halk Fırkasına üye yazılmakta ve teklif 
varakalannı doldurarak Fırkaya ver • 

mektedirler. 
Cümburiyet Halk Fırkasına her gün 

üye yazılmak için birçok müracaatlar 
yapılmakta ve Fırkaca da gün yitirme • 
den teklifler tetkik edilerek onaylan • 

maktadır. 

lzmirdt• !':'tlma miica<l<•lc•!>iİ 

İzmir - Bu yıl sıtma mücade
lesine büyük ehemmiyet verile • 
cektir. Belediye baş hekimliği ta· 
rafından çalışma sistemi hakkın-
da bir plan hazırlanması beledi. 
ye riyasetinden emredilmiş ve bu 
planın hazırlanmasına başlan • 
mıştır. Çalışma planı hazırlan. 
dıktan sonra İzmirdeki bütün 
doktorlar belediyede bir toplantı
ya çağmlacaklar ve bu plan üze
rinde görüşülerek mütaleaları a
lınacaktır. 

lzmir lwlt·•liycsinin 
hlitt:t·~i 

lzmir - Belediyenin yeni yıl 
bütçesinin riyasetçe hazırlanma • 
sına devam olunmaktadır. Hazır
lanmakta olan yeni yıl bütçesi 
varidatı, geçen ,, ıla nazaran 126 
bin lira kadar noksan olacağı tah
min edilmektedir. Bunun için ça
lışan encümen masrafın nereler -
den kasılabileceği çarelerini ara
makla meşguldür. 

İncholu·da fırtma 

İnebolu, 1 ( A.A.) - Yıldız karayel • 
den başhyan fırtına şiddetle devam edi
yor. Bugün beklenen vapurlar gelme • 
mittir. Kar tipi halinde yağmaktadır. 

İstanbulda hafif bir 
zelzele 

htanbul, l (Telefon) - Bu ak~am 
f stanbul'da saat 22 de iki ı;aniyc 5üı-en 
hafif bir zelzele oldu. 

İstanbulun 'p!a~ı 
. f_stan~ul, 1 (Telefon) - '5tanbul şeh
rının planını tetkik eden tali komisyo
nun raporu yarın jüri heyeti tarafından 
belediyede tetkik edilecektir. Raporda 
alman mütehassısın projesinin daha el • 
verişli olduğu kaydedilmiştir. 

~ular ~ekiliyor. 
Edirne, 1 ( A.A.) - Sular çekilmek· 

tedir. Hiç bir tehlike kalmamıştır. 

Edirne 'tfo ~('<'İm 
Edirne, 1 {A.A.) - Sa°ylav ve genel 

meclis seçimi hazırlıklarına devam edil
mektedir. 

----·----
Kar sporunun en 

güzel günü 

Dünkü kayakçılar toplu bir haldt 

Bu perşembe ve cuma günleri Ziraaı 
Enstitüsü okurlarından yirmi beş kişi • 
lik bir grup kayak sporu için Dikmen 
tepelerine gittiler. 

Hava müsaid ve kar iyi idi. Hele ka • 
yak atlamalarına çok elverişli oldu. 

