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Adımız, andımızdır. · 

3, ŞUBAT 1935 PAZAR 

llerlin, 2 ( A. A.) - Havas bildiriyor: Almanya·d4 
bütün çiftçi ve rencber çocukları, lıiznıet kurumla .. 
nnda bir yıl mecbuı·i slaj )·apaca:..ta,.dır. Yiyecek 
maddeleri için kurulan esnaf dernelilerinde terfi 
edebilmeJ.: icin, staj gerektir. 

Her yerde 5 kuruş 

·rırka, azlıklardaa saylav seçilmesine yardım edecek 
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~ İstanbul, 2 (A.A.) - Önder gramından başka bir program- kahlar ara•unda olduğu kadar §§ 
~ Atatürk'ün Cümhuriyet Halk la ve fırkalı olmanın tabii ka- eyi ve temiz, bütün yurddaşla- 5 
;:::: Fll'kası teşkilatına ve ikinci yıdları dışında serbest çalışa- rm da murakabesine arzetme- S es ıeçınenlere beyannamesi: cak samimi yurddaşların ulus ği vazife sayan fırkamızın bu = 
~ Şubatın sekizinci cuma gü- kürsüsünden yapacakları ten- kararını bildirirken fırka teş- ~ 
5i nü yapılacak saylav seçimi it- kidler ve ıöyliyecekleri muta- kilatımızdan ve fırkalı ikinci :5 
~ leri üzerinde çalışan Fırka U- lealarla ~~ili çalış~anm kuv- müntehiblerden yukarda yazı- ~ 
;::ıı nıumi Reislik Divanı yeni mec- vetlenecegı kanaatınde bulu- lı vasıftaki müstakil namzed· E 
~ liste de müstakil üyelerin bu- nuyoruz. Bu .yolda geçirdiği- lere rey vermelerini isterim. S 
;::5....,. lunmasına imkan vermek için miz dört yıllık tecrübe fırka _ Birer saylavlık yeri boş hı-
~ fırka namzed listesinde 16 bot esaslanmızın ve fırka hüku- k l k 1 l I § --= 1 ra ı aca o an yer er şun ar- -S:: yer bırakmaya karar vermiştir. meti çalışma arının ulus önün- dır: = 
Si§ Aşağıda yazılı vilayetlerin her de yapılan tenkidlerle karşı- = 
SS birinde birer saylavlık yer için laştırılmasına fırsat vermiş ve Ankara, Afyon, Antalya, ~ 
~ fırkadan namzed gösterilmiye- yurddaşların sıyasal olgunlu- Denizli, Eskişehir, İstanbul, İz- ~ 
~ cektir. ğunu arttırmıştır. Her gün her mir, Konya, Kütahya, Sıvas, ~ 
S Cümhuriyetçi ve milliyetçi vesile ile düşündüklerini ve T okad, Muğla, Niğde, Y ozgad, 5 
~ olmakla beraber fukamız pro- yaptıklarını fırka içinde ve fır- Çankırı ve Kastamonu. S 
;::::::; -
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Anlcara şehir meclisi toplantısı 

.Otobüsleri getirmek üze re Sovyet Rusyaya bir 

heyet gidiyor 
· Ankara Belediye Meclisi dün ikinci r 
İçtima devresinin birinci toplantmnı Bay 
Mümtaz Ökmenin başkanlığında yap -
mqtrr. Ruznamenin birinci maddesi olan 
encümenler seçimi yapdd ktan ıonra, züt 
reviye hastahanesine yardım unvanının 
icar bedeli olarak değiştirilmesi bakkın
d.,ki ba~kanl~k tezkeresi onandı. Aceze
nin memleketlerine gönderilebilmesi için 
her ay başkan emrine 100 lira ayrılma· 
11 ve sanayi mü~sseselerinin, nakil vası· 
talannın kontrol edilmesi için de ayda 
30\> lira ücretle bir makine mühendisi 
~ullanılmasma gereken tahsisahn müna
kale yolu ile temini bazı fasıllar arasın· 
da münakale yapılması dileklerinin tet
k 'k edilmek üzere büdce encümenine 
havalesi onandı. 
. Bundan sonra Ru.sya'dan getirtile • 
c:ek otobüsler hakkında başkanlık tezke
teıi okundu. Bunda Rusya'dan kredi ile 
aetirtilecek eşya arasmda Ankara bele
diyesi hesabına 100 otobüs ve 20 kam • 
Yonun alınmasına karar verildiği ve 
bunlara hazinenin belediye namına tah
lil ettiği vergilerin karııbk olarak göı • 
terildiği, Rusya'dan getirtilen nümune
bin ufak tefek bazı noluan ore fazlalık
la... tadil edilmek üzere esa• itibariyle 
beğenildiği, Odesa'da teslim edilmek 
Üzea-e tanesi 2600 liraya 20 otobüs ha • 

Askeri rütbelerin 
türkçe karşılıkları 

lstanbul, 2 (A.A.) - T. D. T. 
C. Unıumi Katib!iğinden: 

zır olduğundan bunları teslim almak 
üzere bir mühendis ile iki memiırdan 

'irekkeh bir heyetin gönderilmesi -ve 
(Sonu J üncü ;a.yziada) 

Şehit meclisine başkanlık eder 
Bay Mümtaz Ökmen 

Fırkamızın ~ayet 
kongresi toplanıyor 

Cümhuriyet Halk F ırkasınm 
Ankara vilayet kongresi bugün 
öğleden önce, saat onda, Çocuk 
Esirgeme Kurumunun genel mer· 
kezi salonunda toplanacaktır. 
Kongrede bulunacak olan bütün 
murahhaslar şehrimize gelmişler
dir. Kongre görüşmelerinin alaka 
uyandırıcı sonuclar vereceği u
mulmaktadır. 

Ökonomi_!!akanlığınrla 

Bir yıllık iş sayımı 
Ökonomi Bakanlığında, mua

meleleri, alelade meselelerde 48 
saat, tetkika muhtaç meselelerde 
bir hafta içinde intac ve alakadar
larına tebliğ edilmemiş hususları 
ve bu bahta alakadarlar tarafın-
dan vaki olacak şikayetleri takib 
için muamelat müfettişliği adryle 
hususi bir müfettişlik tesis edildi
ği malfundur. 

Bu müfettişlik tarafından yıl so
nu münasebetiyle yapılan istatis
tiğe nazaran 934 yılında ökonomi 
bakanlığı merkez dairelerine 
52,603 mektub gelmiş ve gerek 
bunlara cevab ve gerek resen o
larak da 49,401 mektub çıkmış· 
tar. Aradaki rakamlar hıfzedilen 
veya muameleye muhtac olmıyan 
kiğıdlardır. 

Muameleleri bitmediğinden do
layı 1935 senesine devredilmiı ki.· 
ğıd adedi 171 dir. 

' Sovyetler Birliği 
Anayasasında deği • 
şilclikler yapılacak 

Askeri rütbelerin türkçe karşılı
lı hakkında bir iki gündenberi 
gazetelerde çıkan haberler tama• 
ıniyle yanlııtır. 

Askeri terimler için epi zaman• 
dll' Harb Akademisinde çalışıl· 
lllakta idi. Türkçe karşılıkların bu· 
lunmasmda Türk Dili Tetkik Ce
lbİyeti ve Harb Akademisi Ata· 
türk'ün yüksek irşadlarmdan isti· 
fade etmişlerdir. Büyük Erkanı· 
harbiyenin tetkik etmekte olduğu 
bu karşılıklar arasında gazeteler· 
.ıe neşredilmiş olanların hiç biri 
de yoktur. 

Belgrad üniversitesinde. 

Moskova, 2 (A.A.) - Sovyet
ler Birliği komünist fırkasının 
merkezi ~ra komitesinin heyeti 
umumiyesi dün toplanmış ve Bay 
Molotof komite namına yedinci 
Sovyetler kongresine bir takrir 
vererek Sovyetler Birliği anayasa· 
sında, ve bu arada seçim sistemi
nin yeniden demokratize edilmesi 
ve yasanın soysal ve ökonomik e· 
sasmı daha etraf h bir surette tes· 
bit edilmen için bazı tadilat ya .. 
pılmasmı istemiye memur etmiştir. 

Harb Akademisinde ve muha
fız alayının bazı kıtalarmda tec
riibe olarak tetkik edilmekte olan 
•özler bu tetkik ve tecrübe bittik· 
t en sonra makamından resmen or
tluya tebliğ edilecektir. 

kanlr bir hadise 
· Belgrad, 2 (A.A.) - Belli ba§• 
b komünist talebeden bir grup Ü· 
niversitede ders ve imtihanlara 
mani olmıya çalışmışlar ve üniver
site nizamnamesine riayet etmek 
istememiş olduklarından polis mü
dahale ederek baysallığı iade et
miştir. 
Çıkan kavgada bir polis memu

ru ağır birkaç memur da hafif 
surette' yaralanmıştır. Polis, silah 
kullanmamıstır. Gene talebe tara
fından yaralanan bir talebe öl
müştüıt. 

. 
Nezle ve boğaz 
hastalıkları 

Sıhlıat Bakanlığının tebliği 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Bakan • 

lığından: 

Son zamanlarda yakın ve uzak bir 
ç,.J. memleketlerde grib salgmlan baş 

göstermiş ve yurdumuzun bazı şehirle
rinde de nezle ve boğaz hastalıkları 
adetten ziyade görü1meie başlamıştır. 
Şimdiki halde ne dışarda ve ne de içer -

(Sonu 3 Uncü sayıf ada) 
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~ Atatürlcün başkanlığında dün Dolma i 
~ bahçede yapılan topl antı sonuçları ~ 
5 lstanbul, 2 ( A..A..) - Teb- nacak beyanname, müsıaldl 3 
~ liğ, 2 şubat. 1935 saylcıvların ~·erleri ve aded- ~ - -§ Cümlıuriyeı Halk Fırkası leri lıah.kında mühim miiza· $ 
5 kereler cereyan etmiştir. ES 
- Umumi Riyaset Divanı, U- -5 Miist.akil saylavfor ara.rmıda 5 
- mumi idare Heyeti, Fırka -3 azlıklara men:mb yurdda~- S = Meclis Grubu idare Heyeti fardan dahi saylav seçilmesi s 
= ve lcro 1' ekillcri 2. şubat. için Cümlıuriyet llalk Fırka- ~ 
= 1935 de Dolnıabahçede Ôn- sınca yardım edilmesine eRas ~ 
:= der Atatiirk'ün Başlwnlığın itibariyle ka;ar verilmiştir. ~ 
=: da toplanm~l.Qrdır. Y .mi se- Atatiirk, müzakerelerine 3 
~ çim esasları, millete arzolıı- 3 şubatta devanı edecektir. ~ 
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iNGtLTERE - FRANSA 

Londra konuşmaları, Al .nanyanın silahlanması 

- ve andlaşmalara girmesi etrafında dönüyor 
Londra, 1 (A.A.) - Fransız , 

bakanları BB. Flanden ve Laval · 
dün aaat 16/ 40 da Dovning Strit'-
ten ayrılmışlardır. Fransa'nm Lon-
dra büyük elçisi de görüşmelere 
iştirak etmektedir. BB. Flanden 
ve Laval görüşmelerden memnun 
görünüyorlardı. Sanıldığına göre 
bu görüşmeler bugün bitecektir. 
Fransa büyük elçiliğinde bugün 
bir öğle ziyafeti verilecek ve ih
timalki B. Laval bugün Londra'
dan Paris'e hareket edecektir. 

Görüşmeler dostça bir hava 
içinde oluyor 

Londra, 2 (A.A.) - Neşredilen bir 
bildirime göre, B. Baldvin, Sir Con 
Saymen ve Eden B. Flanden ve Laval 

(Sonu 2 inci sayıfada) 

Anketlerimiz 

ANl(ARA 

lngiliz başbalı:anr Bay Makdonald 

TERZiLERi 
"Yerli kumaşlarımızı Beyoğlun daki firmaların ingiliz malı diye 

satacak kadar mükemmelle ştiğini övünerek söyliychiJiriz.,, 
Lokantalar gibi terzilikde son yıl. 

laTda AnkaTamzzda en çok artan ve 
gün geçdikce artmakda bir sanattır. 
Bu, AnkaTanrn her yıl kabaran insan 
sayısrnrn tabii bit neticesi olmakla 
beTaber son zamanlara kadar - bilhassa 

ka:;-ancı yüksek sınıfın • yavaş yavai 

lstanbulda elbise dikdirmekden vaz 
geçüp Ankaraya di:>nmeleri, burada 
ihtiyacz karşılayacak kadar fazla terzi 
dükfım açılmasına sebep olmuştul'. 

Bôyle olmakla beraber bu gün Anka

ralı~artn yılda bir iki defa lstanbula 

(Sonu 6. ıncı ~yıfada) 

Yerli kuma§larımrz her yurddaşın övünerek giyebileceği bir kerteye erişm 
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DIŞ ARDAN GELEN SON DUYUK .A 
SOVYETLER RIRLfCINDE 

B. ·rotanııı sözleri· 
nin Sovyetler Birli
ğindelil yankıları 

Moskova, 2 (AA) - Bay Molotof, 
son nutkunda Bay Hirotanın japon par. 
lamentosunda Sovyetler Birliğile olan 

·· ri söylcdifdaiııi 

tadlil ederek demiştir ki: 

" - Bay Hirota, Sovyet Rur.ya ile 
dostluğu azami surette teşvik ve heniU 
halledilmemiş olan meseleleri hal için 
gayretlerini iki miı;Ji <1rtırarak iki ül -
ke münasebetlerinin barış yoliyle inki
pfını hızlandırmak isteğinde olduğunu 
ıöyl emiştir. 

1steklerimi2e uygun olan bu sözleri 
selamlarız Bununla beraber, Bay Hiro
ta, sınırlarımızı korumak iç.in Uzak do
ğuda aldığımız mildafaa tedbirlerinden 
bilhassa bahsetmeyi lilzumlu görmüş 

n aynı umanda 1905 rus - japon sa. 
nşrndan sonra imza edil.mit olan Porta
ımouth andlaşmasma ela i~et etmiftir. 
Şimdi bu andlaş~yı tetkik ediyoruz. 
Bunun ikinci maddesi şudur: 

" Yüksek lkidJer Rusya ve Ja.pon
ya, her türlil suitefebhüm mevruundan 
sakınmak için, Rusya - Kore aınırın • 
ela rus veya Kore topraklarının güven
liğini tehdid edebilecek herhangi bir 
askeri tedbir alrnmaıınd.ao istinkaf e. 
tleceklerdir"" 

20. l. 825 tarihinde Japonya ile ya
pılan Pekin anlaşmasına göre, Ports
nıouth andla~ı Sovyetler Birliğiyle 
Japonya arasında şimdiye kadar mecbu
ri olarak meriyetini muhafaza etmekte
dir. Herk.ea biliyor ki, Sovyetıer Bir. 
liği bütiln uluslararası taahhüdlerinde 
olduğu gibi bu andlaşmanın bütün hü
kümlerini de tamam.en ifa etmektedir. 

Bu, Kore. ve cenub Sah.alini sınırla
nmızın tahkim edilmemesi hakkım:iaki 
ikinci ve dokuzunca maddelerden do .. 
ğan taahbüdterimiz hakkında da böy • 
ledir. Bay Hirota, 22. 1 ve 25 1 tarihli 
nutuk!armda Portsmouth andlapnasm. 
claki .bu taahhüdün rovyet - mançuri 
amrnna da genişletilmesi lüzumuna ip
ret etmiştir Mal ?m olduğu üzere mez• 
k<ir andlaşma sovyet - maııçuri aını • 
rmda korum tahkimatından hiç bahaet• 
memelrtedir. Fakat Bay Huota yukar. 
da söylediği maddelere işaret ederken 
bu andla§manın b~ka maddeleri de ol· 
vğunu unutmUftur. Mesel!. üçüncü 
madde ile Rusya YC Japonyanın bütün 
Mançuriyi aynı zamanda boşaltmayı ve 
andlaşmanın imzası tarihinde rus veya 
Japon kıtalarınm i~gali altında bulunan 

bütün Mançuri yerlerinin idareaini mün 
hasıran Çine litrakmayı taahhüd etmi:ş
Jerdi. Yedinci maddeye göre. Ruaya n 
Japonya Mançuriye kendilerine aid 
bulunan demiryollarını asked maksad
Jar]a değil yalnız ticari ve aınat nıa1ı:-
1atlarla işletmeyi taahhüd etmişltrdir. 

Japonyanın bu hükümleri tamamen 
unuttuğu ve Mançuridee katiyen tat. 

bik etmediğini görmek için bunlara bir 

göz atmak trafidir. 
Satdınşmamak andtaşmasma gelin

ce, Bay Hirota ile birlikte fUnu müşa
hede ve tt!bit etmek muvafık olur: 

Bir aaldırışmamak andlaşmasının sa
.ıcce yapılması Uz:ak doğuda barışın 
teminat altına alınması mesele&ini hal
Jedmıiyecektir. Aynı zamanda böyle 

bir andlapr.anm yapılmasını reddetme. 
1lİn devletler arasındaki münasebetle • 

re pek fazla gayn müııaid bir surette 
tesir ettiğini ve bunun kartıhkh güve
llİn tahkimine hizmet etmedi tini tanı• 
mak da iınklnsızdrr. 

Moskova, 2 (A.A) - Tas ajansı bil
diriyor- Pravda gazetesi, Bay Hirotanın 
söylediklerine aid olarak Bay Molotof 
tarafından Sovyetlu kongresinde bir 
laldmşmamak andlaşması yapılması 

hakkındaki Sovyetler Birliği teklifinin 

Japonya tarafından reddedildiğini bil. 
diren nutkundan bahsederek diyor ki: 

'' Herkesin bildiği gibi Sovyetler 
Birliği savaşı ..düşünmediğine göre burı
d.:.:ı japon mnitatist mahfellerinin '§İm
di saldırmak lüzumu meselesini tetkik 

DECIŞfK DUYUKLAR 

A1mau gazete1eriuio Sar gazete
lerine rekabet etmesi menedildi 

Sarbruk, 2 (A.A.) - B. Hit1er'in Sar 
murahhası, dün alman gazetelerinin Sar 
gazetelerine rekabet etmesini menetmit
tir, bu rekabet, Sar'ın aJman Urün1ed 
tarafından istilasına karşı reıırnen kon -
mu ilk engeldir. 

1iearet filo. una yardım yasag 

Londra, 2 (A.A.) - Avam Kamara· 
sı ticaret filosuna yardım hakkındaki 

yasa projesini üçüncü okunuşunda ka -
bul etmiştir. Proje Lordlar kamarasına 
gönderilmiıtir. 

Sofya'Ja kaybolan bir yunanlı 

Atina, 2 (A.A.) - Yunan gazeteleri 

Sofya"da oturan yunan tüccanndan İl -

yadis'in kim olduklan belirsia kişilerce 

güpe gündü:.: ve sokaktan alınarak orta• 

dan kaldırılması hakkında hiçbir dJyuk 

alamadıklarından dolayı şaşmaktadır. 

Yunan elçiliğinin teıebbüslerine ve 

bulgar hükUınetiniıı vaidlerine rağmen 

İlyadiı'in nerede olduğu öğrenileme -

mi§ tir. 

Mançuko, karışıklıkJar kaynağı 

Tsinking, 2 (A.A.) - Mançuko 

Amur nehri Sovyct ktyılannrn yalnn 

bapna Sovyet Rusya tarafından taran • 

ması için Sovyet hükumetinin teşebbüs

lerini, iki memleketin bu uğurda işbir

liğini gerekli gösteren nehir anlaşma • 

ama muhalif bir hareket sayacağını ilan 
etmiş_tir. 

Japon ordusu, Boimor mmtaka~ın -

dan bütün moğol saldırganlannm ko -
vuldağunu ve durumun daha az gergin 
olduğunu bildirmektedir. 

U1uslararası iş bürosunun 
çalışmaları 

Cenevre. 2 (A.A.) - Uluslararası it 
bürosunun idare meclisi Sovyet murah
hası B. Boria Argus'a hoj geldiniz de • 
dikten sonra 1936 uluslararaaı büro ça • 
hpnaları bakkmdaki raporunu tetkik et
miftir. 

Bundan sonra, kömür aanayiinin, 
uluslararası iı konferansı: toplanmadan 
önce, uluslararası nizamlara bağlanma
sını dileyen işçi scndikalan kararım ka
bul eylemiştir. 

Uluslararası İf bürosuna, toplanacak 
konferansa bütün işlerin uluslararası 

nizamlara bağlanması projelerinden ha· 
ric olarak bu büronun kollekt:if konto • 
ratJala muhacir i~çilerinin işe alınması 
meselelerine dair bir rapor vermesi mu
vafık görülmüştür. 

Polonya'nın Almanya'ya karşı 
durumu 

Var§ova, 2 (A.A.) - Diyet meclisin 
de Polonya dı}arı işler bakaru B. Bek'in 
söylediklerinden sonra ıöz alan demok· 
rat fırkası saylavlanndan B. Stronsky 
demiştir ki: 

Almanya ile Polonya arasında imza
lanan aaldınşmamak andlaşmasmı mu -
vafık bulmakla buna bir sır şekli verile
rek Polonya ile Almanya arasında ger -
çek bir anla§ma olduğu kanaatinin ve -
rilmettini de hatalı görürüm. 

Polonyanm ittifaklanm bıraktığı ha 
vadisinin teessüfe değer olduğunu bil • 
diren saylav doğu loka.rnosuna temas ile 
Polonya'nm prensib bakımından bu fik· 
re iştirake hazır olduğunu bildirmesi ve 
güvenliği temin eden bu gıl>i veaiblara 
iltihak etmesi ll'.?Im geldiğini röyJemiştir. 

Sosyalist saylavlardan Czapiusky, 

gibi mühim meselelerde hük<imet göril· 
§üniln ulusa lSyikiyle bildirilmemesin • 
den ötürü şikayette bulunmuı ve Bitler 
Almanyasiyle yapılan anlaşma hakkın • 
da ihtiyatlı bir dil kullanmııtır. 

etmekte olduğu manası çıkarılmak la
zım gelir. Sovyetler Birliğinin sov• 
yet - Man911ri sının arasındaki tahki
matı ancak Japonyanın sovyet Uzak do. 
ğusuna karşı mütemadiyen ye açık biJ" 
surette hazrrhklar yapmasından doğu

yor. 

Fransa - İngiltere 
(BSlı 1 inci sayrfada) 

ile Dovnin Strit'de görüşmüşlerdir. Ya
pılan iki özel görüşmede Avrupa siya
sasının genel çizgileri görü§ü1müştür. 

Yarınki özel toplantıda fransız bakan· 
]ar birçok noktalar üzerinde düşündük
lerini bildireceklerdir. Konuşmalann 

pek samimi ve dosıca bir hava iç!nde 
geçmesi herkesi mrmnun etmiştir. 

Londra, :l {A:.A.) - Oğrenfldiğine 
göre, fransız murahhasları hava kuvvet
lerinin tahdidi muahedesini ve Almanya 

nın ıilah altına aldığı askerlerin aayısı
nı konuşmalarda ileri sürmüştür. 

Yan resmi fransız mahfellerinde ıöy 

Jenildiğine göre ingiliz - fransız konfe
ransından kayda değer aonuclar elde 

edildiği mevzuu bahsolamaz. Bu konfe
rans, büsbütün kartılıldr görüı değif • 

tirmelerden başka bir ıey olmadığı ve 

bazı önceden tesbit edilmi~ meseleleri 
konuşmak için toplanıldığı bildirilmek
tedir. 

BB. Flanden ve Laval bazı Avcupa 

nıescleleri hakkında Makdonald, Sir 

Con Saymen ve daha başka ingiliz politi 

kacılariyle bizzat temasta bulunarak bun 

lann gö~lerini öğrerunek istiyorlardı. 

Fransız bakanlan görüşlerini bildirdik· 

lerinden ;imdi ingigli2 arkadaşlarının 

cevilblannr bekliyorlar. 
Otellerine dönüşte BB. FJanden ve 

Laval, fransız, alman, avusturyalı, hol

landab, japonyalı gazeteciler tarafından 

sarılarak kendilerine bazı sorğular ıo • 

rulmuşsa da franuz bakanları ccvab 

vemekten çekinmişlerdir. 

Alman ve fraosız istekleri 

Londra Z (A.A.) - Tahminlere gö

re İngiliz bakanları almanların hukuk 

bcrabcrlifi isteğiyle fransızlann alınan

lar tarafından güvenlik (emniyet) temi

nab verilmesine dair olan isteklerinin 

aynı zamanda görüşülmesi için alman 
hükilmetine yeni bir teşebbüste bulu· 
nulmasr hususunda ısrar edeceklerdir. 

Londra, 2 (A.A.) - Royter ajansr, 

bu sabahki fransız - ingiliz konuşmala. • 

nıun biri Dovning Strit'te, dışan işler 

bakanının evinde ve öteki dışar i§ler ba

kanlığında yapılacağını öğrenmiştir. 

Bu konu§lllalardan sonra Fransa elçili • 

ğinde bir öğle yemeği verilecek ve son 
toplantı öğleden sonra yapılacaktır. 

B. Laval'in Paris'e pazar günü dön. 
mesi ihtimali vardır. 

Dün alqam Britanya hükllıneti fran
sız bakanlannın şerefine olarak dqa.n 
işler bakanlığında bir ziyafet vermiş ve 
buna Bay Makdonald ba,kanlık ebni§· 
tir. 

Londra 2 (A.A.) - Royter ajansı 

bildiriyor: FransI% ve İngiliz görüşmele 
rinde elde edilecek sonuclann herhangi 
bir suretle oluna olsun Almanya aley
hine dönmüş olduklarını sandıracak bir 
ıekil almamasına büyük Britanya hü -
kfunetlcrince pek çok ehemmiyet veril· 
diği günden güne meydana çıkmakta -

dır. Bilhassa, son günlerde İngiltere ta
rafından Alınanyanın durumu tam bir 

surette dikkate alınarak Raylı hükQme

tinin haysiyetinden ve mevkiinden hi~ • 

bir ıey kaybetmeksizin imza edebileceği 
bir anlaşmaya vücud verilmek istenildi· 
ği görülmektedir. 

Almanya'oın askeri kuvvetleri 

Londra. 2 (A.A.) - Roytcr ajansı 

bildiriyor: Dün sabahki Fransa • 1ngil • 
tere konuımalanndan pek büyük bir kıs 

mının fransız büyük erkanıharbiyesinin 
Almanyarun askeri durumu hakkındaki 

düşüncelerini izah eden B. Laval'in nut
kuna tahsis olunmuştur. Fransa erkanı· 

harbiyesinin düşüncesine göre Almanya 
hükumeti muntazam surette veya kıs • 
men talim edilmiş efrada maliktir ki, 
bunlar sayı itibariyle fransız askerlerine 
üstün değilseler bile, herhalde müaavi
dirler. Yalnız, savaş levazımı itibariyle 
Almanya a~ağı durumdadır. 

iki gazetenin dü.şiincefori 
Londra, 2 (A.A.) - İngiliz liberal • 

leri üzerinde büyük tesiri olan haftalık 

.. Di Ekonomisfu mecmuası neşrettiği 

bir makalede İngiltere hükOmetinin si • 
lahsızlanma ve güvenlik mcaeleleri hak
kında bir anlaşma yapabilmek içn ken • 
di istikHilinden bir kısmım feda etmesi 
la.um geldiğini ve Franııa'mn muahede· 
ler tarafından kendisine temin olunan 
haklar üze.rinde sağlam ve yerinden oy
namaz bir fikri bulunduğunu yazmakta
dır. 

"Di Spektator,, ga.zetesi, Avrupa 
andlaşmalarında daha ileri gitmesini hü 
hükmnete tavsiye etmektedir. 

Bu iki mühim liberal gazeteye göre, 
Avrupa'yı barışa kavu~turabilmek, an -
c.ak İngiltere hükumetinin mcauliyetle
rini daha geniş bir tarzda göz önünde 
bulundurmasiylc kabil olabilecektir. 

Eğer silahlarda beraberlik esasına 

dayanan bir güvenlik temini kabul olur
ea Avrupa meselesi halledilmiş olacaktı. 

Londra, 2 (A.A.) - Fransız başba· 

kanlığı gegnel katibi Bay Leon Noel, in· 
giliz kabinesi genel kfitibi Sir Noris 
Hamkey ile yaptığı mülakatta İngilte

re bafbakanhk \qkilatmda Fransa için 
tatbiki kabil olanları tetkik etmittir. 

Londra. 2 (A.A.) - Havas Ajansı
na bildiriliyor: lvinin Niyus gazetesi, 
dün akJamki nüshasında, Fransa"nın bir 
hücuma manıs kaldığı halde İngiltere· 
nin askeri v ba.hrf kuVTtlrinin yardımı • 
na güvenebileceği hakkında verilecek 
bir teminata karşılık bütün bava kuv • 
vetleriyle lngiltere'nin yardımına git • 
meği kabul edeceğini sandıracak birçok 
sebebler vardır. Bu şekilde lngiltere 
için hava cihetinden hiçbir tehlike kal· 
mryacaktır. 

Makdonald'm ziyaft>lİ 

Londra. 2 (A.A.) - Dün akşam, 

fransız bakanları adına Bay Makdonal
d'ın bakanlığı altında İngiliz hükfimeti 
tarafından verilmiş olan büyük ziya -
fette, bütün hükumet erkanı, Cantebu
ry piakoposu, Markiı De Crcv, Lord Ra· 
ding, Kont Derbi, Oıten Şamberlayn, 
Loyd Corc dahil olmaJı ilure yüksek 
şahsiyetler hazır bulunmuşlardır. 

İngiliz bakanlarının toplantısı 

Londra, 2 (A.A.) - lngıliz bakanla
n bu sabah erkenden Başbakanlıkta top 
lanarak dünkü toplantıda Flanden ve La 
val'in söylediklerini tetkik etmişlerdir. 
İngiliz bakanlarının fransrz bakanlariy
Je tekrar temasa gelmeden evci toplan 
ın.ık Z·"' "'etini b: '"l'ttın•i otduk?-.PTııa ·.a
kılına dünkü toplantıda Flandeu ve La
val'in yaptıktan teklifler fevkalide mü
him ohnahdır. 

B. Lava! de B. Henderaon ile görüş
meğe gitmeden önce fransız bakanlan 
otelde uzun bir toplantı ya~Jardır. 

Deyli l\feyl'in bir yazısı 

Londra, 2 (A.A.) - Bütün Londra 
gazeteleri arasında yalms Deyli Meyi, 
neşrettiği başyazıda dUnkü konuşmala
rı mevzuu bahsetmekte ve eveldenberi 
müdafaa etmekte olup İtalya'mn da ilti
hak edebileceği bir ingiliz • fransız Jeda 
fili ittifakı lehindeki miltaleasım ileri 
sürmektedir. Bu ıuretle Alma~ya Av • 
rupa'run prbnda serbest kalacaktır. 

Gazeteler, son derece ketum bir şe
kilde geçmekte olan dünkü konu~malar 
hakkında değişik malGmat vermekte • 
dider. 

Taymis gazetesi, bugün öğleden son 
raki konuşmalarda genel mahiyette, fa· 
kat kıvanc verici sonuclar elde edilece
ğini ummaktadır. 