-----·----
Atlıspor üyelerinin 

av binişi 
Athspor kulübü Uyeleri dün sabah 

saat 9 buçukta Yenişehir'de Emniyet 

~~~da?mda .toplanmışlar ve Doktor Çe
kı nın ıdaresınde av binışine çıkmışla.r -
dır. 

.. E~:iy~ !akın üyenin iştırak tttiği 
dunkü bınışte sekiz de Bayan vardı . 

E . . m~ıyet meydanı - su deposu yolu 
ıle Yenışehirden çıkılmış, sırttaki yolla 
Kavakhdereye ve buradan Ayrancı bağ
larında~ İncesu vadisin~ inilmiştir. İnce 
su - Fırenköı:ü bahceleri arasından Ce· 
hecinin arkasındaki tepelerden Kosun • 
lara geçilmiştir. Kosunlardan Mamak -
Kireçocakları - Hatipçayı - Bendde • 
resi yolu ile de kulübe dönülmüştür. 

Yirmibcş kilometreden fazla olan lıu 
sahada çok güzel manzaralı yerlerden, 
k.arl~ araziden. a~açlıklar arasından ge
çılmış. kayalıklardan, elik meyilli yerler
den inilmiştir. 

Hava oldukça soğuktu. Gece çıkan 

ayazda çamurlar hafif donduğundan hav 
vanlar IJatmıyorlar ve aynı zamanda da 
kaymıyorlardı. 

Dünkü biniş mevsimin c:n zevkli ve 
güzel binişi olmuştur. Bılhassl arazi in
tihabında çok isabetli hareket edilmiş

tir. Dörtnallar, süratliler ve adetalar 
hiç de sıkıcı değildi. Arazinin vaziyeti 

ne göre eyi idare ediliyordu ... 
Üç saat süren binişten dönüldükt'e 

üyelerde yorgunluk görülmüyordu. 
Kulüpten ayrılıhrken herkes, çok iyi 

bir gün geçirmelerini temin eden Dok
tor Çeki'ye te~kki' '1iyorla.T.t" 

f!tlıspor gezinti:.. ilen iki görünü~ 
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ll~ğeı~!i hir k.itah 
Son posta ile d"'•;e..ıi bir k· ta!> aldı..,. 

Uzun yıllar ~üren bir ça!ı~ma'lın muvaf
fakiyetli biı· ı.onu<'u olan bu kitab, ede
biyat hocası /\~ah S rı·ı Levent'ın ese -
ri<liı· ve liı;eledn 5on sınıf "k ırlaı-ına 
"tanzimat'' adını vl!rdiğimiı: cdcbi)·at 
çağını Ögretmc k ~ e anlatmak gü .lü iie 
yazılmıştır, 

Tnnzinıat, osmanlı edebiyatının batı

ya doğru ilk yonelıncyi deneyi'i oldu • 
ğuna göre bu çağı adam akıllı didikle -
yen, enine boyuna araştıran bir kitalıın 
değeı·i üzerinde ı;Öz edilemez. Tanzimat 
için ta:n bir adımdı diyemeyiz. Kısa ıö
rü,lerin, eksik tedbirlerin bir sonucu 
olan tanzimat çağı, bu yüzden aağlam 

ve t:.im ürünler veremedi. 
Fcıkat ne de olsa , bu bir kımıldanıştı. 

Ede~iyat diye uzun yıllardanberi yalnız 
gaı:el, kaside yazan bir edebiyat, o kı • 
mıldan<şla batmın nazım şekillerini, ede
biyat konularını taklide yeltenmişti. 
Onun için bu çağı uzun uzun uğraşarak 
yazmak, anlatm:ık ve Öğretmek ası~lı bir 

çalışma olurdu. 
l,te, bundan dolayı Agah Sırrı Le • 

vent'in "edebiyat tarihi dersleri • tan -
zimat edebiyatı,. kitabı büyük bir ihti • 
yaca karşılık vermekterlir. 

Edebiyat dersleri, bizde yak .n va1cit

lere kadar sağa, sola, ileriye geriye olan 
bağlıl•kları gösterilmeden okutulur; bu 
okutu~ta mukayesenin gerekliğine pek 
bakılmazdı. Öyle bir tanzimat çağını dü· 
şününüz ki bu çağ, osmanh ede-biyatın
da bat•ya doğru bir yönelmek old·ı!:u 
halde o 11ralardaki Avrupa edebiyatı • 
nın gicti,i, okulları öğretilmeden, bü•·iik 
batı ya ... .ıcılarının adları anılmadan ok!I· 
tulıun, çocuklara ve türlü yazı çeşidle
rinden bolbol örnek verilecek yerde, es
ki biçimde tezkerecilik edilmit olsun. 

Yeni çıkan kitabı bu eksikliklerd~n 
kurtulmut buluyoruz. içinde bolbol 
metin vardır ve batı yazıcılan, batı ya • 
zıcılığında biribirinin ardınca gelmi' 
edebi okullar hakkında aydınlatıcı ve 

kandırıcı bilgiler urdır. 
Bu sayede kitabı okuyanlar, batının 

edebi yürüyü,iyle tanzimat yazıcılan • 
nın ıridiıi arasında esaalı bir mukayese 
yapmak imkanını bulacaklardır. 

Edebiyatımıza yeni bir hız verebiİ • 
mek için birçok ,eyler bilmek gerekliği
ni duyduğumuz tu sıralarda böyle aiır 
ba,Iı, üzerinde çarı,ılnut ""' iılenmiş hir 
eserin çıkmasını sevinçle karıılıyoruz. 

M. N. ARTAM 

Sporcular tayyaresi 
Yarın General Ali Hikmet stadında 

"Sporcular tayyaresi,, kupası maçlarına 
başlanacaktır. llk maç ııaat 13 de Güç 
umumi kaptanı Bay Hamid'in hakemli
ği altında Y urd ve Alay takımlan ara • 
unda ve 15 de de Birlik - Güç arasın • 
dadır, Bunun da hakemi Yurddan Bay 

Emin'dir. 
Bu maçlar için gerek tayyare cemi • 

yeti ve gerekse mınta.ka sahada halkın 
istirahatini temin edecek surette tedbir 
almış ve bir çok biletler satmı§tır. 

Maçın heyecanlı olacağı muhakkak • 

tır. 

:\1ulıafız Giicii'niin fliinkii 
atlı g«·zintisi 

Muhafız Gücü binicileri de dün çok 
neşeli bir giın geçirmişlerdir. Gücün el· 
liye yakın binicisi saat (10) da Emni • 
yet meydanından başlıyarak Abdipaşa 

çiftliği - Balkat köyü istikametinde 

çiftlik içinden geçerek bu gezintiyi ni • 
hayetlendirdiler. 

Birkaç gün evel yağan yağmurlarla 

yerlerin çok çamurlu olmasına rağmen 
yürüyüş neşe ve zevk içinde idi. Güçlü
ler misafirlerine süvari grupunda çay 
ve pasta sunarak toplantıya nihayet 

"erdiler, 
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934 yılında İspanyol 
kitahçılığı 

Blanco y Negro, Madrid - sonkanun 

İki gene muharririn hazırladıkları 
"1935 edebi yıllığı,, do1ayısile geçen 
yılda İspanyada çıkan edebi kitabları 

ıözden geçimıcği ve bilhassa İspanyol 
okuyucularının dikkatini, ancak gene
lerin yapacağı gayretler sayesinde dü
selecek olan durum üzerine çekmeti 
faydalı buldum. İspanyol edebiyatım 
içine düftüğU çıkmazdan ancak gene
lik kurtaracaktır. 

lspanyada kitab ve kitabçıhk kri
:d olmadığını IÖyliyenler bulunabilir. 
Filhakika ökonomik krizin en yüksek 
tertesine vardığı 1932 yılında, Madrid· 
teki büyük ne~riyat evlerinden biri, o 
yıl içinde bir buçuk milyon pezetalık 

l&fi klir yaptığını resmen bildirmişti. 

Ondan çok daha az ehemmiyette olan 
başka bir kitab evi 750.000, bir başkası 
da 500.000 pczcta kazanmıştı. Bu kitab 
.vlerinden ikisinin hissedarlarına da
fıttıkları kar, yüzde yediyi bulmuftıı. 
Bu ise, içinde yaşadığımız günler Jçin 
hayli mühim bir k!r demektir. Eyi ya! 
diyeceksiniz. Fakat işin iç yüzü başka 

türlüdür: İspanyol kitabcdarı satış 

yapmağa devam ettikleri için İspaya
da kitab krizi yoktur; fakat muhayyele 
edebiyatı derin bir kriz geçirmektedir 
ve bu tarzda yazı1mış kitablar hiç &a-

tılmamaktadır. Kitabçılarımız, fen ve 
tedrisata ait tercüme kitablarla, cins 
itibarile aşağı o1an ve ispanyol okuyu-

cularının ulusal kitablara tercih ettik· 
)eri tercüme romanlardan mühim mi!f. 
tarda satmakta oldukları için, para ira· 
sanmağa devam etmektedirler. 

İspanyol okuyucusunun geçirdiği 
fikir krizi, daha 'liyade para İ§lerile 

mefgul olan khabçılık ma.hfellerinin 
•andıklarından çok daha mühimdir. Se
faletten ve u1usal işlerden bahsedilme
ıini istemiyen okuyucu yığınr, ecnebi 
ltitabları araştırarak,Tarzan ve saire gi
bi az çok sinema şahıslarının kahrama
nı oldukları kitab1ara derin bir aUika 
göstererek, kendi ulusumuzun endişe 

ve felaketlerini anlatan en eyi muhar
rirlerimizin kitablarını okumak isteme
mektedirler. 

Bu yüzden de, ulusal kitab neşriya
b felaketli denik::!' b!! la1.u1a dUş

mektedir. Pio Baroja'nın iki kitabı ile 
birkaç kişinin yazdığı kitabları aayar
aam, 1934 yılmda çıkan mubayyele ro
manları 1istesini (tabii eyi romanlar
dan bahsediyorum.) bitirmiş olacağım. 

Daha eski kitablann yeni tabılan ise, 
- birkaç be11i ba'h muharrir milıtes
na olarak - daha eyi bir vaziyette de
lildir. Buna bir misal olarak Miguel 
de Unamuno'nun az çok unutulmuf bir 

kitabının yeniden h-.c: ılan nUsbaJannın 

aatılamryarak basım masraflarını kur
tarmak üzere kilo ile satıldığını zikre
debilirim. Buna mukabil tercüme edi
len yabancı kitablar birçok defalar ye
niden tabedilmiştir. 

Şüphesiz en eyi yazıcılarımızın az 
çok mühim birçok tetkikleri ve makale
leri neıredilmiştir. Fakat edebi bakım
dan ikinci derecede olan bu gibi eser
lerin bazılarının değeri büyük olm:ısr
na rağmen, geçen yılın acıkh bilanço
ıunu bu gibi eserler düzeltemez. Oku
ma yazma biJmiyenlerin sayısı ülke
mizde her gün azaldığından, geçen yı
hn bilançosunun bu kötü hali ve edebi
yatımızın bu yıkılışı daha çok acıklı· 
dır; zira okulların sayısı artmış, dev
let kültür bütçesini iki, hatta Uç mis
line çrkarmıııtır. Ayrıca, Univeniteler
Je enstitiller teşkiJat bakımından oldu-

fu kadar sayı ve kalite baknnından da 
laayli eyileştiriJmiştir. İstatistikler, ki· 
tab neşriyatının çoğaldığını bildi~k
te ve gündelik ve haftalık gazetelerle 
edebi mecmualar, içinde bulunduğumu% 
,.Uzyıbn baılangrcına göre daha bUyük 
uyıda çıkmaktadırlar. Diğer taraftan, 
bdmlar da entelektüel meslek ve it
lere her gUn artan bir sayı ile girmek
tedirler. 

Buna göre, bu llerileyiıin yUk:aek 
bir tezahOril demek olan edebiyatın da
.. ıeniı bir tesir yapmaıı ve daha bU-
7'1k bir halk yığınını etrafına toplama
m mantık! gibi görUnUr. Halbuki bu
llUD tam aksinin vUcude geldiğini, eyi 
edebiyatın iıpanyollan a1lkalandırma-

4ığmı ve edebiyatla menol olmanın, 

'Dlusal bir meşguliyet olmaktan çıktığı
nı görüyoruz. 

ULUS 

l Yabancı gazetelerde okuduklarımız} 1 
- - . 

Mançul{uo imparatorluğu 
ve mançu ulusu 

Nevyork Taymis - Sonkanun 
Yeni Mançukuo imparatorluğu bü

tun acbnun gazetelerine çok mürel(keb 
aarfettirdi. Deği~ik ulusların gazetele
rinde, Mançu devletinin lbaşında bulu
nan imparator Pu-yi'nin japonların e
linde bir kukla mı olduğu, yoksa haki
katen saltanat mı sürdüğü; onu ulusu
nun mu, yoksa japon ord· • .i~n .ın mu 
tahta çıkardığı hakkında birçok sorgu
lar çok çetin surette münakaşa edilmiş
tir. 

1931 yılının eylu1ünde başhyan ilk 
ıslah ve kurma iti §imdi bitmiştir ve 
Mançuri bugünlerde, yaptığı işlerin 

bir hesabını görebilir, çünkü ülke hü· 
kfımetin nasıl çalıftığıru görmüştür. 

Ycru uir paraaı, yeni demiryo11arı, ye
nı ]asaları vardır. 

Mançuko bük\ımeti üç bölüğe tak· 
sim edilerek kurum1andmlmıştır, Bun· 
lar da icra, tanzimat ve idare bölüklc
ridir. Adli kuvvet tanzimat bölüğünün 
elindedir. İmparator Pu-Yi ile onun 
özel kurultayı, bütün idare bünyesinin 
başı demek olan icrai kuvveti temsil e· 