Deyli Meyi, vaziyeti bedbinlikle mü
talea ederek, bir çıkmaza yaklaşıldığını 
yazmaktadr. Deyli Telgraf, tasavvur edi 
]en itilafın, büyük kıammın ifşa edilece
ğini zannetmektedir. Deyli fskeç, elde 

edilecek itil!fm İngiltere tarafından ye
ni teahhüd teminatlan ihtiva etmiyece • 
fni söylemektedir. 

Hiç bir müshet netice yok! 
Londra, 2 (A.A.) - Royter bildiri· 

yor : İngiliz ve fransu bakanlan ara~ın· 
daki görüşmeler, şimdiye kadar hiçbir 

müsbet sonuca varmamıştır. Bu görüş • 
melere, cumartesi günü de devam edile
rek, akşam üstü son verilmesi ve müşte· 
rek bir reami tebliğ nclrolunması muh
temeldir. 

Bay Laval, pazar günü öğleden son• 
ra Londra'dan ayrılmağı düşünüyorsa 

da Bay Flanden, hafta tatilini Sör Ber: 

ry'nin sayfiyesinde geçirecek ve orada 
Bay Çemberlayn ile ba;ı;ı para meselcc 
leri hakkında görüşecektir. 

Dünkü görüşmeler iki tarafın biribi• 
rine vaziyet hakkndaki noktai nazar bilw 
dirmesi şeklinde geçmiş ve bir miizak~ 
re başlanğıcı §eklini almamıştır. 

İki ülkenin yüksek idare adamları, 
dış sıyasa meaelelerinin açık bir bilançoı 
sunu yaparak, aiUihlan azaltma konuş • 
malarının yeniden başlamasına müsaiıl 
olabilecek bir fornriiJ ar~ışlanhr. Bu 
suretle Almanya. andlaşmalara girm~k· 
le fransızların gözünde siliihsızlanma 

meselesinin en esash ıtiiğünü olan giı • 
ven meselesinin halli için gerekli olan 
sıyasal Relişmeleri kolcıvlaştırmıs ola .. 
c.aktır. 

İngiliz idarccilı:ri ıst>. Fransa"nııı bii 
tün bütün başka bir yolda yiirümek hu· 
ıusunda muvaffakiyctini istihı;a•e çalış· 
maktadırlar. Bilhaasa Bay Con Saymenı 
bu yolun pratik cebhe!t-rini inıha çalış -
mıştır. 

Almanya Versay anJaşmasına mu • 
halif olarak yeniden silahlanmakla bu 
muahedenin askerf mcmnuiyetlrr kısmı 
işe yaramaz bir hale J!l'frni~tir. Bay Con 
Saymen. bu şerait dahilinde F'ran~ ile 
fngiltere'nin Almanya hükOmetine Ver· 
say anlaşmasındaki süet mcmnuiyetlc • 
rin kaldrnlmasmı ve valnız Rayıı nehri~ 
nin sol 1ahiline aid hükümlerin korun• 
masmr teklif için iytitnf etmek meclıu • 
riyetin~e olduklanm söylemiştir. 

Pöyle olmakla beraber, ingiliz görü
şüne ~öre bu yolda bir ttklif ancak C-
nevre'de cebir mahiyetinden tamamile 
uzak hir münakaşa sonunda &Hahları tah 
did edec~k bir uzla!'!m;ı İm!a t'ıiH-likteo 
sonra t;:1h:.kkuk alanına J:İrebilir 

Görülüyor 1d, iJf'ri ~ürülen tezler. hi· 
ribirinden derin bir surette avrıclır. 

Fransa bütün hükumetlerin ısi15hları 

azaltma konferansı !ıraıımda bütün dev· 
let)erin kendi menra;ıılerini koruma vo· 
lunda 11ynı hakka maJ;k olmalarını ic;te· 
mektedir. Fakat. Almanya uluslar der· 
neğindeki mevkiini yeniden almaüa anık'" 
mıdır? Eğer değilse, in~iliz teklifi nasıl 
bir vaziyette kalacaktır? Hattı Ahan
ya, c~nevre'ye gelme~i kabül etse bile 
yeni yapmış olduğu t eslihatm zaruıi bir 
sonucu olmak Bzere diğer hükOmetlt re 
.rasıl bir emniyet teminatı verilcbiJc -
celttir. 

Nihayet mühim bir megeJe vardır ki, 

o da tamam bir hil~üniyet ile im2'asını 
koyacak devlet1ett bu anlaşmayı kas· 
den bozanlara karıfl anlaşmanın bur 
icarf teminat? ihtiva etmesi mesel~idir. 

Bu hususta artık bir İngiliz - fran -
su hava anla~masrnr proteııto etmeden 
kabul eden ingigliz efkSn umumiyes;n
de münaka:!a edilemiyecek derecede 
meydanda terakki eserleri görülmekte -
dir. 

Her halde c:kvlet adam1annın, Av-
rupa banşı için gerek olan birlik hare • 
ket1erini koruyabilmek ilzere acele her
hangi bir karar almaktan çekinecekleıin 
de filphe yoktur. 

l{abioe toplantısında ne 
görüşiildü 

Lond.ra, 2 (A.A.) - Royter Ajanc;ı 
bilricisinden: Bakanların bugün Dov· 
ning Strct'te toplanması, hafta sonu 
için pek alelade bir hadise değildir. Bu 
hadise, ingiliz • fransu konuş:maJarın· 
da mühim gelişmeler vuku bulduğunu 
tahmin ettirmektedir. 

Sanıldığına göre, bakanların bu top· 
lantıda münakaşa edecekleri mevzular
dan biri, Almanya'nın askert kuvveti 
hakkında fransız bakanlan tarafından 

yapılan iddianın takdir ve tesbitidir. 

Fransız bakanlarının, Almanya'nuı 

teslibatı tiaklunda fransıs genel erk!· 

nıharbiyesl tarafından tanıiın edilen 
mahdud dosyayı ingiliz bakanlaıma tebo 
liğ ettiklerine dair bir rivayet dolat~ 

maktadır. 

Bu dosyanın önce, ingiliz bakanları
na katiyen tebliğ edilmediği zannedil• 
mektedir. Bu dosya muhteviyatı, sanıl .. 
dığma göre ingiliz genel erkanı harbi -
yesi üyesine çoktanbcri malQm idi. 

Bu rivayet, doğru olduğu takdirde, 
mevzubahs vesikanın öğleden sonra ce .. 
reyan edecek olan İngiliz • fransrz ko
nuşmalarından önce ingiliz kabinesinin 
bu sabahki toplantısında ciddiyetle gö~ 
önüne alınmaıunı gerckletecek bir mev• 
zu teşlrll ettiği oranlaru11aktadır. 
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Aı l{ara sehir 
' nı ~ersi toplantısı 

(Başı 1 ınci sayılacla) 

'bunlara aid kanuni harcirahın verilme

si hucuıunda başkanhga aalahiyet veril

mesi isteniyordu. Ankara'nın en büyük 

derdlerinden biri olan otobüs işinin böy· 

lece belediyeyi hiç bir ağır yük altına 
sokmaması ve çok müsaid ıartlarla hal 

edilmesi büyük bir memnuniyetle onan· 

<lı . Bundan sonra kanalizasyonlar hak

kında bir temennide bulunuldu. Bu mü

na~betle batkanhk bu itle iymar mü

dürlüğünün mı::11ul olduğunu ve beledi 

Yenin mevcud bir vidanj makineıini ta • 

rnir ettirdiği gibi Rusya"ya yeniden 

iki ''İdanj makinesi aiparİi verildiğini, 
bunlar da geldikten aonra derhal faali -
Yete geçileceğini söyledi. 

Ruznamede başka bir ııey olmadığın

dan 10 ıubat paı:ar gunü ı;aat 17 de top

lanmak Ü7.ere toplantıya ııon verildi. En

cümen seçiminde üyeler aşağıdaki encü

menlere seçilmiılerdir: 

Hesabları tetkik encümeni Bay Fet

hi, Bay lskender, Bay Hamid, Bay Zi

Ya, Bay Muzafferı Bay Nureddin, Bay 
Nunat. 

Büdce encümeni: Bayan Samiye, 

Bay Hayrullah, Bay lskender, Bay 

Mümtaz, Bay Reşad, Bay Cafer Tayyar, 
Bay Vehbi. 

imar nafıa encümeni: Bayan Zehra, 

Bay Ahmed, Bay Cemal, Bay Muhlis, 

Bay Tevfik, Bay Mimar Halim, Bay 
Şükrü. 

Sıhhiye encümeni: Bayan Makbule, 

Bay Hüseyin Ertugrul, Bay Naşid Hak

lu, Bay Yusuf Hikmet, Bay Ali Vahid, 
Bay Bilal, Bay Mazhar. 

Tarife encümeni: Bay Mecdi Sad -

rettin, Bay Halim, Bay İbrahim, Bay 

Natid, Bay Raaim, Bay Rifat, Bay Fey
zi, Bay Oııman. 

~~------·---------~ 
Eski Seyrisef ain 

tasfiye işleri 
t - ~--·,1>ul, 2 (Telefon) - Eski 

se; .in idaresinin tasfiye itle

ri bugün bitti ve komisyon dağıl
dı. 

Edebiyat komİ!")"OllU üyelerinin 
raporları 

Kültür Bakanlığınca teşkil edi
len edebiyat komisyonu azaların
dan bir kısmı yeni dil değişimine 
göre edebiyat ve gramerimizin 
nasıl olması hakkındaki fikirleri
ni ayrı ayrı tesbit ederek birer ra
por halinde bakanlığa vermişler
dir. Komi~yon Başkanı Bay Falih 
Rıfkı Atay ve bir kısım üyeler 
türk lugatini hazırlıyan komisyon
da meşgul olduklarından komis
yondaki çalışmalarını bitirerek 
.ı\nkara'ya döndükten sonra rapor
larını vereceklerdir. Komisyon bu 
raporları tetkik ettikten sonra e
sas fikirleri tesbit edecek ve on
dan sonra okulaların edebiyat ve 

-gramer müfredat programlarını ve 
bunları tatbike yurıyacak mütale· 
asını bir ro.porla bakadığa vere
cektir. 

• 
1 ç D 
İstanbul planr jüri 

heyetine verildi 
İstanbul, 2 (Tele fon) - İstan

bul planı hakkındaki projeleri tet· 
kik eden ihtısas komisyonu bugün 
projeler hakkında jüriye izahat 
verdi. lhtısas komisyonu İstanbul 
için alman mütehassısı Frgöz'ün 
projesine taraftardır. Jüri pazar· 
tesi günü toplanacak ve kararını 
verecektir. 

İstanbul vapurculuk 
şirketi 

İstanbul, 2 (Telefon) - Vapur
culuk ıirketi mevsim münasebe
tile vapurlarından hirkaçıyle bun· 
ların işçilerini seferden çıkarmış
tır. Şirket müdürü beyanatında 
şunları söylemiştir: 

"- Masraflı gemilerin muvak
kat olarak seferden çıkarılması 
dolayısiyle açıkta kalan tayfadan 
bir kısmı diğer vapurlara yerleş
tirilmiş yerleştirilemiyenlere de 
yarım ücret verilmesi kararlaştı
rılmıştır. Bunlar bir ay sonra tek
rar işlerine başlıyacaklardır. 

Tütünlerimizi almak 
için müracaatlar 

İstanbul, 2 (Telefon) - Hindis
tan ve Ca va' dan türk tütünü al
mak için müracaatlar vardır. Bir 
firma Cava'da fabrika açarak türk 
tütünü işlemeği teklif etmiştir. 

Ayasofya müzesi 
İstanbul, 2 (Telefon) - Müze 

olarak açılan Ayasof ya birçok İs
tanbullu merakhlar tarafından 
gezilmektedir. 

Soyadı tescilini kolay
laştırmak için 

İstanbul, 2 (Telefon) - Soy a
dı tescilini kolaylaştırmak için İs
tanbul' da mahallelerde mümessil
ler seçilmesine ve bu mümessille
rin ev ev dolaşarak alınan soy ad
larını tesbite karar verilmiştir. 

Sinemacılar ve Darül
aceze hissesi 

İstanbul, 2 (Telefon) - Sine
macılarla belediye arasında Da
rülaceze hissesi yüzünden çıkan 

• ve belediye lehine neticelenen da
va sinemacılar tarafından kanuni 
müddeti zarfında itiraz edilmedi
ğinden katile~miştir. 

Dört sahtekar tevkif 
edill~i 

İstanbul, 2 (Telefon) - lstan
bulda icra dairesinde sahtekarlık 
yapan icra katibi Kadri'nin suçile 
alakadar olan Herant, lstavri, Vi
çin isminde üç kişi ile avukat İs
mail adında biri tevkif edilmişler· 
dir. 

Gümuıcüne tıirk okullarındaki yoksul çocukfarı giydirmek için genel vaı•· 
liğin izniyle tilrlc cemaatinden ayrılan bir komisyonun. ço~. gü~e~ çalışması sa. 
y~sinde ( 120) türk okul talebesi baştan ayağa kadar gwyduılmıştzr. 

ULUS SAYJFA 3 
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u y u K L A R t\ııkara Halkeviıı<le 

J)iisiiıı ·is avr lıO-ı 

Uluslararası kadınlar 

birliği reisi 
İstanbul, 2 (Telefon) - lstan

bulda misafir bulunan uluslarara
sı kadınlar birliği başkanı Korbet 
A!bi'nin şerefine bugün Tokatlı
yanda bir çay ziyafeti verilecektir. 
Kendisi aynı zamanda silahsızlan
ma komisyonunda İngiliz murah
hası olan Kor bet Aşbi ziyafetten 
önce Tevfik Rüştü Aras'la görüş
tü. 

Nezle ve boğaz 
hastalıkları 

(Ba!iı 1 inci sayrfacla) 

de görülen vakalarda hastalığın her han 

gi ağır diğer bir hastalıkla karışmasr 

görülmemektedir. Bununla beraber hal

kmızın çok dikkatli davranarak soğuk 

almağa sebeb olacak hallerden mümkün 

old su kndar çekinmeleri ve hasta zi -

yarctinc gitmemeleri ve her suretle sıh 

hatlerini korumağa çalışmaları tavsiye 

olunur. 

Ank:ara ({adyosu 
Dün akşam Ankara radyosunda, spor

cunun saatında, spor hakkında bir kon 
ferans verildi. Bundan sonra Mozar·ın 

hayatı ve karakteristik iki eseri üzerine, 
kısa fakat özlü bir konuşma yapıldı. Bu 
konuşma bitince Bayan Ferhunde Ulvi 
piyanoda Mozar'm Sonafını büyük bir 
muvaffakiyetle çaldı. 

Teknik saatinde mühendis Bay Fu -
ad, kendisinden beklediğimiz gibi, fay • 
dalanarak dinlenen değerli bir konfe • 
rans verdi. Bu konferansı, ayrıca, okur
larımıza sunacağız. 

Teknik konuşmanın ardından dans 
müziki başlad~ ve bundan sonra da Mo
zar'ın keman konsertosunu Necdet Rem 
zi keman, Ferhunde Ulvi piyano ile çal
dılar. İki değerli kardeşi yaşattıkları 

Mozar akşamından ötürü kutlarız .• 
Müzik bitince günün mühim haber

leri okundu. 
Bu akşamki program şudur: 

Ziraat Vekaleti meteoroloji saati 
Musiki: 
Havayi gitarı ile küçük, hafif parçalar 
Sadrettin: Gitar 
Ulvi Cemal: Piyano 
Necib Fazıl'm saati 
Dans musikisi: 
Musiki: 
Necdet Remzi'nin en ilerde talebele • 
rinden Cahide Yığın'ın iki keman ve 
piyano refakatinde konseri: 
Dambrosio Canzonetta 
Cahide Yığın: Keman 
Ulvi Cemal: Piyano 
Pleyel 2 keman için duo 
Necdet Remzi : Keman 
Cahide Yığın: ,, 
Hnberlcr .• 

Sivrilıisar Hiliilialımer ~ubesi Kozağa~ 
köyü ilk okulundaki 30 fakir çocuğa el
bise, ayakkabı ve çamaşıı:. vermiştir. Bu 

resim yardım edilea çocuklartf bir 
arada f!Östermektedir. 

Almanya - Türkiye 
ticaret anlaşması 

• 

Almanya • Türkiye ticaret an
latmasına bağlı iki numaralı kon
tenjan listesi bir yenisi ile değİf· 
tirilmiş ve bu değişiklik Bakan
lar Heyetince kabul edilmiştir. Ye
ni listede, eski listede olmıyan ba
zı tarife numaraları için konten
jan verildiği gibi eski listedeki 
bazı tarife numaralarındaki kon
tenjan miktarları da artırılmıthr. 

Bu yeni liste 1 ikinci teşrin 1934 
tarihindenberi muteber olacaktır. 
Bunun için bu tarihtenberi geçiri
len mallar bu yeni listenin kon
tenjanlarından mahsub edilecek
tir. Gümrükler genel müdürlüğü 
yeni listeyi bugün telyazısı ile 
gümrüklere bildirmiştir. 

Yeni Türk - İsviçre 
ticaret anlaşması 

İsviçre ile hükUınetimiz arasın
da mevcud bulunan ticaret anlaş
ması müddeti on şubatla hüküm
den kalkacaktır. Onun yerine geç
mek üzere İsviçre ile yeni bir ti
caret uzlaşması imzalanmıştır. Ye
ni uzlaşma Bakanlar Heyetince 
lasdik edildikten sonra 11 şubat
tan itibaren meri olacaktır. 

lccri isler Bakanlı;rı • .. e 
nıt•mnrları için 

tçeri işler Bakanlığı memuı ıarı 
için bir sicil ve terfi kanun proje
si hazırlamıştır. Proje bakanlık 
müdürler encümenince gözden ge
çirilmektedir. Bu proje ile İçeri 
İtler Bakanlığı memurlarının mun
tazam sicilleri tutulacak, Sü Ba
kanlığında olduğu gibi memurla
rın terfileri bu siciller göz önün
de tutulmak suretiyle barem ka
nunu hükümleri dairesinde yapı· 
lacaktır. 

Zingal ormanları nizamname· 
~inde yapılan tadilat 

Bakanlar Heyeti Zingal orman
ları türk anonim ıirketi esas ni
zamnamesinde yapılan değişikliği 
kabul etmiıtir. Değişen maddele
re göre şirketin sermayesi (500) 
bin liradan 25 şer liralık seksen 
bin hisseye çıkarılmak suretiyle 
iki milyon lira olmaktadır. 

Yt·ni bir orta mckteb yapılıyor 
Kültür Bakanlığı Ankarada yap

tıracağı orta mekteb binasını itfa
iye meydanında yaptırmağa ka
rar vermiştir. Meydanda bulunan 
arsa ve binalar bugünlerde Kül
tür Bakanlığı namına İymar Mü
dürlüğünce istimlak edilecek ve 

{ ondan sonra binanın ihalesi yapı
l larak inşaata başlanacaktır. Bina 
1 1935 · 1936 ders senesine yetişmiş 
bulunacaktır. 

Ziraat Bakanlığı lt·şkilal kanunu 
Ziraat Bakanlığı barem kanu

nuna tevfikan bir bakanlık teşki
lat kanunu projesi hazırlamıştır. 
Projeyi hükumet martta meclise 
sevkedecektir. 

' ' .ı 
Dun akşam Hnlkc, i t .yall'O .ıuııa git-

tim. Aım:ılc:ir geneler taıa.ından oyann;ın 
··duşünu~ ayrılığı, • .adlı biı· piyes gör • 

düın. 

Benim amatör oyunlarına p k o k.ı 

daı· gittiğim yoktur. Birkaç iyi tiyatrc 
görduğum, biraz bu işle ugra~tıcırn, bir 
kaç piyeı yazdığım için midiı· bilmem, 
tamamiylc olgun, baştan aıağı sanat 
dolu oynanışlardan başkasını g.:ırıneğe, 

dinlemeğc tahammül edemiyorum .• 
Amatôr tiyatrolarına gitmeyişimin en 
bü)·ük sebebi budur. 

Dün ak~am bu fikrimı değiıtiı·diın 

Oyııyon aktöderin hepsini şahsan ta • 
nımaııaydım "bunlar bir profoayonel 
trup ol:.a gertk,ı derdim . 

Anlıyorum ki tiyatro ki.ilti.iı·unün, 

taklidi değil , aı;lı, duyan, anlıyan, bilen 
)eni neail arasında hazmediliyor. 

Çocuklar nı: oynad.klarını, niçin oy 
nad,klaıını pek ala biliyor, İçin için hİUE 

diyorlar. 

Piyesın buyuk rolunia oynıyan Bayan 
Saadet bana, türk tıyatrosunun ıayılı 

kadın unsurlarını hatırlattı. Onların sc· 
nclercc uğraş.ırak, binb~r tecrübe i!e 
sokulmak istedikleri sanat ufkunu bu 
küçük kızın bir hamlede nştıgına İnan • 
dıın. 

Piyes için knydedilmc~c deger bariı. 
bir kusur görmedim. Sözlere ve mizan· 
senlere refakat eden harckctlerdt:ki b. zı 
tercddüdleri şiındilık kusur saymıya • 
lım . Y nlnız; duyarak, anlıyar..k, içten 
gelen bir iştiyakla oynıyan bu nğır pi • 
yeııi seyreden halk d.l aynı ınccliği gös
terib, piyesin en ha~in ycrındc gülmek, 
kabak çekirdegi yemek gibi knlb ve ha· 
tır kıran hallerd~ bulunmaınıt olsaydı, 
tiyatrodan 5evincle ayrılacaktım. 

PiRAYE FUAD 

Maarif miitliirleri talimatuamt!~I 

Kültür Bakanlığınca hazırlanan 

Maarif müdürleri talimatnamesi 

gözden geçirilmek üzere talim vo 
terbiye heyetine verilmittir. Tali. 
matname maarif müdürlerinin vi
layetleri dahilinde ilk tedrisattan 
batka orta tedrisatın da muraka. 
be ve tedvin mesuliyetini kendil~ 
rine vermekte ve murakabenin ne 
tarzda yapılacağı hakkında hü. 
kümleri ihtiva etmektedir. 

Son kontt"njan kararnamesi 

Son kontenjan kararnamesinin 
birinci teşrin 934 - mart 935 dev
resine aid olmak üzere serbest K 
L listesine tarif enin 389 numaralı 
pozisyonu ithal edilmiıtir. 

Orman mcmuı-ları ara ımla 

Edirne orman ameliyat mekte
bi mezunlarından Şükrü Köyceğ i
ze, İzzet Mecidözüne, İzzettin Ge
diz' e, Tevfik Kadirliye, Hadi ve 
Mehmed Ankara'ya, Asım Zon· 
guldak Ereğlisine, Müeyyed Af· 
yon Aziziyesine, Ömer Smdırgıya, 
Sa1ih İsparta, mürefteli Asım T e· 
fenniye, Necati lzniğe, Raci Bo· 
ğazlıyana orman mühendis mua
vini olarak, orman amanajman 
grup mühendislerinden Rahmi de 
.Bakanlık müfettişliğine tayin e· 
dilmişlerdir. 

lJu resim lnebolu'dakı ilk okullarda oku }'Sn yoksul yavruların oradaki çoy~af 
kururularrn vardrmivl~ nasrl 11ivdirildiklerini göstermektedir.. 
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.SAYIFA 4 ULUS . 

' f unanistanda ulusal 
müdafaa programı 

Yunanistan'ın birkaç zamandan be
ri ulusal mUdafaa vasıtalarını kuvvet
lendirmek için bir program hazırlamak
ta olduğu ve bunu yakında tatbik etme· 
ie başlıyacağı maHkındur. Yunan bükft· 
metinin bUtün aJikadar dairelerle ig 
birliği ederek ana hatlarını hazırladığı 
ve bakanlar meclisinde uzun uzadıya 

tetkik ettiği bu program, ulusal mahi· 
yeti ve tatbikinin uzun. yıllara taksim 
edilmiş olması dolayısile, kat! geıklini 
almadan ve kanunlaştırılmadan evel, 
buna benzer difer genel ulusal ' işler de 
olduğu gibi, ıon günlerde bugün fır· 
kalar başkanlarından müreklı:eb bir 
meclise verilmit ve halen orada tetkik 
edilmekte bulunmuştur. 

l Yabancı gazetelerde okuduklarımız) 

Ulusal mildaf aa konseyi ile mUıte
reken hUk<bnetin hazırladığı bu prog
ram hakkında Proia gazetesinin verdi
li malftmata göre, Yunanistanın ulusal 
111Udafaası tertibatı 8-9 yıl içinde ve bi
ıibirini takib eden Uç merhalede tama
men bitirilmiş olacaktır. 

Birinci merhalede varılacak gayeler 
ıunlardır: Adedi tesbit edilmiş miktar 
da fırkaların seferber edilmesi hakkın
daki plinı tatbik etmek için lazım ge
len malzemenin ikmali, kara ve deniz 
kuvetlerile münasib bir surette bir ha
n filosunun tefkm, deniz kuvvetleri
Din, Skaramanga'da inşa edilecek ve in
ıası üç yıldan evel bitecek olan iki tor
pido muhribile takviyeıi, ve askeri 
wliyat için lüzumu olan mütemmim 
demiryolarının yapılması. 

Programın bu birinci kısmının tat
'1ki için, yapılan tetkiklere göre, kara 
orduıu için 2 milyar, bava ordusu için 
1 milyar 200 milyon ve deniz ordusu 
isin 500 milyon drahmi sarfedilecektir. 

ÜçüncU yddan altıncı yıla yani 
1940 yılına kadar sürecek olan ikinci 
merhalede varılacak gayeler §unlardır: 

Asker veriminin nüfusun yüzde onu 
aiabetinde teıbiti fırkalann adedinin 
futaJapııasını icab ettiğinden harb ha
linde f ırlı:alarm fazlataıtırılmalı için 
Jbım gelen tedbirlerin alınması, kara 
•e deniz ve bava kuvvetlerinden başka 
mun seferler için ayrı ve mUstakil bir 
hava kuvveti teşkili, deniz lı:uvvetlerin
cfe eski denizllatil Ye denizaltı gemile
rinin, o zamana kadar tamamen tecdidi, 
•e kara ve deniz topları mermilerinin, 
el bombalarının, torpilerin, ha.f if top
ların, makineli tüfeklerin ve aairenin 
Yunanistanda yapılmasını milmkiln lu
Jacak bir askert aanayiin tesisi. Progra
mın bu ikinci kısmının tatbiki için de 
a milyara yakm drahmi aarfolunacak
tn. 

Programın son Uç yıllık UçUncU 
merhalesinde ise büyük merkezler tah· 
'im edilecek, bunların hava müdafuı 
için tam tertibat alınacak, memleketin 
sahil mUdafası ikmal olunacak Ye mü
nakale vasıtaları dış vaziyetin inkişafı 
dolayısile vücude gelen askert lilzum
Jara tevfik olunacaktır. 

Yunanistan'm bugilnlı:il askeri kuv
.etleri ikmal edilmiyecek bir vaziyette 
he de hükUınet, depolardaki bütün se
ferberlik malzemesini lilzumu takdi
rinde tam surette istimal edebilmesi 
fçin ikmal etmeği doğru bulmaktadır. 

Bu bakımdan bilhassa seferberlik gi
yim ihtiyaçlarının derhal tamamlan

aıau ve bu sahadaki 500 milyon drah
milik eksiklerin memleket dahilinde 
yunan fabrikalarında bir yıldan az bir 
samanda yaptırılması çok Jilzumlu gö· 

rUlmektedir. Piyade kıtalarınm tüfek

leri, ağır ve hafif makineli tüfekleri 

tam olduğundan bu kıtalar için yalnız 
tayyare makineli tüf ekleri ve refakat 
~vanlan alınacaktır. En aon ıiıtem a· 
fır ve hafif tayyarelerle milcehheı: o
lan yunan topçu kıtalannın ihtiyacı 

.. taryalarla traktörler takılman n ha· 
wt fiıek miktarmm doldurulmasıdır. 

Aynı zamanda tayyare bataryaları teg
)ili de lüzumlu görülmektedir. Sıhhi· 
Je levazımmm tamamlanması ve bir 
llafif tank kuvvetinin teıkili ile ordu, 
tllm muharebe kıymetini almıf buluna· 
ulrtır. 

Hava kuvvetlerine gelince: ordu
aun fimdiki mübrem ihtiyacı aynı za. 
manda talime yanyacak olan yüs tay-
1aredir. Bu tayyareler 4-5 kara ve de
nk muharebe filosunda iki takib ve ild 
Dombardıman filosuna tanim olunacak
tır. Sivil tayyarecilik için lhım ge
len tayyare meydanlarının in§ası lıçin , 

Türk- yunan andlaşmasmm genişletilmesine doğru 
Atinada çıkan Proia gazetesi, ycız

dığı bir makalede Türk - Elen dost
luğunun ve ittifakının gittikçe kuvvet
lenmekte olduğunu mevzuu .bahsederek 
diyor ki: 

"Lüaumu takdirinde iki memleketin 
biribirlerine askeri yardımda bulunma
ları huıuau için aylardanberi başlamış 

olan müzakerelerin çok yakında neti
celeneceği haber verilmeıktedir. 

"Herkeıin malUınudur ki, geçen 
yıl iki memleket arasında yapılan yeni 
·bir anla§Dla ile genişlemiş olan Türk
Yunan itilafı, kendilerinin Balkan hu
dudlan bir tehlikeye vardığı takdirde 
bir aaked i.§ birliğini de gözetmektedir. 
Türk - Yunan anlaşmasının mantıki 

bir neticesini teşkil eden bu müşterek 

hududun karşılıklı korunması ve temi
ni, anlapnanın en mühim noktasını 

teşkil etmekte idi. Muahedelere daya
nan rejimin tarsinine muadil olan bu 
teminat, Balkan barışını mühim ıuret
te sağlamlaştıran bir vaka idi. Nitekim 
Balkan dörtler anlaşması da, genel ba
kmıdan, Balkan barışım sağlamlaştıran 
bir hadise olmuştur. 

"Fakat barışı yalnız imzalarla ve 
mühürlerle sağlamlaştırlmaz. Barışı te
min etmek için, aynı zamanda barışın 

sağlamlaştırılması için gerekli maddi 
vasıtaları ve Balkanların harb sonrası 
arazi vaziyetine karşı yapılacak herhan
gi bir müdahaleyi önliyeceık vasıtaları 
bir sistem halinde tanzim etmek de Ji
zmıdır. Askeri it birliği hakkındaki 

Türk - Elen hususi anlaşmasının ak
ti, iıte barış emniyetinin bu suretle ku
rulması amacını gütmektedir. 

''Elen Sü Bakanının Türkiye Cüm
huriyeti merkezini ziyaretinde yapıl

mış olan ihzari görüşmeler bu sefer it· 
mam edilecek ve bu yolda bir takım 

pratik neticelere varılacaktır. 