der]er. Bu kurultaya doğrudan doğru· 
ya ~bi olan dört kurum vardır: Şfirayi 
et:v '•! •• :ınzimat meclisi, genel mura
('.ıt>C mecıisi ve adli meclis. Bunlardan 
sonra, bakanlıklar gelir. İmparatoru 
tems1 l eden başbakandan en küçük ba· 
kana •.ed.ır biıklimetin bütün i1eri ge· 
Jtnleri çinliJer veya mançurililerdir. 
Bunlardan çoğu, sivil halkın da tanıdı
ğı eski rejimin alimleri veya sıyasal a
dam1andır. 

Fakat hakiki iktidar bu çinlilerin 
deği1, "genel işler komitesi,,nin elin
dedir. Meşruti yasanın resmen §Grayi 
devletten aşağı tuttuğu bu kurum he
men hemen yalnız japonlardan mürek· 
kcbtir ve hakikaten hüküm süren odur. 
Bunun ylikümleri çeşidlidir: Yasaları 

neşreder, maaş haremlerini yapar, me
murları hatta şurayi devlet üyelerini 
uil ve tayin eder (Mançukuo'da Fran-
1ada olduğu gibi bir dereceli seçim 
yoktur.) Bundan başka devletin mali
yesini idare eder ve onun namına, ha
zan çok bilyük para yekunlarını bulan 
mukaveleler yapar. Yalnız 1935 yılı i1k 
baharında Mançukuo'nun payitahtı o
lan Hsinking'de yapılan inşaatın tuta
n 9 milyon dolan (apğı yukarı 11,5 
milyon lirayı) bulmuıtur. Bu kudretli 
komite, japon eJçi1iği ile "iı birliği,, 

yapar. Şunu da unutmıyalım ki, Ja· 
ponyanın Mançukuo elçisi, muvazzaf 
bir generaldır. 

Yüzyıllardanberi Mançukuo'nun ö
konomik bünyesinin tamamen feodal 
bir mahiyeti vardı. Onun için japonlar 
lilkenin ökonomik kontrolunu ele al
mak için savaşta sivrilmiş zenginlerin 
yerlerini tutuvermişlerdir. 

Bu durumun Japonya için çok isti
fadeli olduğu açıktır. Mançuri'nin de
miryolları, altın madenleri, petrol ku
yuları. her §CYi japon şirketlerinin eJi. 
ne geçmektedir. 

Mançukuo hilkiımetinin kurulması 

için elçi Muto'ya yardım eden general 
Kunyakikoiso, bu satırları yazana şu 
sözleri söylemiştir: "Mançukuo iki yıl
dan beri ökonomik bakımdan o kadar e
yi inkişaf etmiştir ki, öteki ülkelerce 
resmen tanınmak için ökonomik feda
karlıklar yapması gerek değildir.,, 

Japonyanın şimdi Man~ukuo'da 50 
binden 75 bine kadar askeri vardır. Bu 
ordu, Mançukuo'nun ökonomik planı

nın doğru bir surette inkişafına dikkat 
etmekle mükelleftir. 

Japonya, halk yığınlarının satın 

alma kudretini artırmak için bunların 

bayat prtlannı eylleştinne ~arelerini 

arattırmaktadır. Bu ise japon ticaret ve 
sanayiinin işine yaramaktan geri dur-

mıyaeaktır. Bu yiizden de Japonya, 
Mançukuo'nun ökonomik refahile ala
kadardır. Fakat, Çin noktai nazarına 

gl:Sre bu, :Mançuri'nin işgalini mazur 
gösteren bir scbeb midir? ve halk mem
nun mudur? 

Eakidcn vergi tahsildarı elinden 
geldiği kadar çok para toplar ve bunun 
mümkün olduğu kadar az bir parçasını 
devJete verirdi. Şimdi ise vergiler ka-

nunla tesbit edilir ve tahsildarlar, al
dıkları her meteliğin hesabını verirler. 
Bundan başka, tedavül eden paralar çe
tidli değildir. Bir tek resmi döviz var· 
dır. 

KöyJüler yalnız :.oya demlen ve ki-
• 

fi miktarda satılmasına imkan olmr-
yan bir nevi fasulyeyi değil, pamukla 
diğer hububatı yetiştirmesini de öğren-

Man~ukuo imparatoru Pu-yi 

mektedirler. Mançukuo'da hayvan ye
tiştirme merkezleri kurmak için dış ül
kelerden eyi cins hayvanlar getirtil
mektedir. 

Yapılmakta olan demiryollarile 
Mançuri Mongo1istan'a, Sibiryaya ve 
Kore'ye bağlanacaktır ve böylece de 
denizde bir mahrece sahih bulunacak
tır. Yapılması çok güç olan bir demir
yolu hattı da, dağlık olan Jehol taraf· 
larrna gidecektir. Mançuri köylüleri, 
bilhassa şimdiye kadar ağır vergiler 
verip mukabilinde bir şey elde etmedik
lerinden, kendilerine kar getirecek o
lan bu yeniliklere l::ırşı durmamakta· 
dırlar •• 

Yalnız bir tek teşebbüs yü.ıünden 

mançuri1iler hiddetlenmişler ve bu yüz
den 50 bin köylü ayaklanmıştır. Bu da 
Japonya'nın Mançukuo'ya bir milyon 
japon ailesini yerleştirmek istemesin
den ileri gelmiştir. Bunlara gereken 
boş toprakları bulmak kolay iken de
miryolu boyunca birçok aileleri yerle
rinden koğmak gibi bir yanlıtlık yapıl
dı. Ayaklananlar, birkaç yüz japon as
kerile, içlerinden birisi miralay olmak 
üzere birkaç zabiti öldürdüler. Ayak
lanma kanlı bir şekilde yatıştırıldı. Fa· 
kat o zamandanberi de bu zengin ve 
mümbit mıntaka, japonlara karşı müt
hiş bir kin beslemektedir. 

Mançuri'nin orta ve yüksek sınrf
larile müneverler, eskiden haydut o
lan politikacılar ve tüccarlar yeni re
jime muhaliftirler. 

Yeni hükumet kurulalıdanberi ilk 
okulların sayısı artmıı:tır. Fakat yük
sek okullarda tahsil edenleri japon res
mi idareleri hiç de hoş görmemektedir
ler. 

Eski rejimin kaçamıyan politikacı
ları yeni hükumete içlerinden lanet et
mekleberaber, bununla birlik olmuşlar
dır. 

Zengin çinli tacirlerden çoğu Pe
kin'e kaçmışlardır ve japonların onları 
çağırışlarına aldırış etmek ister göriln
JllÜyorlar. 

Japonlar haydutlarla çok sert bir 
suretet çarpışmaktadırlar. Çin orduları 
bozulup da japonlar Mançuri'ye cirdik
leri zaman ülkedeki haydutların sayıaı 
300 bini buluyordu. Japonlar şimdi 60 
bin kadar haydut kaldığını söylüyorlar
sa da hakikatte bun1arın sayısının daha 
yüksek olduğu sanılmaktadır. Bununla 
beraber haydutluk yavaş yavaş az para 
getirir ve tehlikesi çok bir i11 olmağa 
baı;ılamııtır. Onun için ortadan kalka
caktır. Bu yüzden de japonlar haydut
luk işile pek alakadar olmamaktadırlar. 
Onların asıl istedikleri, köylülerin sem
patisini kazanarak Mançuri'ye bütün 
bütün ve emin bir tarzda yerleşmektir. 

Japonyanın yeni dış 
sıyasası 

ft'rankfurter Zaycung'un Londra mu
habiri gazetesine 22 sonkan11n tarilıile 

yazdığı bir ya.uda diyor ki 

Japonlar, çok planlı hareket etmek
te tanınmışlardır. Avrupa adresine gön
derilen şeyler vaktinde yerlerine vara
bilmek için, ülkelerinde söylenen sıya
sal söylevleri Londra'daki büyük elçi
likleri delaletile her tarafa yaymayı 

adet edinmişlerdir. Japonya'nın yeni 
dış sryasasını ilan eden dışarıiş1er ba
kanı Hirota'nın par1amentonun bugün
kü toplantısında söylediği söylev daha 
dün ak§am her yana yayılmış ve bugün
kü sabah gazetelerinde de çıkmıştır. 

Bu söylevi İngilizler çok entresan bul
maktadırlar. 

Hirota, japon sıyasasının bir banş 
ııyasasr olduğunu ve bütün komşularile 
dostça geçinmek istediğini söylemekte
dir. Birleşik Amerika hükOmetlerile 
ırkı bir biçimde devam etmekte o1an 
ökonomi münasebetlerinde herhangi bir 
anlaşamamazlığa imkan olmadığı kay
dedilınektedir. Japonya drşarıişter ba
kanı Büyük Britanya hakkında "eski 
müttefikimiz,, tabirini kullanıyor ve di
yor ki, Japonya ile Büyük Britanya'
run el birliği ile çalışmaları dünya ba
rışına çok faydalı olmaktadır. 

Deyli Telgraf'ın açığa vurduğu bir 
duyuğa göre, Japonya dış sıyasasının 

önderi, yüksek makamJarın arzularına 
uygun olmak tizere dostu Britanya'dan 
çok candan bahsederek konuşmuştur. 

Hirota, doğu Çin'i demiryolunun satın 
alınması meselesindeki anlaşma ile, 
Sovyet Rusya ile olan münasebetlerde 
bir anlaşamamazlık ve çatışma kayna
ğı ortadan kalkacak ve dolayısile. Ja
ponya - Mançukuo - Sovyetleı Bir
liği arasındaki dostluk sağlamlaşmış 
olacaktır. Japon hükO.meti Moskova ile 
yapmakta olduğu görüşmelerde Rusya
nm uzak doğudaki aovyet toprakları

nın askerlikten tecrid edilmesinden 
başka bir şey istemiyor. 

En mühim oıan cihet, Hirota'nrn 
Çin'e dair söylediği feylerdir. Dııan 
işler bakanı diyor ki, Çin'in Yangt1e
kiang cenubundaki sahil mmtakalarm
dan kızılordular püskürtüldlller, ancalı: 
batı Çin'indeki milttefiklerile birleşti
ler. Her §Cyden ziyade Çin Türkista
nının aovyetlettirilmiş o1ma~ı, Japon
yaya büyük bir tasa oluyor. Çünkü, bü
yük sed'din dışında kalmış olan Çin 
hakimiyeti altındaki bu topraklar, bir 
yandan Sibirya'ya, öbür yandan da bu
gün Japonyanın yer1eşmek niyetinde 
olduğu iç Mogolistan ve İngiliz - Çin 
menfaatlerinin çarpıştığı Tibet'e adeti 
bir köprü vaziyetindedir. Uzak doğuda 
hakim olmak hakkının yalnız kendine 
ait olduğunu sanan Japonya, Çin'in bu· 
günkü durumundan hoşnud değildir. 

Hirota söy1evinde diyor ki, .. Çin'in 
yalnız durluk (istikrar) kazanmasına 

değil, aynı zaman.da bütün doğu asya
sındaki durumu da anlıyarak UJkemi
zin hakiki isteklerine uyacağına kati 
güven ve umudum vardır. Çin'in kom
şusu ve doğu Asyasmın durluklu bit· 
gücü olması bakımından, gayeye var
mak için, Çin'e kabil olduğu kadar yar
dım etmek sıyasaınızın özüdür. 

Japonya'nın doğu Asyasındaki fa· 
tekleri nedir? Çin'e muzaharet edilme
si istenilen gaye nasıl şeydir? Her ne 
kadar Hirota bu hususta izahat vermi
yorsa da, ne demek istediği lngiltcrc:de 
anlaşılacaktır. Japonyanm doğu Asya
sındaki devletler]e olan dostluğuna '!· 

hemmiyet verdiğini ve bu devletlerin, 
Asyanın bu taraflarında barışın korun
ması mesuliyetine i~tirak edeceklerini 
de hesaba kattığını söylemiştir. Demek 
oluyor ki, Japonya'nın istekleri, başı· 

na Japonya'nın geçeceği doğu Asyası 

devletleri arasında, durluk veren gücü 
olacak bir dostluk birliği kurmaktır. 

Mesela, henüz daha büsbütün Ja
pon isteğine uygun değilse bile daha 
şimdiden Siyam ile oldukça güclü bağ
larla bağlanmıştır. Acaba Çin bu gaye
ye ne vakit uyacahtır? merkezdeki ül

kenin Japonyanın muzaharetile var· 
mak istediği gaye, batı devletlerinin 
kendisine cebren kabul ettirdikleri and-
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1\lek.~ik:ada l{ültür 
liertesi ve öğretim 

Kültür bakanlığının istatis ti klerin· 

de görülen sayılar, en beliğ söylevler· 

den daha açıktırlar. Ulusal öğretimin 

biltçe bakımından görünüşü için, dev

rimden önceki hülmmetlerin halkın öğ· 

renmesi işile hiç al~kadar olmadıkları-

nı soyliyebiliriz. !900 de hükfunet kül
tür bütçeı;İnc: 2,686,000 dolar. yani ge-

nel bütçenin yuzde dördünden biraz 
fazla bir para tahsıs etmişti. 1906 da 

yüksek ö~retimin kurumlandıdılması 

dolayısile, bu nisbet yiizde yediye çık-

mıştı. Buyük kargaşalıklar yılı olan 
19JO da ise kültür bütçesi yeniden çok 