" Bu Türk - Elen a9keri mukave
lesinin iki memleket arasındaki bağla
rı büyük mikyasta inkişaf ettireceği 

tabiidir. Bu tarzda bir iş birliği bitta
bi karşılıklı bir emniyetin evelce de 
mevcudiyetini nazarı dikkate aldığın
dan, iki memleket büyüklerinin müte
addit defa ıöyledikleri gibi, Balkan
lardaki Türk - Elen sınırları bundan 
aonra artık yalnız idari bir kıymeti ha
iz olacaktır. 

" Şunu da tebarüz ettirmek lazım 

gelir ki, yakında imzalanacak olan bu 
Türk - Elen mukavelesi iki m~mleke
tin yalnız kara sınırlarına taalluk ede
cektir. Bunun sebebi açıktrr. İki mem
le-ket aralarındaki anlaşma ile Balkan 
ortalarından gelecek muhtemel bir 
tehlikeye karşı topraklarını ve umumi
yetle barıgm emniyetini sağlamlaştır· 

mışlardır. Ege denizi ise şarki Akde
nizin bir havzaudır ve Akdeniz ise, 
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de 775 milyon drahmilik bir istikraz 
akti düşünülmektedir. 

Deniz filosu ise hidayete iki açık 
deniz torpido ve muhribi ile ve bila
hare ayrıca iki torpido muhribi, 1 zırh
lı kruvazör ve muhtelif torpil muşları 
ile takviye olunacaktır. 

Bütün bu programın tamamile tat
biki 8-9 milyar drahmiye mal olacaktır. 

Fırka başkanları konferansının bir 
celsesinden çıkarken harbiye başkanı 

General Kondilis bu ulusal müdafaa 
programı hakkında şu beyanatta bulun
muştur: 

Fırka başkanlarile memleketin ulu
sal müdafası hakkında verilen malO· 
mat bir fikir edinmek için tamamen 
Widir. Bu iş, muhalefet gazetelerinin 

gayet garib bir ıurette söyledikleri gi
bi bir fazla silahlanma değil, fakat 
yalnu JUzumu takdirinde seferberlik 
pllnının tatbiki için lazım gelen nok
sanların ikmalidir. Bu raporumuzda sa
rih surette bildirilmiştir. Eğer bu hu
suıta bizden fazla izahat istenilirse bu 
izahatı vermeğe hazırız. 

Maliye bakanı B. Pesmezoğlu ise 
şunlar ıaöylemiştir: 

Ulusal müdafaa programının tatbi
ki için yeni v~rgiler konacağı hakkın
c1aki tayialar asılsızdır. Ne yeni bir 
•ergi konacak, ne de herhangi· bir ı;u
retle olursa olsun ulusa yük olacak oir 
tedbir alınacaktır. 

Türkiye ve Yunanistanın do&tu olan 
büyük devletlerin de menfaatleri bulu
nan bir denizdir. Bundan dolayıdır ki 
Türk - Elen anlaşması iki mem~eket 
sahillerinin müafaasına bağlı kalma-

. mıştır. Esasen Akdeniz devletleri, Ak
deniz meselesile meşgul olmaktadırlar 

ve zannolunduğu gibi Akdeniz anlaş

ması vilcude geJirse o zaman muhakkak 
surette Türkiye ve Yunanistan, aynı 

zamanda kendi hayati menfaatlerini de 
koruduğuna inanarak bu andlaşmaya 

büyük bir memnuniyetle katılacaktır.,. 

Balkan andlaşması kon
seyinin Cenevre toplan -

tısı etrafında akisler 
Romanya gazetelerinde: 

Bükreş'te çıkan Viitorul, Balkan 
andlaşmasının Roma anlaşmaları ve 
prk andlaşması hakkında konuşmak Ü· 

zere Cenevrede yaptığı toplantı hak
kında diyor ki: 

" Bu toplantının hususi ehemmiye
tini tebarüz ettirmeğe uğraşmak bile 
fazladır. Bu içtima, birkaç gun evel ge
ne Cenevrede toplanan küçük andlaş
manın kararlarım, menfaat birliği ve 
barışın kuvvetlendirilmesi hakkındaki 

kuvvetli azmi ile takviye ve itmam et
miıtir. 

" Küçük andlaşma ve Balkan and
laşması her ulusal hadise karımnda va
ziyet almakta ve 80 milyon nüfusluk 
bir blokun azmi ile mütenasib kuvvet· 
te olan görüşlerini bildirmektedir. 

Bugün bu iki bilyük taazzuv fUna 
kanidirler ki barışın emniyeti ve mua
hedelerin katiyeti haricinde biltün ulus
lararası meselelerinde kendilerine da· 
nııılması elzemdir ve eveke kendileri
nin muvafakati alınmadan verilecek 
herhangi bir karar tam tesirini yapa
maz. 

"Balkan andlaşması konseyi de kü

çük andlap:ı.a konseyinin vardığı neti

celere varmış ve Roma andlaşmalarının 

şarki ve merkezi Avrupada barışın ber· 

kitilmesi ile alakadar bütün memleket

lerin durumu ne kadar göz önüne alı

nırsa o kadar kendiainden beklenen ne

ticeleri vereceğini bildirmiştir. Yani 
başka kelimelerle iki andlaşma da de
mişlerdir ki: 

"Roma andlaşmalan bununla doğ

rudan doğruya alakadar bulunan mem

leketleri teşkil etmeleri haysiyeti7le, 

küçük andlaşma ve Balkan andlaşmala

rının Roma andlaşmalarına tamamen 

iltihak ettikleri ve bu anlaşmalarrn tat

biki için samimi surette davet eyledik-
. leri nisbette, semereler verebilir. 

Balkan andlaşmasının tebliğinden 

çıkan sarih mana işte budur . ., 

Dimineatza gazetesi de §Unları yaz
maktadır: 

' 'Küçük andlaşma ile Balkan and

Jaş.masmın müştereık aıyasaları, Avru

panın istikbalini ve caaslı barışın de

vamlı esaslar üzerine kurulması imka

nını alakadar eden esaslı meseleler kar

şısındaki müşterek diplomatik cephe

lerinin sarih bir tıurette tecellisini gös

termektedir. Merkezi Avrupada vazi

yet ve barış, küçük andlaşma ve Balkan 

andlaşmasınm ali menfaatleri haricin

de temin ve tarsin olunamaz.,, 

Adevarul diyor ki: 

''Harbın yok edilmesinin, tam su

rette, ancak aralarında ittifak veya 

andlaşmalarla bağlı bulunan aynı fikir

leri güden bir diplomatik cephe teşkil 

eden ve bir ihtilafı silah yoliyle hallet
meğe kalkan herhangi bir kimseye kar
sı birleşmeği kararlaştırmış bulunan 
devletler arasında kuvetli gruplar teş
kili ile kal)ıl olabileceği kanaatine ilk 
önce Fransa ve küçük andlaşma dev· 
Jetleri varmıştı. Küçük andlaşmanın 

gaytsi bu olduğu gibi Balkan andlaş

masıııın gayesi de budur. Fransa şark 
andlaşmasmı ve Akdeniz andlaşmasmı 

vücude getirmeğe çalışırken gene aynı 
gayeleri gütmektedir.,. 

Aynı meseleye temas edea Vt3.dini 
gazetesi de diyor ki: 

• Bu Türk - Elen mukaveleııinin 

değeri aşikardır. Balkan andlaşmasının 
kuvvetli yardımını haiz bulunan dış 

sıyasamız bu suretle çok mühim bir 
destek daha kazanacak ve umumiyetle 
iç vaziyetinin ve ökonomik vaziyetinin 
yükselmesi için mücadele eden Elen 
ulusu bundan sonra istikbal için rahat 
surette çalışabilecektir. 

Elen gazetelerinde: 

Vradini gazetesi lransızlarla İtal
yanlar arasznda lmzalanan Roma and
Ja~maları bak.kında Balk.an andlaşması
nın tebliğini tahlil ederken de şöyle 

demelctedir: 

"Roma andlapnalarının ehemmiyeti 
büyüktür. Nitekim Balkan andlaşması 

da bu anlaşmaları, Avrupa barışının 

kuvetlendirilmesi yolunda çok mühim 
bir merhale olarak kaydetmiştir. Fakat 
Balkan andlaşması Fransız - İtalyan 
itilafını selamlarken bu itilafı, mual· 
lakta bulunan bütün uluslararası mese
lelerini, haasatan Balkan andtaşınaaını 

alakadar eden meseleleri ihtiva eden 
ve muhtemel bir gayri tabiilik için bü
tün kapıları kapıyan daha genel ve ge
niş anlaşmalara bir başlangıc olarak te
lakki etmiştir.,, 

···-
Mikado: İmparator 

ve Allah 
Batı ülkelerinde, Japon lmparato· 

runun japonlann fikirlerinde ve yü
reklerinde tuttuğu yer hakkında bir dii 
şünce edinmek çok güçtür. 

Son zamanlarda imparator maiyeti 
ile beraber bir okulun açış resmini yap
mak Uzere küçük 'ehirlerden birine 
gitmişti. Alayın girdiği ıokağın önce
den ince kumla temizlenmediğini ve 
evlerin Uat katından hiç kimsenin im· 
paratora bakmamasını temin için ted
bir alınmadığını duyunca oUtün tehir 
ahalisi çok hiddetlendi ve utandı. Ja· 
ponlara göre, imparatora ancak aşaiı-

' dan bakılabilir. ÇUnlril imparator, gü
neş itahesinin oğludur. Buna riayet e
dilmediğini gören bir japon, mukaddes 
bir resmin tahkir edildğini gören sofu 
bir hiristiyan gibi, miltbi§ bir hiddet 
duyar. 

Hirolıito, güneşin 124· cü oğlu 
Şimdiki japon imparatoru ve güne

gin oğullarının 124 üncüsü olan Hiro-

. bito, biç bir dünyevi kayıtla mukay

yet ve 1889 yılında yapılan ana yasaya 

göre hiç bir kanuna tabi değildir. Mi
kado yeryüzilnUn yalnız en saygı değer 

imparatoru değil, aynı zamanda en 

zengin ve zenginliğine rağmen müte

vazı yaşıyan bir imparatorudur. Mika
do, sabahları saat dokuza gelmeden 
bakanlarını kabul eder. Sonra - sarsıl

maz bir anane muciıbi - ecdadına tapı

nır. Bu ibadet bittikten sonra da canlı 
bir gazete demek olan ve hadiseleri öğ
renip kendisine anlatmağa memur bir 
katibi kabul eder. Bunun arkasından 

da elçiler, alimler ve şairler, birer birer 
imparatorun yanına girerler ... Japonya
da sık sık görillen bir zelzele, tayfun 
veya yangın Mikado'yu felaket mahal
line gitmeğe mecbur bırakmadıkça bu 
böylece devam eder. 

İmparator mukaddestir 
Dıı ülkelerde imparatorun ailesine 

karşı yapılmış bir tariz veya istihza 
kadar hiç bir şey bir japonu kızdırmaz. 
Bu yüzden Pekin'de çıkan ingilizce 
bir gazetenin başına gelenler henüz u
nutulmamıştır: Bu gazete, ölen impa
ratorun hastalığile alikadar bir hadi
seden üstü kapalı bir tarzda bahset
mişti. Bazı japonJar gazetenin müdü
rünü, binayı bombalarla uçuracakları

nı söyliyerek tehdid etiklerinden, ga• 
zete kapanmağa mecbur kaldı. Son za
manlarda da TottyÖ'daki bir kitabçı 
.. imparator ailesi,, kelimelerini majüs-
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kül harflerle yazmadığı için ağır bir 
para cezasına mahkOm oldu. 

Japonyada imparatoru tahkir ıuç· 
Jularını cezalandıran kanunlar çolı: şid· 
detlidir. Orada biç kimse Mikado'nUI\ 
şahsiyetini tenkid etmeğe, hatta tarihi 
ıebebler için bile olsa, onunla me§gul 
olmağa cesaret edememi;ıtir. Bu yüz
den de Japonya'da japonlar tarafından 
ne,redilmiı ve hanedanı tarih bakı· 

mından tenkide hasredilmit bir tetkik 
görülmemesi dikkat~ değer. 

Ulkenin her okulunun her sırufm· 
da Mikado'nun bir resmi aıılıdır. O· 
kullular ve hocaları kendilerini, saray 
nazırı tarafından kültilr bakanına veri· 
len bu resmin - sanki mukaddes bir 
emaneti muhafaza ediyorlarmıt gibi -
meıul bekçileri addederler. Çocuklar 
her sabah sınıfa girerken resmin önün
de secdeye kapanırlar. Hatta bu resmi 
herhangi bir kazadan kurtarmak için, 
hocaların veya çocukların hayatlarını 
tehlikeye attıkları sı1< sık görülür. Ko
be'de ecnebi bir gazeteci, bir yangtn 
esnasında tehlikeye dil§Cn çocuklau 
kurtaracak yerde imparatorun resmini 
kurtarmafa çalıştığı için bir muallim!~ 
eğlenmiş, bunun üzerine de poHı mü
dilrHiğündcn nazikane, fakat kati bir 
ihtar almıttı. 

Her japonun evinde mihrab gibi 
hususi bir yer vardır. Burası Mikado'• 
ya mahsustur ve çok mukaddes addedi .. 
lir. Oraya. sanat eserlerinden maada 
hiç bir şey konulmaz. Her japon aileıi 
günün birinde imparatorun evlerine ge· 
lerek kendisine ayrılan yerde hir müd
det dinleneceğini ıamr. 

İmparatorun fierveti 
Japonyanın timat vilayetlerinde 

ilnivenite talebc1erl mevsimin ilk ate' 
böcekleıini toplayıp Tokyo'daki sar.,.. 
yın bahçe ve avlularını aydınlatmall 

için hususi ıandıklar içinekoyarak aa. 
raya göndermeği büyük bir tcttf ad 

ederler. Mikado da her yıl mukaddc& 
tarlaya birkaç pirinç tanesi ekerek aiı

raat Uzerinekf mukaddes himayesini 
yeniler. 

MiJcado ile sarayı erkanı, japon sa 

nayi ve ~icaretlnln başında buluna• 

zenginlere nazaran daha az parlak biı 

hayat geçirmelerine ve impatatoruıı 

kendisi de sadeliğe çok taraftar olma• 

ıına rağmen japonlar imparatorun it'" 

tirak ettifi merasimin daima çok tan• 
tanah ve parlak bir §ekilde kutlanma• 
sını istemişlerdir. Belki de bu, japon 
ulusunun imparatora karşı beslediği ta. 
pınırcasına ıcvginin bir nevi karşılığı• 
dır. Bu cümleden olaralr. gene impara• 
torun tac giyme merasiminin 300 mil• 
3.'0n yenden fazlaya mal olduğu söyle~ 
mektedir. 

İmparatorun tamamen ayrı ve dev• 
Jetin hazinesile biç bir alakası olmadan 
idare edilen servetine gelince, şimdiye 
kadar hilkUm ıürmUş hiç bir haneda
nın bu kadar büyük bir servete maliW 
olmadığrnı aöylerack mübalaga etmif 
olmayız. Eskiden kıratın hazinesile 
devletin hazinesinin işleri hazan biribi· 
rine karışıyordu. 1889 ana yasası şimdi 
kıratın hazinesini kati bir şekilde ayır
mıştır. 

Japonya'daki bütün ormanlar impa
ratorundur. Odun ve kereste satışından 
alman gelirin büyük bir parçası, ülke· 
de ormanların çoğaltılması işine har• 
canmaktadır. Bundan başka imparator· 
luk ailesi en büyük japon ıtirketlerinin 
ak.siyonlarının mühim bir kısmına sahih· 
tir. Bu da, bu aksiyonlara değerce de· 
ğilse bile itibarca büyük ve hayret et .. 
tirici bir istikrar vermektedir. 

İmparatorun büyük servetini idare 
etmeğe memur olup rütbece bir naı:ır 
olmakla beraber kabine buhranlarından 
mütecasir olmıyan zatın, büyük bir i§ 
adamı olmakla beraber imparatorluğun 
en yüksek memuriyetlerinde bulunmuj 
bir devlet adamı olması gerektir. 

Bu zatın huzuruna kabul olundu .. 
ğum zaman, bir amerikan gazetecisi~ 
de maruz görülecek bir cüretle, Mika • 
do'nun servetinin ne kadar olduğun~ 

sormuştum. (O sıralarda Tokyo'da bir• 
çok emlak sahibleri, imparatora ait o
lup içlerinden buıları otel ve tiyatro 
olarak kullanılan birçok binalarnı ver• 
giye tabi tutulmaması yüzünden çoJC 
zarar gördütderinden şik3yet ediyor• 
]ardı.)) Bunun üzerine bu zat bana na
!'H:ant fakat çok kati sözlerle şimdive 
kadar kimsenin böyle bir sual sormak 
cüreHni göstermediğini, para meselcle· 
rine hazan çok büyük bir ehcmrr.i•·et 
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!ngilıere nıeli.tubu: ,4ıJrupada ıeıkikler 
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20 - 52.000 nüfuslu Lülwıemburg be· 
Jediyesi, 

Kembriç Londra mahalli idare kongresi 
Uluslararasr mahaJli idareler ensti

tüsü 1932 mayısında Londrada bir top· 
lantr yaptı. Bu kongrenin tetkik mev. 
zularr çok geniştir. 

8 - Meclisle icra makamları arasın· 
<laki temaslar ve münasebetler nasıl 
tanzim edilmiştir? 

21 - 571.000 nilfuılu 16 Fas beledi· 
yesi, belediyeleri kontrol müessesesi, 

22 - 30.000 nüfuslu Filistin'de Tel• 
Hafif belediye9i, ··· Bir otomobil mi geçiyor; sü

ren talebedir. Dükkanda birini 
alışveriş ederken mi gördünüz, 
ne alıyor olsun talebedir. Kahve· 
de ilci kişi gülerek mi konuşuyor
lar; talebedirler .. Ne yana baksa
nız talebe göreceksiniz... Burası, 
talebe şehri Kembriç'tir. Ne bu
dlın, ne yaı, ne görüt. ne giyiş 
•kyrılığı ! Giyinişten nükte yapıfa 
~d:'r her şeyde göze çarpan bir 

bırlak, bir benzerlik.. Acunun her 
Yanında yqama, çalışma, hazır· 
lannıa şartlan biribirine uygun, 
~Yrensel bir aımf aranıyorsa bu 
talebe,,dir •..• Üniversitenin sıra· 
•ına her oturan, hemen, biraz ço
euk, biraz filozof, biraz atak, 
bira.?; kalender, kısası, talebe o
lup çıkıyor ... 

Talebe olmanın yaşayıı yo· 
lunda bir ayn yeri, değeri, tartı
ıı olan bir konak olduğunu bura· 
da. her adımda anlıyorsunuz. Ta
lebe için kuru1muf bu tehirde, 
talebe, bir sarayın yakınındaki 
ha.asa hhitleri, bir tiyatronun 
İçindeki sahne aktörleri gibi - ne 
kadar yeni ve çekingen de olsa· 
lar - gene imtiyazlı, külfetsiz, 
hakim, görünüyorlar .. 

Üniversitenin, talebenin ya
tıp kalkmasına, çalışıp spor yap
ırıasma hakan, birçok kollejleri 
var. Bunların emirlerinde de bir 
takım talebe pansiyonları. Ya~lı 
Ye tedbirli kadınların idue ettiği 
bu evlerden biri, üniversiteye 
kaydolunmak hakkını kazanan ta
lebeye, verebileceği paraya, gidip 
releceği dershanelere ve spor 
nıeydanlarına olan mesafesi göz 
önünde tutularak, sağlık veriliyor. 
"er talebenin bir oturma, bir de 

veren garbhların bu husustaki merakı
nın hiç bir zaman tatmin edilememesi 
muhtemel olduğunu söyledi. 

Orıa kurun)ardan "alma göre
nekler ve çok modern bir 

kudret 
İmparatorun veya· hanedanın ilahi 

ıerefine yapılan tahkirler Japonyada 
birçok defalar rejim değişiklikleri do
ğurmuş veya çok değerli şeflerin düş
ınesini gerekleştirmiştir. Hatta faraza 
XIV ve XV inci yüzyılarda olduğu gi
bi, imparatorun şahsiyetinin büyük de
rebeylerince tanınmadığı zamanlarda 
bile bu böyle idi. Fakat bu ülkenin ta
rihinde ulusçuluk hareketinin her bü
yüyüşü, Mikado'ya olan saygıyı artır
ınıştrr. Nitekim bu şimdi de böyledir 
~e japonlar hiç fikir değiştirmek niye
tinde olduklarını göstermiyorlar 70 
nıilyon japon Mikado'yu bir allah te • 
lakki ediyor ve orta kurunlara yaraşan 
böyle bir telakki Japonya gibi en mo
dern bir tekniğe, en birinci deniz ve 
kara kuvvetlerine malik olmakla ifti
har eden bir ulusun kudretinin temel 
taşını teşkil ediyor. 

Niiyork Tayms Magazin· 1Jklc8nun 

-
IJiiyiik hikiıye 

yatma odası tutması mecburidir. 
Duvarlarında Şekspir'in piyesle
rinden mevzu almıt tablolar asılı 
duran ve kömür ocakları eski a
teşgedeler gibi hiç aönmeden ya
nan bu odalarda; talebe, ara.sıra 
erkek arkadaşlarile toplanmalar 
yapabilmesine rağmen. hep ken
di içine kapanan ve kapısı en çok 
ve ister istemez bilgiye açılan bir 
hayat sürer. Bu odalar, kendini 
ilme ve allaha vakfetmiye gelen 
çömezlerin eski osmanlı medrese
lerindeki höcrelerinden ancak bi
raz daha rahat, genİJ ve döşeli da
yalı olmak bakımından farklıdır. 
Şurası var ki: talebenin bütün 
saatlerini buraya gömmesine mü
saade etmezler. Derse gittiği za
manların dı,mda, bir de, spora 
gitmeğe aöz verimlidir. Talebe, is
tediği sporu seçmekte serbesttir 
ama bir kere bir kulübe girdi mi, 
spor arbk onun için akla estikçe 
denenen bir eğlence olmaktan çık· 
mı' bir ödev halini almı§trr; bu
rada üniversiteler dimağı, ruhu 
ve bedeni birlikte oldurmayı a
mac edinmitlerdir. Akşam yemek
leri ta1ebeyi günün bütün saatle
rindeki tenhaJıktan sonra, uzun 
bir spordan sonraki soğuk dut gi
bi birden cemiyet hayabnın içine 
sokar: Akşam yemekleri bir ara
da kollejde müdürler ve muallim
lerle bir arada yenilir; ırklar ve 
renkler biribirine karışmışbr: Bir 
hindli bir fransızla, bir japon bir 
türkle yanyana düşmÜ§tür. Ko
nuımalar biri birine kan§ır; dün
ya hadiseleri, çok vakit İ§İn alay 
tarafı ele alınarak, sofrada, çey
rek saat içinde, kalburdan geçiri
lir •.. Yemekten çıkan talebenin 
hepsinin batında birer kukuleta 
görününüz; bu, üstü yaası ve dört 
kö~e Kembriç talebe kasketidir. 
Gece saatlerinde başta bunsuz ve 
81rl harmanisiz sokağa çıkmak 
yaaaktır; üniversite polisleri, he
men yoldan çevirir ve büyük bir 
incelikle sizi odanıza tıkıver~rler 
sonra ... "talebe değilim!,, diye
mezsiniz; ho§, derseniz, esas inan
maktır; üniversite, üniversitelinin 
yalan ıöyliyebileceğini hesaba ka-

l •• d 'h . l• • ı . taral-i: v ... ce en ı tıyat te ::.. .~ r erı 
almayı tahkir olur diye, aklın
dan bile geçirmez. iki adım arka
nızdan baksa ya bir talebe ile 
senli benli konuştuğunuzdan, ya 
bir talebe kahvesine daldığınız
dan anlayıverir ki: ta1ebesiniz ve 
damgayı yersiniz ..• Ta1ebe kahve
leri ! bunların eşine bir daha ancak 
filirnlerde rastgelebilirsiniz. Masa
lar, tahtadır; kahveci, ayıb olmasa 
bardakları bile tahtadan yaptır• 
mıya anıktır; ampuller bir mum 
kuvvetinde. yanar; gölgelerin pe
çesi altında, sokakta bu gene ve 
paralı talebe ile bir adını bile a
tamamağa mahkGm i~çi kızlarının 

Tefrika: 9 

Londra mahalli idare kongresinin 
muhtelif mahalli işler hakkında tel'tib · 
etmiş olduğu sualler g.öyle idi; 

ı - Memleketinizde intibahla te
~ekkül etmiş mahalli meclisler var mı
dır? 

2 - Anlar halk sınıflarma göre mJ 
seçilir? 

3 - Ücret alırlar nu? 
4 - Adi ve fevtkaJade toplanırlar 

mı; mUzakcre ruznameleri neleri ihtiva 
eder? 

S - Halk ve matbuat ile irtibatları 
derecesi, 

6 - Müzakere zabıttan nıtşrolunur 
mu 

7 - lntihablı meclislerin yanında 
İ<;ra makamları var mıdır? varsa nasıl 
teşekkül eder? 

yüzleri, mazlum cariye çehreleri 
gibi donuk, içli ve şiirli gorunur. 
Bir talebe partisinde çok içmiı 
bir arkada,, nutkunu katıla katıla 
gülenlere hiç aldırmadan bütün 
ciddiyetile haykırmaktadır; kır
dığı bardakları görerek kahveci
nin suratı asılınca, eline tutuştur
mak üzere, bir hayırsever talebe, 
seyircilerden birer peni tazminat 
parası toplamaktadır. Saat onda 
pansiyonların kapısı kilidlenecek· 
tir. Uzun püsküllü, uzun harmani
li protoktorlar sokakları sık sık 
dolaşmaktadır. Memnu olan zeY
kin ne kadar tatlı olduğu burada 
her adımda çok yakından göze 
çarpar: PToloktor'un gözünü fa· 
fırbp da rastgele bir kızla bir 
cümle fazla ko~mu§ olmak, gi
rilmesi yasak bir yere şöyle bir 
dahvermek fırsatım kazanmış bu
lunmak, talebeyi o gün dudağın
da tam bir gülüıle uyutmak için 
yeter birer sebebtir. 

Ders, spor, yemek, çalı§mak, 
eğlenmek ... Burada her §eyde bat
ka bir çeşni, başka bir tad vardır •• 
Talebe, evlerinde kilidli gibidir 
fakat sokaklarda gene tam hür
riyet havası eser .•. Bunlar, bura
daki bayab §Öyle bir göstermek 
için karalanmış avare satırlardır. 
Size bu bayabn her safbaaım bi· 
rer birer gösteren yazılar verme
ğe çabalıyacağım. Şimdi ıunu ba
tırladnn: Bilmem hangi halk tür· 
küsünde şöyle bir pasaj vardır: 

Vur patlasın, çal oynasın; 
Bu hayat böyle geçer, bey! 
Bu hayat böyle geçer! 

Pek vurup patlatmak, çalıp oy
natmak yok ama; bu ıatırlardaki 
"rindane,, hava, Kembriç'te, her 
an, her yerde, e;5İp drumaktadır. 

Birihirinden güzeldir: Spor, 
ders, eğlene~ iş; oyna, koş., çalış, 
yeti§; hayata böyle hazırlanılır• 
hey! hayata böyle hazırlanılır ... 

B. K. Ç. 

9 - İkisi arasında ihtilaf çıkarsa ne 
yapılır? 

ı 10 - Mahalli idarelerde asli memur
lar kimlerdir? tayin ve 8%ilteri nasıJ
dır? imtihanla mı seçiJir 1 

l 1 - Mahalli idarelerin malt mura -
kabesi nasıl yapılır? 

12 - Maham idare vergilerinin ne
vileri? 

13 - Belediye vergi ve resimleri? 
14 - M'ü§terek hududlarda n.rlfeler 

nasıl görülür? 
15 - Mabam idare memurlarınrn 

tazminat ve tekaüdlükterinde eıu ne
' dir? 

Gibi, modern bir mahatU idareyi 
çok yakından alikadar eden mevzular 
münakap]ara zemin tegkil etmlgtf. 

ı (Londra kongre1inln ıuallerfne 

muhtelif memlekC'tlerin verdikleri ce
vablarla mukayeseli umumi raporlan 
ayrıca tetkik ve neşreditecektir ;) 

Bu kongrelere lftirak eden muhte
lif memleketlerin kendi belediyeleri 
n mahalli idareleri için kurdukları 
birlikler de çok eyi çabgmakta ve fay
dalı neticeler elde etmektedirler. Bu 
münasebetle uluslararası mahallt idare
ler ve tehirler birliğine l§tirak eden 
muhtelif memleketlerin ittirak nisbet
ledni gösterir bir hulasa yapmak fay
dalı olacaktır. 

l - 61,300,000 nüfualu 43,728 alman 
belediyesinden mürekkeb ulusal birlik 

' 2 - 2.948.000 nufualu 118 Avustur-
ya belediyesinden mUreJdı:eb birlik. 

3 - 4,.500,000 nllfuaıu 450 Belçika 
belediyesinden mUre1ı:keb birlik. 

4 - 1.960.000 nUfuılu iki Brezilya 
belediyesi. 

5 - ı.000.000 nUfuelu 109 Bulgar 
belediyesi, 

6 - 2.400.000 nüfuslu SOO Kanada be 
lediyeleri birliği, 

7 - l.000.000 nüfuslu elli KUba be· 
lediyesi birliği, 

8 - 400.000 nufuslu İelkenderlye 
(Mısır) belediyesi, · 

9 - 9.035.000 nüfuslu 1266 İspanyol 
belediyesi birliği, 

1 10 - 275.000 nüfuslu 32 Eatonya be· 
tediyeleri birliği, 

11 - 500.000 nüfuılu 153 Finlandiya 
belediyeleri birliği, 

1 
12 - 9.250.000 nllfuıslu 300 fransız 

belediyesi birliği, 
13 - 7.000.00 nüfuslu Londra beledi· 

yesi, 

14 - 2?.00.000 nüfuslu ingilh tehJr, 
kasaba ve köy belediyeleri caman 1452 
ingiliz belediyesi, 

15 - 1.800.000 nllfuslu Yunaniıtan 
, belediyeleri birliği, 

16 - 6.950.000 nUfuıJu ?76 Holanda 
belediyeleri birliği, 

' 17 - 2.616.000 ntıfuslu 56 macar be· 
lediyesl birliği, 

18 - 1.200.000 nüfuslu 57 Letonya 
• belediyesi birliği, 

19 - 92.500 nüfuslu 150 Litvanya ıe· 
.bir ve kasabaları birliii, 

23 - 7.000.000 nUfualu 528 Lehistan 
belediyeler birliği, 

24 - 490.000 nWuslu Lhbon (Porte
kiz) belediyesi, 

25 - 203.000 nüfuslu Porto (Porte
kiz) belediyesi, 

26 - 3.00.000 ntifuslu 107 Romanya 
belediyesi, 

27 - 1.300.000 nüfuslu 62 tavlçre be· 
lediyemi tehirler birliği, 

28 - 3.100.000 11Ufuılu 491 Çekoalo· 
vakya fehirleı birliğf, 

29 - 2.000.000 ..UfuıJu 2032 Çekoıı. 
Jovakya kasaba Ye köy belediyeleri bir
Ufi, 

30 - 1.000.000 AHfuılu 1etanbul bele· 
diyesi, 

31 - 1.200.000 nüfuslu 80 Yugostn

ya belediyesi ınllU şehirler birllği, 
Bunlardan batka son aylarda yeni· 

den aza olanlar bu beaabtan hari~tir. 
A%alıl: üç sındtır: 
1 - Faal ua 
Bunlar da iki tusımdu. 