aşağı bir kerteye düşmüştü. (Bütçeni n 

genel yekfinu 100 milyon dolan.lan faz
]a iken killtür işleri için yalnız 6 mil
yon dolar ayrılmı ştı.) 

Okuma yazma bılmiycnlcrin ı;ayısı 
için de kültür müste:ııar1ığı açık olduk
ları kadar dekik istatistikler neşıetmi.§· 
tir. 

1910 da okuma y~ma bilmiyenlerin 
nisbeti yüzde 69,73 id i : 1921 de bu nis
bet ancak yüzde 66,l 7 ye dü,ebilmişti; 
1930 da ise yüzde 59,26 ya indi. Bunu 
başka türlü de anlatabiliriz: 1910 da 
Meksikadaki 10 yaşını geçmiş 10 mil· 

yon 809.096 yurddaş üzerinden 7 mil· 
yon 537.414 ü okuma ve yazma tıilml· 

yorlardı. 1930 da ise 10 yaşın ı geçmiş 

11.748.936 yurddaş vardı. Bunlardan 
aşağı yukarı 7 milyonu okuma yazma 
bi1miyor1arı. 

Bu 1ayılaı da, oı;retim işinin ülke
miz için ne kadar mühim bir iş oldu· 
ğunu gösterir. Hükumetin yaptığı altı 

yıllık plan mucibince hUkO.metin Ulke
de 30.000 okul yaptırmağı dUşündüğO· 

nü biliyoruz. Şimdiye kadar 10.0000 

köy mektebi yapılmıştır. Bu sayı hem 
çok, hem azdır.Filhakika köylüler bizim 

ülkede kültürel bakımdan pek düşük 

bir kertede bulunmaktadırlar. Onlan 
içine bulundukları karanlıklardan çı· 

karmak, kendi1erine ökonomlk olduğu 

kadar kültürel tam bir kurtuluşun da 
imkinını vermek demektir. 
El Msestre Rural, Jlelcsiko • sonlc§nııD 

ÜLKÜ 
RALKEVLERI MECMUASI 

Bu kültür mecmuasının şu
bat 1935 - 24 üncü sayısı çık
mıştır. 

İÇİNDEKİLER 
Ulusal güven, Nafi Kansu, 

~ İnanç ve Us, Ahmet Nesimi 
~ Çekoslovak Tefekkürüne bir 

tebi ve köy muallimi, H. Re-
şid Öymen, Eti abideleri ve 
sanat eserleri, M. Saffet En-

~ 

'I bakış, Hilmi Ziya, Köy mek-

.~ gin, Kimerler, Avni Candar, 
Ökonomik devridaim, S. Ay
doslu, Bir toprak ve su etüdü, 
K. Ömer Çağlar, Sovyet sa- • 
natkarlan resim sergisi, İsma-
il Hakkı Tonguç, Türklerde 
Boks, Talat Onay, Dağın ve 
Kışm sporu, Vil<.lan Aşir, Mu- ~ 
sikinin tarih ve edebiyatı, A- • 
ziz Çorlu, Folklör, Neşri, A
ym Politikası, K. Ü., Ama- ~ 
zon: Hikaye, E. Behnan Şa· 
polyo, Bibliyografya, Halkc-
vi haberleri, Halkevi mecmu
aları, Ü LKÜ'nün bir yıl1ık 1 
endeksi yazılarıdır. Bu sayıda 1 
Sovyet Resim Sergisine aid 
resimler de ayrıca verilmiş· 
tir. 

Değeri 25 kuruştur. 

laşmaları ortadan kaldırmaktan ba~ka 

bir ıey değildir. ÇinliJer, Mançuriya'• 

nın açtığı yaraya rağmen, bu gayenin 

cazibesine zor dayanacaklardır. 

Çin' )e dostça münasebetlere girl§• 

mek yeni dış sıyasa programının en ba .. 
§ında bulunmaktadır. Prcgramın bu 

noktası gerçekleşebilmesi içln de, Ja• 
ponya, hem Büyük Britanya ve Birle• 
şik Amerika büki'tmetlerile hem do 
Sovyetler Birliği ile dostça geçinmek 

istiyor. 
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[ -Memleket Postası J 
NERELERİ DiNLiYORU Z? 

Uludağda liayakçılık 
Tam bir aylık ayrılıktan sonra çok 

ge d" • v ıgun kara ve kayağa kavuştum. 13u 
ayrılıkla kavuşma arasında geçirdiVim - ] ~ gun erin bana ne kadar uzun ve sıkıcı 

geldiğini anlatımam. Uludag-'da geçir-
d•w. 
ıgım bu kaza bana şu gerçeği öğret-

ıniş oldu. Bir insanın sevgisini artır
mak için onu sevdi)! indeo ayırmak k.a
dar kuvvetli bir t c . o.amaz. Ayağı
nu tıbbın ve fennin en son vesaitile es
ki h ı· a ıne koyan doktor Bay Suad, ope-
ratör Bay Ekrem ve başhekim Bay Hik
n:et, artık kayak kayabilcceğimi söyle
dıklcri gün yeniden dünyaya gelmi§ lra

dar sevinç duyduğumu söylersem bun
da mübalaga etmediğim anlaşılır. 

Cuma günü türk. ecnebi, kadın, er
kek çok kalabalık bir kayakçı grupile 
lJludağa çıkıyornz. İçimi yakan tatlı 
bir hasret ateşini, yükseldikçe artan 
rüzgarla karın ıoğuğu söndürüyor, yü
%Ümüzü ka~ılıyan sert bir poyraz ya
kalarımızdan içeri bir hançer keskinli
ğilc saplanıp ıazıyor. 1500 rakımdaki 
karabelen'de otobüslerden inerek ka
yak takıyoruz, sporcu arkadaşlar, hele 
alınanlar aralarında beni tekrar gör-

i 

dikçe hava tazyikinin azalmasından gö
ğüslerimiz daha çok şişip iniyor ve sık 
sık nefes alıyoruz. Bununla beraber 
yarım aattc bir dakikacık dinlenme}[!e 
yorgunluğun geçmesi dağ havasının si
nirleri çabuk kuvvetlendirdiğini göste

riyor. 
Kafilenin bir kısmı Kirazlıyaylada 

kaldı; biz beş altı kişilik küçük bir 
grup yaparak yükselmeğe devam ettik. 
1800 rakımdaki Devetaşı sığınağından 

aşağı kayıp iniyoruz, tatlı kıvrımlarla 
dağın belini kuşatan yoldan iniş o ka
dar zevkli ve keyifli oluyor ki; bunu 
tatmadıkça anlatmak pek güç olacak .•• 

Bu inişte alman arkada~lar pipola
rını :.ğızlarına yerleşti.rınişler, batan 
güneşe ve uzak ufuklara karşı kadınlı 
erkekli üç sesle (Volga)yı söylüyorlar. 
Pudra •e talk halini alan karın üıtün
,ıcn kayaklarımız küheylanlar gibi se-

kip sıçrıyor, kayakların ve bastonların 
arkasından birer yarım daire çizerek 
geriye doğru püsküren kar çağlryanla
rını seyretmek bila tadına doyulmaz 
bir zevk oluyor. Ufuktaki güneşin kızıl 
ışıkları bu kar çağlıyancıklarına çar· 
pınca bize öyle geliyor ki sanki günet 
rengini değiştirmiş de eilatunlaşmış
trr. Yollardan aşağı otomobil süratin
den daha hızlı iniyoruz. Bu süratte in
sana herhangi bir vahşi hayvanı?]. ye
tişmesine imkan yok •.• Zaten izlerinden 
başka kendilerini gördüğümüz yok ya •• 
Ne yazık ki, bu keyifli iniş 2 saatlik çı
kışa mukabil 3-5 dakikada bitiyor. 

t 

ı 
! 

dükleri için çok sevindikterini söylü
yorlar. Kayaklanmı, bütün arkadaşla
rın bir merasimile taktım. Bu anda gü
neşin elmas parçaları gibi parlatıp tit
rettiği kar tanecikleri bile yüzüme gü
lüyor sanıyordum. Bir iniş ve çıkıştan 
IOnra süratli bir dönü~ yaptım. Baktnn 
ki ayağımda hiç bir fevkal!delik kal
Dıaınış ..• Bütün kafile darbal yürüyüşe 
ıeçti. Gene kızların şakrak sesleri ve 
fen kahkahalarile çınlattıkları çam or

manları san"ki üstlerine beyaz konfet· 
ltt atılmış gelinler gibi süzülüyorlar
dı. Kayakçılar, kayaklarmm kara sür
tünmesinden çıkan tatlı ve ahenkli bir 
lesin sıhirli tesirinden başka Uludağın 
göz kamaıtrran güzellikleri arasında 
kendilerinden geçmişlerdi. Hava ber
rak, kar beyaz, güneş parlaktı. Yüksel-

Kirazlıyaylaya döndüğümüz zaman 
orada kalan kafilenin akşama kadar 
yaylanın her tarafını kayak çizgilerile 
bir karalama kağıdına çevirdiklerini 
gördük, bu ııene dağa ilk çıkanlar kaya· 
ğı bir günde öğrenebiliyorlar, çünkü 

Dünyanın en büyük rad /sta ı '11 .Jid'J: -'L _ -~ _ _ _ yo syon •tı, n 16İnn lırv•la11 yularif ı g"ard lllftnlJı &lnalardın glJndertyorlar. 

n ancak virajlarda tanıyabilirler, zira 
acemiler virajlarda dönmesini bilme
diklerinden kendilerini karın yuınuıa· 
cık kucağına atınaktan başka çare bu
lamazlar. 

vücudun mukavemetini artırması. Di
ğeri de güneşin alçaklara kadar ineml
yen bir kısmı ıuaatının kar .ıerelerine 
çarptıktan sonra çok fazla radyo aktl
vite neşrederek bunu etraftaki canlılık
Jara nüfuz ettirmesi." ... 

Otobilsler hareket etti, Gtineş kızıl 
bir kor parçası gibi enginlerden göçüp 

TORK 
ÇOCUKLARI 

şimdi aramızda kendilerine gösteren ve 
öğreten muallim kayakçılar var. 

Hep birlikte yayladan Karabelen'e 
iniyoruz, yabancılar, acemi kayakçıla-

Otobüslerin yanına vardığımız za
man çok yorulmu§ gibiydik, birkaç da
kika solll'a bu yorgunluğun geçtiğini 

gören bir doktor arkadaşmıız anlatt
yor. Yüksek mıntakalarda uzviyet iki 

türlü tesirin altında kalarak hariku15-
de istifade edermiş, biri; dağ havasın
daki efoktrikiyet hassasının vücuddaki 
klevi guddelerin ifrazatını çoğaltarak 

gitti. Şimdi Uludağ yolunda Bursa.'ya 
inen yalnız otobüslerin homurtuları ve 
bu homurtuları bastıran dağcıların gür 
ve ~en sesleri idi. 

T Ü R K K U Ş U'na 
uçucu üye yazdınız 

Büyük hikaye Tefrika: 8 

B11 da bir hikayedir 
Yazan: Ya§ar Nabi NAYIR 

-Turgud. 
Ve Aysun'un bu titrek sesine Turgud'un 

lesi aynı titreklikle cevab veriyor. 
- Aysun. 
Bu, balo gecesinin teklifsizliğine yeni

den dönüşle beraber aralarında sevginin 
~e. başlamış olduğunu her ikisine kabul et· 
tirıyor. 

AylUD biraz açılıyor: 
- Şimdi daha yakından tanıdıktan son

ra aeni çok daha fazla takdir ediyorum, di
Y?r· <?.gece benim için bir yabancı idin. 
Sımdı ıse sana bir yakınlık duyuyorum· 

Turgud onun Samih'le olan münasebe
tini biliyor, yeni başlıyan maceralarından 
IOnra bu münasebetin ne şekil alacağını 
ınerak ediyor. Ara.sıra ötekine telmih et
ınekten kendini tutamıyor, o zaman gene 
kız kaçamaklı cevablar veriyor, hazan sa
dece arkadq olduklarını, onu sevmediğini 
ve ıevemiyeceğini söylüyor, bazaıı da .o?~n 
evlenmek için yalvardığım fakat kendısmın 
buna razı olmadığını anlabyor. 

Bir kadın evlenmek teklifini reddettiği 
hir erkekle ı~vişsin, bu pek nadir va1,alar
dandır. Onun içindir ki sözlerini ihtiyatla 

karşılıyor, esasen bunun kendisi için ehem· 
miyeti olmadığını düşünüyor. Nasıl olsa ma
ceralarının ömrü kısa olacaktır. Şu halde ne~ 
den onun hususi hayatiyle ve söylediklerinin 
doğru olup olmadığıyla daha fazla meşgul 
olsun. Fakat önce hiç imkanına inan
mak istemediği bir alaka yavaş yava§ ken
diliğinden içinde uyanıyor, yavaş yavaş 
onu daha fazla düıünmeğe, onun alakasını 
kendisile paylaıan yabancı gence karşı için· 
de hmc duymağa başladığını farkediyor. 

Bir gün onlara, sokakta beraber yürür
lerken rastlıyor. Ve hiç görmemiş gibi ya
parELk yanlarından selam vermederı geçi
yor. Fakat gözlerinin Aysun'un gözlerile 
karşılaşmış olduğu an içinde onun yüzünü 
naaıl bir endiıe bulutunun kaplamış olduğu· 
nu farketmiştir. Fakat ertesi gün gene her 
zamanki gibi vapurda buluştukları zaman 
bir gün evelki hadiseden hiç bahsetmiyor 
ve derecesiz bir alakasızlık saydığı bu ha
reket gene kızı sinirlendirmekten geri kal
mıyor. Halbuki o, içini sevincle dolduracak 
ne tiddetli kıskançlık nöbetleri beklemişti. 

Bir gün, gene Aysun'un, bir dudak bü
küşile Suzan' dan bahsettiği ve bu maziye 
karqmış macerasını bilmem kaçıncı defa 
yüzüne vurduğu sırada Turgud mantıksı:-h
ğın bu derecesine tahammül edemiyor ve 
biraz kızgın bir sesle: 

- Tuhaf değil mi, diyor, ıen,seni tanı-

Musa Ataş-