A - Mahalli idareler ve belediyeler 
birlikleri teşekkül etmig olan memle
ketler (bunlarm ittirak hlaaeleri daimi 
büro tarafmdan teabit edilir.) 

'B - Belediyeler ve mahallt idare· 
ler birlikleri teıelı:kUl etmemiı olan 
memleketlerde her bir gebir u:a olabi· 
lir. (Bu takdirde her 1000 nüfus için 
bir frank altın yani bir frank İıviçre 

klğıdı1 takriben 42,5 lturu1) 
Bi:ıim İıtanbıaJ belediynl bu teldi· 

de azadır. 

2 - Murahhaı ua mahalli te,eıı:klll· 
lere ait faaliyet ve mesai ile alakadar 
olan cemiyet veya şahıılar. Bunlar için 
iştirak hissesi 20 altın franlı:trr. 

3 - Fahd ualar: 

Bunlarda aluaJararaeı birliğe ge• 
ni9 yardımlarda bulunan yüMek ma· 
kamlardrr. 

Bugün içln takriben iki yti.z milyon 
nüfuslu 50 bin phir ve mabam te§ek· 
kül bu birlikte teman Glilmi§ nziyet• 
tedir. 

Birliğin reisi Belçika ayan azasın .. 
dan F. M. Wl11auı n umum! katibi va 
müdftrB Belçika phirler birliği mildi! .. 
rl1 ayandan E. Viack olup ikinci reiı· 
leri1 ingili& 11hhiye vekiletl umum! ki· 
tibi Montagu Baniı ile fran11z beledi· 
yeler birliği umum! k~tibi Seine eyale-ı 
ti umumt mec& uaaından H. Selliı> .. 
dir. 

Avuıturya, İırpanya, Romanya, h· 
vlçre, Almanyı. Belçika. Lehistan, Çe
koslovakya beleaJyelerl birliği reisle· 
rile, Liyon, Madrid, Budapette beledi· 
ye reisleri birlik dalmf encümeninde 
uadır. 

Uluslararası idad bilgiler enstitilstl 
de Belçikada te§ekkUI etmif olup ilk 
teşekktilUnde, maballt idare mesaili iJo 
de meşgul olmupa da sonraları bu iki 
işin ayn ve mtllıim mevzular olması 

mUnasebeHle mesaisini ayırmı~ ve ge• 
çen sene Viyana •ongresfnde 11rf ken· 
di aahasında çalı~ıştı. 

it. Naci KJCIMAN 

Bu da bir hikayedir 

evelki tesadüften Turgud'un fena ıüpheler 
edinebileceğini düıünerek canı sılalmıı o
lan gene kız, onu her günkü yerinde bula
mayınca büsbütün telif ediyor ve vapurda 
aramıya baılıyor. Turgud, Aysun'un salo
nun merdivenlerinden indiğini gördüğü za· 
man başım gazetesinin içine gömüyor ve 
ta yanıbatına geldiği anda bile vücu~~.n
dan habersiz görünüyor. Gene kızın sesı ur
kek ve yava§ çıkıyor: "Turgud,, diyor, son· 
ra daha yavaş ve daha yalvarışlı bir eda ile -
''Ne var, ne oldu, Turgud? ,. diye soruyor. 
O zaman TW'gud ayağa kalkıyor, ve gene 
kızı, asabi bir bakıtla süzdükten sonra hiç 
bir teY söylemeden hızlı adımlarla merdi
venlere doğru ilerliyor. Arkasından birkaç 
defa adını tekrarlıyan ae.i kulaklarında gö
türerek yukarı çıkıyor ve kalkmak üzere 
olan vapurdan kendini iskeleye abyor. 

aramızda hiç bir şey yoktur. Beraber kapı
dan çıktığımız bir erkekle sokakta birkaç 
adım yürümüş olmak bu kadar büyük bir 
suç mudru? Fakat biliyor musun ki bu hal
lerin beni çok üzüyor ••• ,, 

aynı tartlar içinde yeniden vukua gelse, ge
ne o günkü gibi hareket etmekten geri kal· 
mıyacakta. Gururum dediği teYİ bir paçavraı 
gibi ayakları altında çiğnemiş bir kadın d~ 
tanımıştı, fakat o ku.vetliydi, onun gözlel 
rinde karşısındakinin iradesini biçe indir2 
mesini bilen bir büyü vardı, o bakışların al., 
bnda nasıl bat eğmiş olduğunu, onun peşin
den, bpkı Aysun'un kendi peşinden koıtuğu 
gibi, nasıl yalvararak koımuş olduğunu ha-. 
brlıyordu. Dünya döner, diyordu, ve bizi 
rollerimizi değiştiriris. Kuvvetlinin karşı· 
aında nasıl hiçleşmiş olduğumuzu unutur ve1 

bir zayıf m karıısıncla kuvvetli olmanın haz· 
zını ve gururunu duyarız. insan ne tuhaf 
mahluk! 

Yazan: Yaşar Nabi NA YIR 

Nedir o sır ki bu kadar kısa bir müddet 
İçinde kalbinde bu kadar büyük bir değiıik
lik yapmıştır? 

Çalı§ma zamanının bittiği saatte onu 
tirketinden almağa gittiği bir gün, Ayau
n'un kapıdan aynı dairede çalı§all memur
lardan birile çıkbğını görüyor. içinde ona 
açılmak için hazırlanmıı mesud, eyi ve taf.. 
L hisler, bir anda bir hiddet ve kıskançlık 
tağlıyamna dönüyor. Füat yü:&Üne bir 
lramçı gibi inen bu manzara ona itidalini 
trayhettirmiyor. Başını önüne eğerek yanla
~dan geçip gidiyor. Kıskançlık en sağlam 
•tlıyen muhakemeleri bile durdurur. Onun 
içi~ ~ir ki Turgud, Ayıun'un bu kadar"?· 
dıgı flareketinin belki bir suç bile olmadıgı
nı hatırına getiremiyor. Nihayet her kadm 
&okakta tanıdığı bir erkekle yürüyebilir ve 
bu mutlaka onunla aralarında bir münasebet 
olduğunu ifade etmez. Fakat hayabnda da
lına şüpheyi esas tanmııt olan T~rgud için, 
bu mazeret ihtimallerini habrına getirmeğe 
imkan yoktur. 

Ertesi gün vapurda ona rastlamamak 
için alt salona iniyor. Fakat eauen bir IÜD 

Bir an, yapbğı hareketin kabalığı ve bir 
kadın izzeti nefsine vurduğu darbenin deh
ıeti albnda kendi de f&§ırmıt gibi kalıyor. 
Dütünüyor ki bir kadm, herkesin önünde, 
bundan daha fazla tahkir edilemezdi. Bu 
yüzden kendini ayıbbyor, hareketini çirkin 
buluyor fakat aynı zamanda ilk defa olarak 
bir kadın, aevilen bir iradın yalvarıımm 
~in~e uyandırdığı derin hazzı tadıyor. 

Ertesi günü Aysun' dan üç dört satırlık 
bir mektub alıyor: ,.Sana yemin ederim ki, 
diyor ha mektubunda, • pdüfüa çocukla 

T urgud dütünüyor ki bu ifrata Yaran 
kıskançlığı ve hatta bu kadar basit bir ha
dise yüzünden onunla ali.kasım keımiye bi
le se~ebiyet ve~bilecek hareketi, Aysun'un, 
kendı hakkında beslediği ümid1eri kuvvet· 
lendirmekten bıişka bir tesir yapmıyacak
tır. ilerisi için ciddi niyetleri olmıyan bir 
erkek, yeni tanıdığı bir gene kıza karşı 
kıskançlık ıilahinı bu derece bir hak gibi 
kullanabilir mi? Her halde bu dütünce 
Aysun'un zihninden geçecektir ve hiddeti 
karıısmda onda gördüğü teessür de belki 
bu ümid arbtmm tezahüründen baıka bir 
teY değildir. F~at kabahat onda, neden bu 
kadar üstüne dütmüttür, kendi hakkında al
danmadığı için çok eyi biliyor ki bir gün 
evel eğer Aysun alt salona inerek onu ara
mamı, olsaydı, belki vapurun iskeleye ya
naşmasına kadar iradesi mukavemet ede-
cekti, fakat ondan sonra, mağlubiyetini iti
raf ederek onun yanına gidecek ve mesele 
böylece kapannhf olacaktı. Karşısındakinin 
zafı dereceaind~ artan gururundaki mana
sızlığı hiuetmiy'or değildi fakat bütün bu 
tahlillerine, Ye hatalarım kendi kendine iti
raf etmelerine rağmen1 emindi ki, laidise 

Bu düşüncelerle aralarındaki davanın 
muhakemesini yaptıktan sonra Ayıun'un 
beraetine karar veriyor ve suçlu mevkiine· 
koyduğu kendini ondan özür dilemeğe mah· 
kiim ediyor. O sabah, vapura girdiği zaman, 
her zamanki yerinde bulduğu Aysun'a İ§te1 

bu niyetle yaklaşıyor, fakat gene k12ın göz
lerinde gördüğü çektngen ve yalvarıcı ba-' 
kış gene uzun uzun hazır!amıf olduğu ka
rarlan bir anda altüst ediyor, bütün dü§ün
ce1erini unutuyor ve onnn yanına, elini sık
madan, kızgın bir tavırJa oturuyor. Aysun 
uzun uzun ona kendisir.den ba~ka hiç kimse 
ile münasebeti ohnadı;ytnı anlatıyor: "A'·si 
takdirde ıeninle alikacla.r olur mn..,ch n ., ıt 

s 1'! ' J' 
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Anketi erimi~ 

ANl\ARA 
(Başı 1 inci sayıfada) 

gidebileni yine elbi:.esini lstanbulda 
yaptırıyor. Ankacada teuilerin hem 
istenilen kadar düzgün elbise yapama. 
dıkları, hemde liatlacın paha/, olduğu 
kanaatrnrn hali si/inmemi§ olması 

buna sebep olarak gösterilmektedir. 
Ankaralı terziler ise kendilerinin hem 
ucuz ve hemde ucuzluğu nisbetinde 
temiz ve düzgün iş yaptıklarını iddia 
etmektedirler. Bu iddianın, halkrn ta
mamile kabul ettiği bir hakikat olma
sı da temenniye değer. 

Ankara lcrzilt•ri.. 
Terziliğin hususiyetleri herkesin 

kolayca bileceği işlerden değildir. Me. 
seli bakkallar, kasablar gibi her gün 
ve bir çok sebeblerle temas ettiğimiz 
esnaf hakkında daha kati ve açık fi
kirlerimiz vardır. Fakat yılda bir iki 
defa o da çok defa aynı terziye olrna
mak şartile yaptırdtğımız elbiseler bi· 
.... . ,., terzi?ik ve terziler hakkında tam 
bir !ikı "( ~-ı11ez. Bu alanda terzile· 

nn düşiınceleri ve dilekleri işi - ter. 

z.ilcr bakımından - aydınlatacağından 

Ankarıanm tanınmış bir terzisile gö .. 

rüştük. Ankarada terzilerin beğenil· 
meyip boş durduklarının aksini gös\e. 
ren bir müşteri kalab~lığının dağılma· 

srnı bekliyen terzi yurddaş kumaş be. 
y~nip de tekrar gcıecd.lcr' ni söyliyen· 

lerin a& i<:u:ınJan dedi ki: 
- Heı· gün dükk:lmmıza gelenlerin 

yüzde yirmisi iş verse bizim işimiz di· 

ğer esnafın işile mul,ayese edilmiye• 
cek kadar iyi olur. Bi.r terzi dükkanı 

hemen hemen de yarı bir kitabhane, 
yarı bir kahve, yarı bir sergi gibidir. 

B°' vakti olan - kendine göre - sa
atini bir kahve köşesinde oturmaktan. 
sa altı ay veya bir sene sonra yaptıra
cağı elbisenin kuma~ını beğenmekle 

geçirmeyi daha faydalr bulur. Maaına

fih halkın titizliğini de mazur ve haklı 
görmek lazımdtr. 

Çiinkü bazıları ..• 
Çünkü b~zı terziler-in ve kumaş sa

tanların çürük ve dayanmaz kumaşı 

halis yerli veya ingiliz kumaşı diye 
sünnek istemeleri halkı elbise yaptı. 
rırken çok hassas olmaya mecbur et. 
mektedir. Yerli ve İngiliz kumaşları

nı ayırıp da, bunlardan olmayanlara 
bu iki vasfı mal etmekle kamaşın ko

Jayca satılabilmek hassasını kazanma· 
sı da gösteriyor ki yerli kumaşlarımız 
fransız, çekoslovak, Bel2ika ve italyan 
kumaşları derecesini geçip ingiliz 
kalitesine kadar yaklaşmıştır. Her gün 

ve bilhassa İstanbulda tanınmamış ve 
türk olmayan firmalardan kumaş alan
ların yana yakıla şikayet ettiklerini 
görürsünüz. Mesela niçin birisi çıkıp 

da yerli mallar pazarından veya Yü. 
niş'ten aldığı bir kumaşın çürük ve 
bozuk oldugunu iddia etmiyor? 

Ankara'da ne kadar terzi vardır? 
Ankarada elbise üzerincle iş yapan

ların adedini söylemeden ::·:el bunları 

şöylece bir ayırmak -gerekir: Kuma~ 

satmayıp yalnız dikmekle uğraşan ter

ziler, tüccar terziler, hazır elbise sa· 

tanlar, kadın terzileri .. 
An karada büyüklü küçüklü 50 ka -

dar terzi dükkanı var~ır ki bunlar yal

nız dikmekle geçinirle'r. Bunların için 
de kumaş satanlarla :anlaşmış olanlar 
vardır. Ve bunlar anlaştıklart tüccar 
terziye dışarda diktiklerinden daha u. 
cuz dikerler. Böylelikle hem kendileri 
işsiz kalmamış, hem de üccar terzi ka 

zanmış olur. 
Fakat bir terzinin sermayesi imkan 

verirse kumaş da bulundurmak işine 

daha çok gelir. Bir müşterinin bir ter 

ziden kumaşını alıp başka bir terziye 
diktirdiği çok azdır. Ankaramızcla 

böyie hem kumaş so:.tan, hem terzisini 
bu~ıınclunm on iki kad<ır firma vardır. 
Bunlardan baz.larr Yünişin, Karamür

sc. .in, Herekenin acentesi<lirler. Her 

dü1d:anda ışağı, yukarı üç kalfa çalış
tığına göre, 150 kadar da terzi l· '; .. ~ı 
var demel:tir Bu s:ıyı hazan <le .:ete 
aid topt.m işler alındığı zöman yükse

lir. O zaman ya!.>m yerlerden de işçi 
bu1mak zarureti hasıl olur. 

'f'f~rzilcrin rakihleri hazır 
elbiseciler 

Bizim de karşımızda hiç anlaşamı-
7aca~ım1z bir rakibimiz •rdır: Hazır 

TE RZiLERi 
elbiseciler .. Para darlığı ba2layrııca ha. 

zır elbiseciler piyasayı o kadar tuttu

lar ki, bizim orta sınıf müşterimiz bi
le onlaııa kaçtı Fiatlarımızı ne kadar 
kırarsak kıralım, onların satış fiatına 

yanaşamamak imkansızlığı karşısında 

tabii zarara uğramaktır. Hazır elbi

selerin model üzerine dikilmemeleri, 
içine en ucuz ve aşağı harç kullanıl
ması, kumaş!arın sağlam olmaması ih. 
timalleri halkı bu ucuz ve provaya, gi
dip gelmeye lüzum göstermeyen elbi
seyi almakta hiç tereddüt ettirmemek
tedir. 