~~~-an önce hayatıma kanşmı§ kadınları 
yuzume vuruyorsun, halbuki aym zamanda 
benden önce tammıt olduğun genele görüt
mekte d~vam ediyorsun. Ben buna kartı bi
le sesimi çıkarmadım. 

Esasen Aysun da bu &esini çıkarmayı§· 
tan memnun değildir, fakat bu hissini 
açıkça söyliyemiyor, sadece diyor ki: 

- Eğer onunla konuştuğumu istemiyor
san, söyle, bir daha onu biç görmem. 

Bu ne kadar kurnazca bir teklif. Her
hangi basit bir erkeğe karşı zeki bir tabiye 
olacak bu hareket Turgud'un üzerinde fe
n_a tesir yapmaktan geri kalmıyor. Kendi
~ıle evlenmek niyetinde olan bir genele, o 
ısterse, münasebetini keseceğini söylemesi 
niçin? Onun yüzünden evlenmekten vaz 
geçmiş, bu kadar büyük bir fedakarlıkta 
bulunmuş olduğunu ileride kendisine hatır
latmak için mi? 

Belki bu kadar hasis bir düşünce hatırı
~ gelmemiştir. Belki sözlerinde çıkarmak 
~~te~iği mana gizli değildi diye bu teklifin 
uzennde yaptığı fena tesiri azaltmak isti
ycr. Fakat cevabı aynı derecede mahirdir: 

- Hayır, diyor, hiç bir zama:n senden 
böyle bir şey istiyecek değilim. Esasen bu
na hakkım da yok. Eğer bu yapacağın bir 
f edakıirlıksa, benim için böyle ağır bir ş2ye 
katlanmam istemem. Esasen onu sevmiyor 
ve ondan kurtulmak için avrılmak istiyor-

• 
san bilirsin ki bu hareketin beni memn\111 • 
edecektir. 

Bu konuımadan sonra Aysun hakik ... 
ten bir daha Samih'le görüşmiyecektir. Fa
kat onun bahsini etmekten çekinmiyor. Bi• 
başkasının kalbinde ne kadar fazla yer tut"\ 
mu~ olduğunu söyliyerek övünmek ister gi
bi, Samih'in bir türlü peşinden ayrılmadığı• 
nı, yalvarıp yakardığını, her gün mektubla~ 
yazarak kendisini taciz ettiğini anlatıyor. 
T urgud, bu sözlerde, hep kendisi için yapılJ 
mıt bir fedakarlığı yüzüne vuran ve tükr.,. 
mnı istiyen bir eda se2iyor. 

Aysun ona kartı gitgide daha ıokulg~ 
ve daha uysal olmıya başlıyor. O kadar lal 
T~gud, şimdiye kadar biç bir kadının ke~ 
dısme bu derece alitka gösterme~~ 
olduğunu düşünüyor. Ve bu alakanın bU. 
yüklüğü karşısında ilk defa olarak bir ~ .. 
~ın tarafından anla~ılmıya başlandığı hay11ı.1 
ime kapılıyor ve ona kalbinde gitgide dab~ 
f~zla bir ~~mpati duymıya başlıyor. Aysu, 
n un sevgısındell duyduğu hazzı yalnız ._ 
sevgiye biraz ümid karışmış olmasından 
gelen vicdan rahatsızlığı biraz gölgeliyor. 
. Daha bir iki hafta önce, sevi§tİğİ erke~ 
ıle beraber gördüğü zamanlar bile lakayt 
kalabildiği bu kızın timdi en yabancı er• 
keklerle bile konU$masmdan sinirleniyor. 

Sonu IJM 



SAYIFA 6 

Anketlerimiz 

Boyacı ıl{ Ank.arada en çok yurddaş 

çin<liren hir "uf ak. sanat " , tır 

.. 

( Ba.şı ı Hıcı :.ayı/ada) 

ı-enk bırcı ~ışe boya, bir l.ıez parçası, bir 
kutuda cıld ... l lcpsi hepsi nihayet (2) 

liranın ıçındcdır, Bu lıoyacıltğm (tesis 

masrafı) lıu kadar az olunca, her kes 

bır köse başına çöküp ışe başlıyor . Ser· 

mayesi az olan hir ı~in kazancı da tabii 

o ni'Sbett~ <ızdıı. Ankaraya 500 Loyacı o 

kadar fa.ı:lct ~diyorki, bir çoğu gündt: 

yirmi kuru~ 1-:az"nmıyor 

Her s,1natta bir sınıf olur da lJo

yacılıkıa yok mudur? lm:ım tle ktndi

mıze göre lıirincı, ıkinci, iıçüncu sını

fa taksım l dılmiş meslekdaşlarımıı: 

vardır. Lo5tra scılonlannda oturduğu 

yeıdc çalışıp tıol l>ol ı,ahşi:;ı d!Jnlar bi

rınci sınıt, daı rderdt:, ban kalaı ıld, :>ı

nema kapılarında, IJarlaı da daımı miı:;ı 

terileri olanlar ıkınci sınıftır. Bur.tarın 

içinde veresiye ış yapıp da ay başında 

parayı alanlar, kazancından bir kısmını 

yer kirası olarak müessese Sdhibine ve

renler pek çoktur. Bu <.le üçüncü ı;ınıf 

boyacı vardır ki bunlar da ı.okakları 

dolaşanlar, k<işe Laşlarında •;i gôrenler

dir. 

Boya salonları :>alıiblerinc gore !Ju 

üçünciı sınıf "seyyar,, dır. Çünkü boya 

salonları sahiblerinder. birçoğu esasın· 

da boyacı olmayıp bu ışte bir kazanc 

ümidile dükkan açmışlardu. Bunların 

dükkan icarı, vergi, ve saire birçok 

masrafları olduğundan çok işlemek 

mecburiyetindedirler. Miişterilcri de 

tabii rahat bir yerde oturup, gazete, 

mecmua okuyMak ayaklarını l.ıoyatma

ğı, kı:?ın yağmurda, yazın güneşte c1.

yakta beklemege tercih ediyorlar. Sa

lon ıle seyyar Ma:unda bir fiat farkı 

olı.a nt:yse ... Heı ıkısi de beş kuruş ol

duğundan herkes boya salonuna dolu

yor. Boya salonunun üstünde gördü

günuz kocaman ( 5) kuruş herkes için 

değıldir. Bu, alınan paranın en azı de

mt·ktır. İskarpinin kenarına sürülen 

im parçacık ve mık, cıladan sonra lıe

zin ve kadifenin g -~ırtısr fiata bir mis

Jı ı.am yap.u, 10 kuruşa fırlar. Böyle 

olm.ısa zatt:n boya salonlarının ıdaresi 

pek güçleşır . Ankarada beş boya salonu 

vaı dır. Bunlar daha fazla kışın işliyor

laı. Kd<.lın müşteriler tamamen dükkan

lard giderler. Bu da bıze anlatır ki, 

konfor herhangi işe gırmışse, ve hangi 

i~ kon torla el ele vermişse o iş daima 

mııvaffak olmuştuı. 

100 paralık ho)atar .. 

1tfaıye meydanında !>ıralanmı~ bir 

boyacı bolluğu vardır. Ankara'nm pa
zarları uiıkkanlara göre nasıl ucu.ı:sa, 

İtfaiye meyddnı boyacısı da tam lw 

rekabetle boya parasını beş kuruştan 

yiız paraya indirmiştir. Yüz paraya lw
ya, yurdun çok mahdud yerlerinde 

ULUS 

vardır. Ankara gibı hareket \IC canlılı

ğı dolayısile tazıcı para harcanan, ev 

kirası yüksek olan yerlerdeki küçük 

n~eslek sahiblerinin ve ayak esnafının 

bu rıt~bet içinde pahalı iş yapması ge

rekirken Ankara boyacılarının yüz pa

raya ayakkabı boyamaları boyacılıktaki 

işsizliği anlatır. Okullular, esnaf, hep 

İtfaiye meydanındaki boyacıların müş

terisidirler. Ankara'nın canlı ve hare

ketli biı yeri olan İtfaiye meydanı her 

giın dolup bo~alan kalabalıği!e burada

ki sayısı ow_u aşan boyacıya i:ı ve ek

mek vermektedir. Yalnız buralarda 

nisbeten acemi ve yeni boyacı olmuş 

olanlar bulun.ur. Çünkü belli bir yeri, 

bir kôşe başını, bir daireyi, bir sokağı 

veya semti tanımış ve tutmu~ olan di 

ğer ve eski boyacrlar yeni meslekdat 

larının faaliyetini hiç ho~ görmezleı. 

Mesleğe her giren yidiğimiz ekmege 

ortak çıkmış demektir. Bizi fazla ü~en 

bir şey varsa o da boyacı olmak isteği

nin gün geçtikçe artmasıdır. 

Bir bo)a k:l(;a mal olur? 

Boyacılık, berberlik gıbi masr.ıfı az 

olan l>ir iştir. Yalnız müşterinin tasav -
vur ettiği gibi berberin aldığı 25 kuru-

şa karşı yalınız nihayet yı.i/. parayı 

geçmeyen, kolonya, sdbun ve saire mas-

rafına karşı bizimkinden nısbctı daha 

çok yüksektir. Be~ kuruşluk boyalarda 
ve iyi, esirgenmeden bolca sürülmek ve 

dikkat edilmk ~artiyle 60 para masraf 

olur. 3,5 kuru~ emek kalır. Yüz paralık 
boyalarda ise sulandırılmı~ hoy.ı sürü· 

lür ve yerli boya kullanılır. ki bu yerli 

boya İstanbul fabrikalarının yapıp, te • 

Askeri I•'abrikalar Umum 
l\f üdürliiğii Satına ima 

Komi" ' onu llanları 

Ankaı·a I.c\.·azım Amirliği 

Satmalma Komisyonu 
ilanları 

;\JiJli J\lüc.lafaa Vekaleti 
Satmalma Komisyonu 

11an1arı 

2 ŞUBAT 1935 CUMARTESl 

f 

') 

) 
Yüz paralrk boyacılar bile boş duruyorlar. 

ke kutular içinde satılan boya değildir. 

Bu boya, soba kurumu, zeytin yağı, 

yanmış kağıtla yapılan bir boyadır ki 
bir şişesi beş kuruşa dolar ve en aşağı 
bu otuz ayak kabı boyar. Cilayı da buna 
nisbet ederseniz yüz paraya ayak kabı 
boyamanın sırrını anlarsınız. 

Boyalar ncrccle }'apıhr? 

Podosuet boyaları müı;tesna olmak 

şartiyle bütün diğer boyalar, cilalar hep 

lstanbuldaki dört fabrikada yapılır. Bu 
fabrikalar açılmadan evvel mühim bir 

paramız her yıl dışarıya giderdi. ayak 

kabı boyasc deyibde geçmemelidir. 

Her kes için kullanılrna!:>I pek gerekli 
olan boya sarfiyatı yılda mühim bir ye-

kun tutar. Ve uışarıya on binlerce para 
verirdik. Bir fabrikamızın bu yıl podo-

su1.t boyaları yapacağını sevinçle öğ
reniyoruz. 

Fabrikalarda yapılınayıbda boyacı -

!arın kendi yaptıkları boyalar ayakkabı 

derilerini bozar ve kavurur. Bu bakım· 
dan beş kuruş verip salonda boyatmak 

en doğru bir iştir sanırım. Yalnız diğer 

boyacıların içinde iyi boya kullanma· 

yan da yok değildir 

{loyacılarnı di1ekleri .• 

Rizim dileklerimiz kendimize, işimize 

~öre olduğundan gerek belediyemiz, 

gerek hüklımetimi.z bir çoğu ev geçin

diren bizlere daima kolaylık göstermekı 

de ve hatta fazla kazanmamız, iyi iş 

yapmamız için ellerinden geleni yap· 

maktadırlar. Bizim dileğimiz varsa oda 

ayda az aidat vermek şartiyle bir cemi
yet kurmamıza öncülük edilmesidir. 
Sayısı l.ıeş yüzü aşan Ankara ayak bo

yacıları bir cemiyet çatısı altında top· 
tanırlarsa en büyük dilekleri yerine ge• 
tirilmiş olacaktır." 

• 
Sümer Bank 

3,000 TON ÇELİK DE
MİRİ. 

İLAN İLAN 
Askeri kon<!k mutbah Beher tanesinin tahmin 

Umumi Müdürlüğünden: 
25, 26, 27, 28 2. kan 935 ta

rihli Ulus gazeteleriyle mat· 
baa hatası olarak 3 şubat 935 
salı günü alınacağı ilan e
dilmiştir. Mezkur Çelik de
miri 5/şub/935 tarihinde sa· 
lı günü satın alınacağı ilan 

ocakları tamid pazarlıkla fiatı 700 kuruş olan 100.000 
ihalesi 13 şubat 935 çar- adet portatif çadır kapalı 
şamba günü saat on beşte· zarfla alınacaktır. Çadırlar Pazarlıkla arttırma ilanı 

olunur. (205) 1-351 
164,000 METRE FİŞENK' 

TORBALIK BEZİ 

dir. Bedeli keşfi altı yüz li- Avrupa mah olacaktır. Şart-
ra ve teminatı muvakkatesi namesini 35 lira karşında al· 
kırk beş liradır. Şartname mak ve nümunesini görmek 
ve resmi ve keşfini görmek istiyenlerin her gün öğle-
üzere cuma gününden ma- den sonra ve eksiltmeye gi· 
ada her gün saat ondan on receklerin ihale günü olan 
ikiye kadar ve teminatı mu- 7-3-935 perşembe günü saat 
vakkatesini dahi muhase- 15 de kanunun tarifatı da-
beciliğ ine teslim ederek mu- iresinde 317 50 liralık mu· 
kabiline alacağı makbuzla vakkat teminatlarıyla artır-
beraber vakti muayyeninde ma ve eksiltme kanununun 
Ankara levazım amirliği sa 2 inci maddesinin ikinci fık-
tın alma komisyonuna gel- rasile 3 üncü maddesinde 
mel eri. ( 176) 1 - 307 gösterilen vesikalarla birlik· 

J L A N te teklif mektuplarını ihale 
Aııkara kıtaat ve müesse- :-.aatinden en az bir saat evel 

sat efradı ihtiyacı için bin M. M. V. Satmalma ko. na 

1 - Ankara'da Hakimiyeti Milliye Meydanında kain ve Taşhan namiyle ma· 
ruf binanın, otel dahilindeki muşamba ve yol keçeleri de dahil olduğu halde, en
kazı müteahhide aid olmak üzere yıkılması pazarlık suretiyle arttırmaya konul· 
muştur. 

Muhammen bedel 12.000.- Liradır. 

2 - Bu hususa aid olmak üzere ihzar edı!en şartname ve projeler Ankara'da 
eski Emlak Bankası binasında Sümer Bank İnşaat Şubesinden 60 kuruş muka
bilinde tedarik edilir. 

3 - Arttırma pazarlık suretiyledir. 

4 - İsteklilerin 1.800 lira miktarında kati teminat akçesini muhtevi Banka te
minat mektubu veya Malsandrğı makbuzunu ve şirketlerin Sicilli Ticaretten istih· 

sal edecekleri muahhar tarihli vesikayı hamilen arttırma günü olan 14 şubat 1935 
tarihine müsadif perşembe günü saat 14 de Ankara'da Banka merkezinde isbatı 
vücut eylemeleri lazımdır. 1-360 

Tahmini bedeli 52,100 li
ra olan yukarda miktarı ya
zılı Fişenk Torbalık bezi 
5/Şub/935 tarihinde salı gü
nü saat 14 de askeri fabrika
lar satınalma komisyonun
da pazarlığı yapılacaktır. 
Şartname 261 kuruş muka
bilinde komisyondan verı
lir. Taliplerin (3855) lira 
muvakkat teminatla 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerindeki vesaikle 

ton değirmisaz Liğnit kö- vermiş bulunmaları. (119) 
mürü kapalı zarf usuliyle i- 1-208 acJ:rJtT1x1x1xix1xJ:r:ı;y.1x1x1x1x1x1r1x1x1x1xııtx1x1x1x1r1zXx1xJ:r1ı: ;ı: :rJ: :ı: :Lx1x1,:tJ?'• 

mezkur gün ve saatta ko
misyona müracaatları. (204) 

1-352 
KIRIKKALE TİP 12, L3 
EVLERİNDEKİ HELA 
ÇUKURLARININ KANA
LİZASYONA BACLAN
MASI. 

Bedeli keşfi 2863 lira olan 
yukarda yazılı iş 12/ Sub 935 
sah günü saat 14 te askeri 
fabrikcılar satmalma komis· 
yonnnda pazarlıkla yaptırı
lacaktır. Şartname l 5 kuruş 
mukabilinde mezkur komis
yon.dan verilir. Talipleriıı 

214 lira 73 kuruş muvakkat 
teminatları ve 2490 numara
lı k~nunun 2 ve 3 maddele
rind '!ki vesaikle me:tkur gün 
ve saatte komisyona müra-
caatları. ( ı 71) 1- 300 

1000 TON MAZOT 
Yukarda yanlı ve tahmini 

bedeli (60000) lira olan ma
zotun pazarlı ~ı 5 Şub/935 
saiı günii sa~t 14 te Askeri 
fabri'-rnlar s.,tm alma komis
yonmı '"· a yapılacaktır. Şart
nanıedc bazı tadilat yapıl-

halesi 13 şubat 935 çarşamba lLAN ~~ 
günü saat on birde yapıla- Beher metresinin tah- (~ """ İı~A~ ;,;~~A~; ... ;a;ı~: 
caktır. Bedeli onbeş bin li- min edilen fiatı 400 kuruş t • 
ra ve teminatı muvakkatesi olan 850 metre laciverd el- l Beher Beher ~. 
bin yüz yirmi beş liradır. biselik kumaş açık eksiltme .~ Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi~< 
Şartnamesini görmek ıcın ile satın alınacaktır. İhalesi .. ~ ~ 
her gün cuma gün ünlen ı 6. 2. 935 cumartesi günü ~ ı 300 3 200 ~ 
maada saat ondan on ikiye saat 11 dedir. Şartname ve 4 150 5 100 !)l 
kadar ve teminatı muvakka- nümuncsini her gün M. M. 6 80 7 40 ~~ 
tesini dahi muhasebeciliği- V. satın alma komisyonun- 8 25 kuruıtur. ~~ 
ne teslim ederek mukabilin- dan l'arasız olarak almabi- ~. 

~ 1 - Hayır işlerine ve yeni ~ ne alacağı makbuz ile bir- lir. Eksiltmeye girecekler '4 ~ 
Jikte teminat ve teklif mek- 255 liralık teminat mektup ~~ çıkan kitablara aid ilanlardan ~. 
tublarmı ve bu işle iştigal · veya makbuzlarile kanunun ~'4 % ıs tenzilat yapılır. ~~ 
ettiklerine dair Ticaret oda- 2 ve 3 üncü maddelerindeki ~ 2 - Zayi ilan bedelleri mak- I!~ 
srndan alacağı vesikayla be- vesikalarla birlikte ihale gü- :~ tu yüz otuz kuru§tur. ~ 
raber belli saatten bir saat nü saatinde M. M. V. SA. l · 3 -Tebrik, teşekkür, evlen-
evel Ankara Levazım Amir· AL. KO. na baş vurmaları. ~~ me vefat ve katı alaka ilanla -
liği satmalma komisyonu (230) 1 - 402 ~~ rmdan maktuan beş lira alınır. 
Riyasetine makbuz muka- ~ 
bilinde vermeleri. (194) .,~ 

ı-329 Karaman icrasından: .. 1 
------ I!~ 
mı~tır. Şartname üç lira mu- Kozan hilaliahmer şubesine .,l Müddet Dahilde Hariçte 
kabilinde komisyondan ve- lıorçlu Karamanda eczacı Meh· ~ 
rilir. Taliplerin muvakkat med Alinin .mahcuz bazı eczayı ~~Seneliği 17 Lira 30 Lira 
teminat olan 4250 lira ve tıbhiyesile alat ve edevatı 13.2. ..~ 6 Aylıgı 9 ,, 16 ,. 
2490 numaralı kanunun 2 ve 935 tarihine müsadif çarşamba i~ 3 Aylığı 5 ,, 9 o 

3 maddeleri.ne nazaran ve günü saat 13 ten 16 ya kadar ~~ 
· • ~ Posta ücreti gönderilmiyen 'k' ] ·ı k ~ ·· mahfuz bulunduğu eczahane de ~ 

s<11 ı ıamı en mcz ur gun ~ mektublara cevab verilmez. 
\'C saatta müracaatları. peşin para ile satılacağı ilan o- ~~ .... .,.. .... .-.. ........... -..,.-.. .... _,.. ..................... -. .... .-.. .... -. ... ~. 
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ABONE ŞARTLARI 

Jandarma ıım um l\:umandanlığı 
Ank~ara satınalma liomisyoııun(laıı 

Mevcud evsaf ve örneğine uygun olmak şartiyle (20) 
ila (30) bin arasında Harh paketi kapalı zarf usuliyle 
18. 2. 935 pazartesi günü saat (15) te satın alınacaktır. 
1 stekliler parasız olarak şartnamesini komisyonumuzdan 
alabilirler. Eksiltmeğe girmek istiyenler bir tanesi 25 ku
ruş tahmin edilen harb paketi için (562) lira (50) kuruş
luk ilk teminat makbuz veya banka mektubu ve 2490 sa~ 
yılı kanun ve şartnamesinde yazılı belgeli teklif mektub
larını eksiltme günü saat (14) e kadar komisyonumuza 
vermeleri. (214) 1 - 395 
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Yeni şehirde 

l\ir·~ ıli ev 
Satılık eşya, ceviz yatak 

odası takımları. Telefon: 
2655 1 ~ 372 

-- - - ~~~~~~~~~~~-.... ........ ~ 
.. ı. i ı f at•i l(a~l(~I hk ve l\1atbaacılık Her nevi plan ve resimlerin kopyalcµ-ı süratle çıkarılır. Telefon: 1230 



2 ŞUBAT 1935 CUMARTESi 

Ankara bahçe.iev-·ı 
ler yapı kooperati
f inden: 

Kooperatif Mümessiller Heyeti 18 şubat 1935 pa
zartesi günü saat 18 de Halkevi salonunda top!a:ıaca
ğından esas mukaveleyi imza etmiş olan müessis aza
nın toplantıya gelmeleri rica olunur. 

l(onuşulacak madd eler 
1 - Muvakakt İdare Heyeti raporunun okunması. 
2 - Esas mukavelenamenin 38 inci maddesi muci

bince yeni İdare Meclisi azalarile yedek azaların seçil
mesi. 

3 - Esas mukavelenamenin 54 üncü maddesi mu-
cibince mürakiplerin seçilmesi. . . . . 

4 - Esas mukavelenamenin 18 ıncı maddesı mucı· 
hince Arsa komisyonunun seçilmesi. 1-391 

Nafıa Bakanlı~-ın(l an: 
Haydarpaşada teslim edilmek şartiyle muhamme~ 

bedeli 6975 lira olan 45 ton telgraf teli kapalı zarf usulu 
ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 9. 2. 935 cumartesi günü saat I 5 te Ankara
da Nafıa Bakanlığı Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve 
523,13 liralık muvakkat teminatlarının malsandığma ya· 
tırıl d ığma dair olan makbuz veya nümunesine u~g~ 

• banka kefalet mektubu ile birlikte 9. 2. 935 cumartesı gu
nü saat 14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne Yermeleri la
zımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri parasız . ~tarak 
Ankarada Vekalet Malzeme Müdürlüğünden alabıhrler. 
(138) l - 264 

Jandarma Umum 
kumandan'ı~ından: 

Jandarma Umum K. lığın bazı sebeblerle geriye bıra
kılan ikinci bir kısım mefruşatı şubatın (13) ncü çarşam· 
ha günü saat 15 te j. U. K. hğmdaki komisyonca kapalı 
zarf ile eksiltmeğe konulacaktır. Tahmin bedeli (9150) 
teminau (687) liradır. Mefruşatm cinsi, miktan, resim, 
plan ve şartnameleri J. U. K. lık levazım müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler (2490) numaralı eksiltme kanunu
nun grek gördüğü vesikalarla teminat ve teklif mektub
larını muayyen zamanda komisyona vermeleri. (185) 

1-333 

\nkara Belediyesi Başkanlığından 
Belediye su işleri müdürlüğü işçileri için (47) takım 

elbise yaptınlması açık eksiltme yöndemiyle eksiltmeye 
konulmuştur. Bunların oranlanması tüm tutarı 940 lira .v~ 
m•ıvakkat teminatı 75.50 liradır. İstekliler şartnamesını 
itfaiye meydanında Belediye Su İşleri Müdürlüğünde gö
rebilirler. Eksiltme 12-2-35 salı günü saat 15 de İtfaiye 
meydanında Belediye su İşleri (Arttırma, Eksiltme, ve 
İhale) komisyonunda olacaktır. (175) 1-302 
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Gayri menkul ma •arın açıl( 
artıtma ilanı 

Küre İcra l\iemurluğuıulan: 
Açık artırma ile paraya çevrilecek gayrı menkulün 

ne olduğu: Talaş fabrikası binası, makine kurutma hane 
ve ev ve müştemilatları. 

Gayri menkulün bulunduğu mevki, mahallesi, sokağı 
numarası: Kürenin Alacık köyünde İkiçay mevkiinde 

Takdir olunan kıymet: Hepsine (10000) on bin liradır. 
Artınnanm yapılacağı yer, gün, saat. 2 mart 935 cu

martesi günü saat 16 da 
1 - İşbu gayri menkulün arttırma şartnamesi 23.1.935 

tarihinden itibaren 111 numara ile Küre icra dairesinin 
muayyen numarasında herkesin gürebilmcsi için açıktır. 
İlanda yazılı olanlardan fazla malfimat almak istiyenler, 
işbu şartnameye ve 111 dosya numarasile ınernuriyetirni
ze müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak icin yukarıda yazılı kıymetin 
o/o 7 ,5 nisbetinde pey veya milli bir bankanm teminat 
mektubu tevdi edilecektir. (124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki hakla
rım hususile faiz ve masrafa dair olan iddiaların işbu ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile 
birlikte memuriyetirnize bildirmeleri icab eder. Aksi hal
de haklan tapu sicillile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artır
ma şartnamesini okumuş ve lüzumlu malfunatı almış ve 
bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Tayin edile zamanda gayri menkul üç defa bağ
rıldıktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak artır
ma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bul
maz veya satış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer ala
caklılar bulunup da bedel bunların o gayri menkul ile te
min edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa 
en ço karttıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma on 
beş gün daha temdit ve on beşinci günü aynı saatte yapı
lacak artırmada, bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı 
olan diğer alacaklıların o gayri menkul ile temin edilmiş 
alacaktan mecmuundan fazlaya çıkmak şartile, en çok 
artırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale 
yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse der
hal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale ka
ran fesholunarak kendisinden evel en yüksek teklifte 
bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı olursa 
ona, razı olmaz, veya bulunmazsa hemen on beş gün müd
detle artınnıya çrkarıbp en çok artırana ihale edilir. İki 
ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde beşten 
htsab olunacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 
Madde (133) 

Kıymetleri yukarıda gösterilen gayri menkul 2.3.1935 
tarihinde Küre icra memurluğu odasında işbu ilan ve 
gösterilen artırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilan 
olunur. 1 - 384 

Ankara Valili~nden: 
Ankara sanatlar mektebi için 16000 kilo ekmek beher 

kilosu 9 kuruştan 1440 lira bedel üzerinden açık eksilt-
meğe konulmuş ve ihalesi 4 şubat 935 pazartesi günü sa
at 15 te yapılacaktır. Vermek istiyenlerin yüzde yedi bu· 
çuk muvakkat teminat parasını muhasebei hususiye.ve 
yatırarak veya esham ve tahvilat vereceklerin ihaleden 
bir gün evel tahvillerini muhasebei hususiycye tevdi ede
rek alacağı makbuzla ihale günü encümeni vilayete ve 
§eraiti öğrenmek üzere her gün sanatlar mektebi müdür· 
Jüğüne müracaatları (124) 1 - 225 

Y egenbey şubesi tahsil 
BaşmemurJu O'undan: 

Bozüyük müskirat fabrikası sahibi Ali Ulvinin 932 ve 
934 seneleri kazanç vergisi ve cezasından 457 lira 76 ku
ruş borcuna vermediğinden tahsilat komisyonunun 22/ 
10/ 932, 492 ve 24/ 11/ 934 ve 64 No:lu kararlan mucibince 
(3500) litre şarabı haczen 10 şubat 935 pazar günü saat 
on beşte talipler arasında bilmüzayede satılacaktır. Talip 
olanların ıeraiti anlamak üzere Yeğenbey tahsil şubesi 
baş memurluğuna müracaatları ilan olunur. (231) 1-401 
.-ııı•mııı111mıını m1HR11111!111!11t "'1111t1111 :mıııım1111111111111•mıııııımıııııııı 

l\faskeli Kadın 
Villi Font'un ikinci büyük eseri 
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Ankara Cümhuriyet 
Müddei Umum"lif!inden: 

1 - Ankara cezaevinin (1998) lira 90 kuruş keşif be
deni elektrik tesisatının yeni baştan tamir ve tadili açık 
artırma ve eksiltmeğe çıkarılmıştır. 

2 - Artırma ve eksiltme 18. 2. 935 pazartesi günü sa· 
at 15 te Ankara müddei umwniliğinde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı (194) lira 92 kuruştur. 
4 - İsteklilerin A - Teminat makbuzu, B - İkinci 

sınıf montörlük chliyetnamesini haiz elması veya bu eh
liyetnameli bir montör çalıştıracağım taahhüd etmesi 
C - Cari seneye ait ticaret odası vesi :ası göstermesi la
znndır. 

~ - Fenni ve hususi şartnamelerle planlar için Anka
ra müddei umwniliğiDe müracaat ediln esi (191) 1 - 398 

l~umlaara bütün hir İ~ti ,lhaldir. 

Deviet Demiryo~larından: 
Mudanya - Bursa yolu ucuzlatıldı. Tenzilat 15 şubat 

1935 ten başlıyacaktır. Mudanya - Bursa mesafesi için; 
çocuklardan yansı alınmak üzere: 1 J 1 III 

Bir yolcudan 40 30 20 
Seyriseri, birinci ve ikinci sınıfta olan eşyaJarm 

tonundan 126 
Uçüncü sınıfta olan eıyalann tonundan 84 
İki vagonla tqmacak mun cisimlerin tonundan 21 O 

(Asgari S ton ücreti alınır) 
Ağır cisimlerin tonundan 294 

(Oç tondan fazla olanlar) 
İki vagonla taşınacak ağır ve uzun cisimlerin 

tonundan 420 
(Asgari 5 ton ücreti alınır) 

Bir vagon içinde taşınacak otomobil ve emsali-
nin tonundan 294 

(Aapri 3 ~ücreti alınır) 
İki vagon içinde tapnacak otomobil ve emsali-

nin tonundan 420 
(Asgari 5 ton ücreti alınır) 

kuruş ücret alınacaktır. 
Fazla malQmat istasyonlardan sorulmalıdır. (212) 

1-397 

Emlak ve Eytam Bc-nk~sından: 

Satılık Emlik 
Esas No. Mevkii ve Nevi Teminat: T. Lira 
C: 1 Ankarada Ham idi ye maahllesi Çankırı cad

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

C :11 Ankarada Etlik'te Piyango tepesinde, için-
de iki odalı bir evi olan 2.800 metre bağ 35 ,, 

A: 9 Tabakhane mahallesi, Beypınan sokağı 38 
kapı, 107 ada, 2 parsel No. lı ev 95 ,, 

A :13 Yenice mahallesi, Kuyu sokağı 2 kapı, 183 
ada. 2 parsel N o. lı iki baraka 90 ,, 

A:19 Hacıdoğan, İbadullah· Matbah sokağı, 6 
kapı, 145 ada. 4 parsel N o. lı ev 125 ,, 

A :20 Y eğenbey mahallesi, Mescid sokağı, 1 kapı, 
233 ada, 5 parsel No. lu 53 M2 arsa 43 ,. 

Yukarıda yazılı ev ve arsalar peşin para ile satılmak 
&zere açık artırmaya konuldu. İsteklilerin 17. 2. 935 pa
zar günü saat onda bankamıza gelmeleri ve tafsilat için 
her gün bankamıza müracaatları. (227) l - 399 

•r"3-1x1xJ:r1xJ:r1xJ:r1x1x..1.x1x1x1x1x1xix1x1xJ:r1x1x1P:, 

BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci .T ertib 4 üncü Çekiş 

11 Şubat 1935 de dir 

Büyük ikramiye: 
25,006 Liradır 

AYRICA 10.000, 4.000, 3.000 LİRALIK 1K
RAM1 YELER VE 20.000 LİRALIK MUKA
FAT VARDIR. 



SAYIFA 8 

· ıan 
Türkiye Cümhuriyet 

Merkez Bankasından: 
İkramiyeli o/0 5 faizli 1933 istikrazmın 4.000.000 

liralık ikinci tertibini teşkil eden B. tertibinin asıl 
tahvilleri 1 şubat 935 tarihinden itibaren muvakkat 
makbuzlarla tebdile başlanmıştır. Mezkur tarihten 
28 şubat akşamına kadar muvakkat makbuzları, ilk 
aldıkları banka şubelerine müracaat edecek hamille
re tebdil muamelesi masraf sız olarak yapılacaktır. 

28 şubat 935 tarihinden sonra tebdiller Merkez 
Bankasının yalnız Ankara merkezinde yapılacak ve 
masrafı hamillerine ait olmak üzere bu işe bankamız 
şubelerile İş ve :Ziraat bankaları tavassut eyliyecek· 
tir. 

Bundan böyle kupon, ikramiye ve amorti tediyatt 
yalnız asıl tahviller üzerinden icra edileceğine göre 
hamillerin tebdili için bir an evel müracaatları rica 
olunur. 1 - 338 

~ . . : .- - - ·!'.· .. - :·· · ... 

Anl{ara Emniyet l\lüdürlüğünden: 
Bir miktar para bulunarak emanete almmıştır. Sahibi-

nin Müdürlüğe müracaatları. (215) 1-357 

saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 
KANZUK ECZAHANESİ 
müstahzaratmdan. 
KOMOJ EN: Saçların dö -
külmesine ve kepeklenmesi· 
ne mani olur. 
KOMOJ EN: Saçlann kök. 
lerini kuvvetlendirir ve bes
ler. 
KOMOJEN: Latif rayihalı 
bir saç losyonud~, deposu .':.~;x..-:."?:ii:·iJı· · •. 
Kanzuk eczahanesı her ec. sr,~~ t'~~,·~: ' . 
Eahane ve ıtriyat mağazala· 1rı~~1".1.···~~ t 

d ~-~·~~l'iı'<<'·. rm an arayınız. ,,..,:'!.l\<M:*. 
İngiliz Kanzuk eczanesi ma nutatından. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Her Eczahanede bulunur. 

Yalnız 15 gün sürecek 

Bilanço Tenzilatı 

Fazla Stol<ların Tasfiyesi 
Eşi göıiilmemiş ucuzluk 

Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi merkez 
mağazasında açılan sergiden istifade ediniz. 

Tenzilat müddeti: 2 den 16 şubat 1935 
1-393 

İn-ıar müdürlüğünden: 
··~ 

Yat>ılacak bir adet pafda dolabı için talip zuhur etme· 
miş olduğundan 4 şubat 935 pazartesi günü saat on beşde 
ihale edilmek üzere bir hafta müddetle temdid edilmiştir. 

(216) 1--358 

iV' aiiye Bakanfığından: 
Buğdayı koruma vergisi kadrosundan açık bulunan 

(60) lira ücretli katibliğe makine ile yazı yazmasını eyi 
bilen biri imtihanla alınacaktır. İmtihan 9 şubat 935 cu
martesi günü zevalden sonra on dörtte yapılacaktır. İsti· 
yenlerin bonservis, sıhhat raporu ve orta mekteb mezuni
yet vesikası ile 7 şubat 935 perşembe al,tşamına kadar me
murin müdürlüğüne dilek kağıdlarile fuüracaatları. (184) 

1- 316 

Ankara Belediyesin den: 
Belediyenin Mahalle Mümessilleri her gün saat 9 dan 

on buçuğa kadar Belediye Muhtarhk işleri Müdürlüğü 
D3iresinde bulunacaklardır. İşi olanların bu daireye mü-
racaat etmeleri ilan olunur. (193) 1-328 

ULUS 2 ŞUBAT 1D35 cur.it" .. RT::'..St 

l Te Sv 1
• ye cı· ve tornacı =-ııı 1111ı11111111111111111111111111111111111111nı1111111ırıı111111111111111111111111111111 mı ==--~-

Har h iye I\'le ete lİ T· lelle (ayıd = 
:::::: 

acaktır - veKa ul Ta i ı nıamesi 1 a 
Askeri Fabrikalar Umum Mü ... 
dürJüğünden: 

Kırıkkafe fabrikaları için tes
viyeci ve tornacı a ınac2ktır. 

İsteklilerin imtihan için istida 
ile Ankara' da fişek fabrikasına 
Istanbul'da Bakırköy barut fab 
rikasına, lzm=rdekiler Ha~kapı
nar sı lah tamirhanesine müra -
caatiarı. [222] 1-400 

Sanatlar mektebi için mecmuu 1653 lira oranlanmt~ 

parah iki bin kilo şeker, 1300 kilo sovan, 1800 kilo piriı1.;, 

1000 kilo fasulye. 300 kilo un, 5 kilo sarımsak, 1500 ti. 

mon, 15 kilo irmik ve 580 kilo patates alınacağından ver
mek istiyenlerin şartları öğrenmek üzere her gün sanat · 
lar mektebine ve eksiltmeye gireceklerin 124 liralık mı.ı· 

vakkat teminatını veya esham ve tahvilatını muhase~~i 

hususiyeye yatırarak alacağı makbuzla ihale günü o1an 
4 şubat 935 pazartesi günü saat 15 te makamı vilayett:e 
toplanacak encümene gelmeleri. (125) 1 - 229 

ANKARA PALAS 
Salı 5 Şubat ''Paviyon,, da 

Karnavalın Birinci Büyük '·Diı EH. il· NSANT,, m 

KOTİYON 

SÜRPRİZ 

DANS KONKURU 
TOMBOLA 

FlAT: ı LİRA 
Masaların Evelden Tutulması Rica olunur 

1-303 

- •::::: ::::: ar e 
-K. w 

ıgın 
= 1 - Bu sene Harbiye Mp. ne, As. Hakim ve mu
- allim sınıf ma Milli Müdafaa Vekaletinin gösterece-

ği nisbet içinde ana vatanın iç ve dışından türk tale· = be kayıt ve kabul olunacaktır. = a) Tam devreli lise mezunları Harbiye Mp.ne gi
- rebilirler. Bunlardan bir sene sonra müracaat eden-
- ler imtihansız, iki veya daha ziyade sene sonra mü-

rac at edenler As. liselerden birinde bakalorya imti
- hanına tabi tutulurlar. Lise mezunlarmd;m gayrı, sı-
- ruf ve ihusas Mp. leri ve liselere muadil oldukları 

- Kül~ür Bakanlrğmca tesbit edilmiş olan ekalliyet ve = ecnebi Mp. terinden mezun olan türk talebe As. li= selerin birinde mezuniyet imtihanı geçirmedikçe ve = tür~\: diline cam vakıf olmadıkça Harbiye Mp. ne ka· 
- \)ut edilmezler. 

b) Ana vatan dışında Mp. be girmek istiyen türk 
- taleb::!nin de As. liselerden birinde bakalorya imtiha-
- nı vermeleri, türk diline vakrf ve türk tabiiyetinde = olmaları lazrmdır. Olmıyanl :ır bir sene zarfında türk 
- t abiiyetine geçeceğine <lair bir senet verirler. (Bir = sene zarfrnda tabiiyetini değiştirmiyenler olursa Mp. 
- mac:raf.ı kendilerinden alınarak Mp. den çıkarılırlar) = c) ı~tckliler (16) ya~mı bitirmiş ve (23) yaşına 
- henüz girmemiş olmak, = d) Üniversitede okurken As. hakim ve muallim = olmak istiyen talebeden birinci sınıfa girmek isti= yenlerin en yukarı (22) ikinci sınıfa (23) üçüncü sı= mfa (24) yaşlarını bitirmiş olmaları lazımdır. 
§ e) Vücudunun teşckkülatı ve sıhhat! (tam teşek= küllü heyeti sıhhiyece yapılan muayenede) orduda 
;::§ V::! her ikilmde faal hizmete müsaid bulunmak. 
::: f) Ahlak ve seciyesi ve ailesinin hiç bir fena hali 
;: ve fena ş~hretler sahibi olmadığına dair vesaik gös
- tcrmek. (kabında Mektep K. lığınca muhtelif ka= nalla.rla yapılacak tahkikat neticesi müsbet çıktığı = takdırde Mp.e kaydolunur. Menfi zuhurunda ise ka
- bul olunmaz. Müracaat edenler bu hususta hiç bir 
= hak talebinde bulunamazlar) = 2 - Birinci maddedeki şartları haiz olanlardan = İst~nbulda bulunanlar her sene mart başından tem
- muz nihayetine kadar doğrudan doğruya Harbiye 
- Mp. K. lığına ve Istanbul haricinde bulunanlar bu-= lundukları yerlerin en büyük askeri: K. nma veya as
- kertik ~ubesi reisliğine en geç temmuz nihayetinde 
- Hc:rbiye M p. de bulunacak veçhile istida ile müra-= caat ederler. İstidalarına aşağıda yazılı kağıd ve •e= sikalarrm bağlarlar. 
- a) Nüfus tezkeresi veya musaddak sureti 

b) Müteh~ssts tam bir heyeti sıhhiye tarafından 
_ musaddak sıhhat ve aşı vesikaları (aşı vesikaları ol
~ mıyanlara askeri hekimlerce aşı yaptırılır.) = c) Mezun bulunduğu mektebin şahadetnaınesi ve = mektebin vereceği resmi hüsnühal kağıdL 
=: d) Mektebe kabul olundu<Yu takdirde askeri ka· 
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nunlar, nİ.7.amlar ve talimatla-;.ı tamamen ve aynen a 
;;; kabul ettiğini natık velisinin ve kendisinin birer ta- ~ = ahhüd senedi; sar•ah, uyku halinde gezer, sidikli, ba- = 

yılmak ve çırpınmak hasta,hğına müptela olmadıkta- ~ 
•••--..-ıı-..: a-m1•C'!llWllftlWC-•~ı"'czn!!wB'l!:ı:~sıı:1www!9~.,....•~c -m.,.,..:a '1'111-~ ""'-" _ rma dair taliplerin velilerinin taahhütnameleri. § 

_ Bu gibi hastalıklardan biri ile mektebe girmez· ;ı; 

HAV ACillI( ve SPOR 

UÇAK ŞEHiDLE Rt 
SAYISINDA: 

Ölmezlerin günü H. V. S. 
Bağrımızda yatanlar için (Şiir) Server Ziya Gürevin 
21 İkincikanun (Şiir) B!'hçet Kemal Çağlar 
Uçak Sehidleri /tf. Nurettin Artam 
Şehid Kanadlar Abidin Davcr 
Yüzb=-.;t Bedri Sinanoğlu 
FAZ ı L A. Süreyya 
Şehid tayyareciler (Şiir~ Cemal Azmi 
Waşington Konferansında Ş. K. 
22 yıllık bir hatıra: 
Ana (Hikaye Server Ziya Gürevin 

TüRI{ l(USU: ha~~~~~~ görü:iı:r . 
' ve duşunuşler: Mumtaz Faık 

Akşamcı 

TÜRK KUŞUNA ÜYE YAZILMAK 
İSTİ YENLER 

Mecmuanın bu sayısındaki TÜRK KUŞU 
TALİMATNAMESİNİ OKUMALIDIRLAR 

·-------------· ... ----------~ 

den evel malUl olduğ~ bilahare anlaşılan talebe mek- § 
- tepten çıkarılır. Ve o talebe icin sarfedilen bütün :3 
- masraflar velisine tazmin ettirilir. 1 - 394 ~ 
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Ank:ara Belediye Reisıiğinden : 
1 - Belediye hududu dahilindeki sokaklar için en az 

1500 sokak levhası yaptırrlacağmdan açık eksiltmeğe ko· 
nulmuştur. 

2 - 30 santim uzunluğunda ve 20 santim genişliğinde 
pirinç halitasından kırmızı nitro selliloit boyalı zemin 
üzerine yazılan beyaz nikelaj kabartma olması lazım ge· 
len sokak levhalarının dört adet vidası ile beraber mu
hammen bedeli 2625 liradır. 

3 - Numuneyi görmek ve şartnameyi okumak veya 
almak için Ankara belediyesinde numaralama komisyonu 
reisliğine müracaat edilmelidir. 

4 - Açık eksiltme 17. 2. 935 pazar günü tam saat on 
beşte Ankara belediyesi şirketler komiserliği odasında 

yapılacaktır. 

5 - Teminat 196.88 liradır. (213) ] - 396 
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, lmtirıır r.ah~e-BalmU· ) 
1 harriri fatih Rıfkı ATAY, 
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1 munıı neşrı)·an ıdare: c-nen 

ı Yazı işleri müdürü Nasutu 
'BAYDA~ 1 

Çanlcm caddesi dvurnda 1 
Ulus maffJusmda basrtmr~ttr. ı 
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-1 -·SİNEMALAR 
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Bu gece 
Dilber alman yrlduı Lian Haid tara
fından temsil edilen AŞKTAN KORK
MA nefis, eğlenceli müzikli almanca 
sözlü fevkalade komedi. Filim uzun 
olduğundan gündüzleri jurnal yok-
tur. 

Ilugün Bu gec 

SÜVARİLER KIRALI 

Aşk heyecan ve macera filmi 

Ayrıca - İki kısımlık renkli ıcvü 

ve canlı resimler 