Ankaramızd:>ı ı i.- firma vardır ki 
bunlar hem hazır, hem ısmarlama elbi

r. satmaktadırlar. 6, hatta 8 taksit ı;= 

Hazır elbise yığınları terzilerirı 
en büyük düşmanıdır. 

bi uzun vadelerle iş yapan bu firmalar, 
ısmarlama aldıkları elbiseyi piyasada 
ve tanınmamış terzilere daha ucuz dik
tirtebildiklerinden bize adam akrllı re

kabet ediyorlar. 

Kadın terzilere gelince .. 
Erkek terzilerin içinde kadın tu. 

valeti, mantosu yapan pek azdır. An
karada kadın terzi sayısı erkek terzi
den daha çoktur. Her mahallede he· 

men hemen bir kadın terzi bulabilirsi
niz. Ayrıca dükkan tutmak ve sair 
bir çok masrafları olmayan kadın ter
ziler, oturdukları evin bir odasında u. 

fak bir tadilatla terziliğe başlayabili
yorlar Kadın terziler için kolay olan 
bir ikinci taraf da parastz ve hiç sı -
kıntı çekmeden yardımcı bulmalarıdır. 

Dikiş öğrenmek arzusunda olan o semt 
bayanları gonüllü olarak çalışırlar ve 
hatta yer bulmak da bir meseledir. 

Az masrafla ve kolay olması dola
yısile Ankarada 70 den fazla kadın ter
zi vardır. Ayrıca Yenişehir gibi kala. 

balık ve elbiselerini dışarda diktirme
si ihtimali çok olan yerlerde seyyar 

kadın terziler vardır ki bunlar ucuz 
Hatlarla dikilecek her çeşid iş toplar
lar. 

En çok ,.c en az fiat .• 
En çok ve en az fiat meseleı.ıini ka

ti olarak söylemeye imkan yoktur. 
Çünkü bizim de kendimize göre dai

mi müşterilerimiz ve bizim için giy. 
diği güzel bir elbise ile reklam yapa
bilecek olanlar va.rdrr ki, onlara müm

kün olan kolaylığı gösteririz. Bugün 

Ankarada içinin masrafı dahil olarak 

12 lira ile 30 lira arasında elbise di

kilir. Kadın elbiseleri 7-25 lira ara
sındadır. Gündelikle çalışan kadınlar 
içinde 2 - 3 - 5 lira gündelik alan. 

!ar v?rdır. 

t ... ıanbul ve Ankara terzileri 
Bizim en hassas noktamız budur. 

Her zaman ve hiç bayatlamadan en u
fak bir hatamtzda bile Ankara terzi

lerinin İstanbul derecesinde olmadrk· 

ları söylenir. Halbuki işin içyüzü hiç 

tahmin edildiği gibi değildir. 

Ankarada her şeyden evet bir (işçi 
kıtlığı) vardır. Az olan işçi de daima 
yüksek gündelikle çalışır. S~nra bura• 

da çok büyük ve teşkilatı İstanbul de. 
recesinde geniş terziler, tüccar terzi

ler yoktur. Ankarada 25 - 30 lira 
dikme ücreti alan bir terzi lıtanbulun 
ikind ımıf bir terzisine tekabül edi--
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yor demektir. 1stanbulda firmalar ku
maşlarile beraber (model) ismi altında 

100 - 120 liraya elbise yaparlar. Bu
nun nihayet metresi 15 er liradan 40 

lirası kumaş, on beş lirasr harç, ve ge. 
ri kalanc - yani 50 ile 60 arası - di
kiş ücretidir. 

L Memleket Postası ] 
Ay~ın<lan türlü haberler 

Bir örnek .. 
Ankara terzilerinin İstanbul dere

cesinden çok a!?ağı olduklarını iudia e
denlere işin boyle olmadığını şu hadi
seyi anlatarak ü:bat ederim: Tanınmış 
bir saylavımız bizde Yuniş kumaşın. 

dan bir elbise yaptırdı ve İstanbula 

gıttı. Orada Beyoğlunun en yüksek 
bir terzisi bu elbiEeye bakıp böyle bır 
kuma§ ve bu ayarda bir dikişin ancak 
Avrupanın çok ileri bir merke.zinde ve 
usta bir terzi elinden çıkabilmesinın 
mümkün olduğunu söylemiştir. Biz bu 

hadiseyi bir övünme olarak değil, fakat 
türk i~çisinin göz nüruna ve alın teri
ne bir yabancı kadar kıyır.et veriidiği 
zaman yüzünü kara çılcartmıyacak bir 
eser vereceğine bir örnek olarak işaret 
ediyoruz. 

İyi ve kötü elbise dikmek mesele· 

sinde ikinci bir mesele daha vardır. İs

tanbul terzilerinin daimi müşterileri 

vardır ki her zaman aynı terziye düı. 
se diktirirler. Terzi müşterisinin viı -

cudunun bütün iyi ve kötü taraflarını 
öğrenmiş, bilmiş, yapacagı elbisenin 

ruodelini ve şeklini ona göre hazırla.ıııış· 
trr. Çok tabiidir ki bu elbise, birinci 
defa dikilen bir elbiseden çok daha ıyi 

ve düzgün olur. 

htanlml'da dbisc }aptıranlann 
~ayısı .• 

Bütün bu vaziyetler zamanla anla -

şılmakta ve İstanbulda elbise yaptıran
lar azalmaktadır. lki yıl önceye göre 

bugünkü fark Ankara terzileri için çok 
umut vericidır. Bugün İstanbulda el. 
bise yaptıranların çoğu, memuriyet ve 

sair işler dolayıs.ile Ankaraya gelip yıl· 

da bir, iki defa mezuniyet alarak İs• 
tanbula gidecek vaziyette olanlara in· 

hisar ediyor. Yoksa Ankaralının elbi • 

sesini Ankaralı terzi yapmaktadır. 1s. 
tanbulda olduğu gibi Ankarada da doğ· 
rudan doğruya Avrupadan kumaş geti

ren tüccar terziler yok eğildir. Yalnrz 

bunlar gün geçtikçe Avrupa kumaşları 

yerine yerli kumaşlarımızı alıyorlar. 

Yerli kumaşlarımızm üstünliiğü. 
İşin içinde bir yurddaş olmak sıfa • 

tile söylüyorum: Yerli kumaşlarımızın 
son üç yıldaki üstün derecesile yerin
de olarak övünebiliriz. Bugün yerli ku. 

maşlanmız Çekoslovakya, İtalya, Fran

sa kumaşlarını gerek kalite ve gerek 
desen itibarile büyük farklarla geçmiş
tir. Bu aradaki fark o kadar büyük ve 
katidir ki güzel deı;enli bir yerli kumaş
tan, güzel ve düzgün bir elbise yapan 
yurddaşm ne mantıkı ve nede vicdanı 
türk parasının bir yabancı fabrika k<P 
sasma akmasına hiç müsamaha ile bak

mıyor. 

Beyoğlunun o ünlü ve halis ingiliz 
kumaşı satar diye şöhret alan terzileri
nin yüzde doksanı yerli kumaşlarını 

(ingiliz malı) dır diye satarlar ve bizim 
vitrinlerimizde hoş görülmeyen aynı 

kumas Beyoğluna çıkınca hemen değer

lenir,' istenilen, bol para verilmekten çe
kini imi yen seve seve giyilen bir mata 

olur. 

932 yılında yurda giren İngiliz 
kuma~•·· 

932 yılında yurdumuza 32 mtre ha. 

J\ydın, 30. 1. 935 - Vilayeti
mızde bu yrl '5 millet mektebi a
çrlmıc;trr. Bunlara 71 kadın 1412 
~rkel~ olmak üzere 1483 yurddaş 
devam etmektedir. 

M. Aydın'da 10 dershane açıl
mr~ 340 erkek, Bozdoğan'da 10 
dershane açılmış 45 kadın, 316 
erkek, Çine' de l 1 dershane açıl
mış 25 kadın, 333 erkek, Karaca
su' da 6 dershane açılmış 168 er
kek, Nazilli' de 4 dershane açılmış 
79 erke 'c \ e Söke' Je 4 dershane a
çılmış 176 erkek yazılmu~lardır. 

.., ... 
Rey verme hakkını haiz M. 

Aydrn ka'Zasın<la 20533 kadın, 
19690 erkek olmak üzere 40223 
yurda, tesbit edilmiş bunlardan 
17049 kadın, 12787 erkek olmak 
üzere 29368 yurddaş ikinci mün
teh\b sec;!"'linde rey vermişler 44 
kadın, 148 erkek olmak üzere 192 
ikinci müntehib seçmi!}lerdir. 

Bozdoğan kazası 7365 kadın, 
7142 erkek olma küezrn 15007 bi
rinci müntehibten 5681 kadın, 
4S81 erkek olmak üzere 10265 
yurddaş ikinci müntehib seçimi
ne rey vermi~ler, 9 kadın, 70 er
kek olarak 79 ikinci müntehib 
seçmişlerdir. 

Çine kazasında rey verme 
hakkını haiz 8044 kadın 7571 er
kek 15615 yurddaştan ikinci mün
tehib seçiminde 6023 kadın, 6164 
erkek olarak 12187 yurddaş rey 

kiki İngiliz kumaşı girmiştir. Tasavvur 

ediniz .. Bu ne bereketli 32 metredir ki, 

belki 320 tüccarımızı da 360 gün binler
ce müşteriye (halis ingiliz kumaşından 

elbise) olmaya yetişmiştir Bugün bu 
kötü düşünüşün kalktığınr, her alanda 
olduğu gibi üzerimize giydiğimiz ku· 

maşunızın da yerli olanına değer veril

diğini sevinçle görüyoruz. Bugün ecne· 
bi kumaşı hiç gelmese, yerli ku~ları. 
mız hem mikdar, hem de her zevki tat

min edecek üstünlük bakımından ihti
yacı karşılıyacak kadar mükemmeldir. 

Kredi ile ve taksitle i~ .. 
Para darlığı dolayısile elbiseleri de 

uzun taksitlerle ve her keseye uygun 
yapmanın faydalı olması, bizi dört, altı 

taksitlerle iş yapmaya sevketmiştir. 

Bugün sermayesi biraz imkan veren her 
terzi bu yolu takib etmeğe mecburdur. 
Çünkü ancak böylelikle müşteri bulabi· 
lir. Taksit ile satış hem biz, hem de 

müşteri için çok iyi otmaktadtr. 

I\lilli lktısat ve Tasarruf Ccmi
)'clİ ile Yerli Mallar Pazarı 

Yerli mallarımızın tanınmasında Mil· 

li lktısad ve Tasarruf Cemiyetinin ne 
kadar büyük bir yeri varsa onu halka 
he11 türlü kolaylık göstererek satan yer. 
li mallar pazarının da o kadar büyük 
hizmeti vardır. Bu iki kurum yerli mal
lar yabancı mallarla savaşırken Ustün 

yapan iki büyük kuvvettir. Biri pro
pagandası, öbürü sistemli satışı ile yer

li mallarımızın yayımını ulusal bir da
va olarak ele alan bu iki kurumumuz 
bizim için bir dayanak olmaktadır.,, 

Hazır elbiseci/erin vitrinleri butün '61t aneyl yarım .}Htte Kiydirecel 
bdar zengindir 

• vermişler, 11 kadın, 59 erkek 70 
ikinci miintehib seçmi~lerdir. 

Karacasu kazası 4750 kadın, 
3541 erkek 8291 birinci münte· 
hibten 1358 kadm, 1558 erkek 
2916 yurddaş rey vererek 8 kadın 
28 erkek 36 ''cinci müntehib se
çilmiştir. 

Nazilli kazası 12513 kadın, 
16588 erkek 29101 birinci münte
hibten 9521 kadın, 12622 erkek 
22147 yurddaş rey vererek 9 ka· 
dın, 141 er;celc 150 ikinci münte· 
hib seçilmiştir. 

Söke kazau 8016 kadın 7557 
erkek 15573 birinci müntehibten 
4393 kadın, 4451 erkek 8844 yurd
daş rey vererek 1 O kadın, 67 er· 
kek 77 ikinci müntehib seçilmiş· 
tir. 

Vilayet itibarile 61721 ka· 
dm 62089 erkek 123810 birinci 
müntehibten 44025 kadın, 42166 
erkek 86191 yurddaş rey vere· 
rek 91 kadın, 513 erkek olmak 
üzere 604 ikinci müntehib seçil· 
miştir. 

O. H. Becerik. 

Yurdda hava 
durumu 

Ziraat Bakanlığı meteorolojı ensmu .. 
sünden aldığımız malumata göre, son 
24 saat içinde yurdda hava doğu Ana .. 
dolusu ile Karadeniz kıyılarında yağış~ 
diğer yerlerde umumiyetle bulutlu geç.
mişti. 

Yağış doğu Anadolusunda kar ve Ka• 
radeniz kıyılarının Rize, Giresun çevro
lerinde karla karışık yağmur şeklindedir. 

Rize ve Giresunda yağan kar hava 
suhunetinin sıfırın üstünde olmasından 
ötürü toprak üzerinde kalmıyarak eri • 
miştir. 

En çok yağrş 33 milimetre olarak Ri .. 
zede ölçülmüştür. 

Hava ıuhunetl düne nazaran bir ila 
4 derece daha düşmüştür. 

Dün gece en düşük ıuhunetler sıfırın 
altında Kars'ta 27, Erzurumda 12, Ka84 
tamonu ve Yozgad'ta 10, Eskişehir ve 
Konyada 8, Ankarada S derecedir. 

En yüksek suhunet dereceleri sıfırın 
üstünde Adana' da 16, Dörtyolda 15 do. 
recedir. 

Dün Ankarada saat 10,45 den iti .. 
haren hafif kar yağrnağa başlamıştır. 

Suhunet öğleden sonra saat 14 de sıfı~ 
rın altında bir dereceye kadar yükselmi~ 
tir. Rüzgar cenubu garbiden 2 metre 
süratle esmektedir. 

ÜLKÜ 
H ~t..KEVLERI MECMUASJ 

Bu kültür mccmuasmm ŞU· ., 

bat 1935 - 24 üncü sayısı çık· ! 

mrşur. 

İÇİNDEKİLER 
Ulusal güven, Nafi Kansu, 

İnanç ve Us, Ahmet Nesimi 
Çekoslovak Tefekkürüne bir 
bakış, Hilmi Ziya, Köy mek- ~ 
tehi ve köy muallimi, H. Re- .. 
şid Öymen, Eti ·abideleri ve 
sanat eserleri, M. Saffet En
gin, Kimerler, Avni Candar, 
Ökonomik devridaim, S. Ay
doslu, Bir toprak ve su etüclü, 

~ K. Ömer Cağlar, Sovyet sa- .. 
natkarlan ;esim sergisi, İ sma- .. 

~ il Hakkı Tonguç, Türklerde 
Boks, Talat Onay, Dağın ve ı 
Kışın sporu, Vildan Aşir, Mu- .. 
sikinin tarih ve edebiyatı, A-
ziz Corlu, Folklör, Neşri, A
yın Politikası, K. Ü., Ama
zon: Hikaye, E. Behnan Şa

~ polyo, Bibliyografya, Halke· 
~1 vi haberleri, Halkevi mecmu
~~ aları, ÜLKÜ'nün bir yıllık 

endeksi yazılarıdır. Bu sayıda 
~ Sovyet Resim Sergisine aid 
M resimler de ayrıca verilmiş

tir. 
Değeri 25 kuruştur. -



Ankara bahçeli ev
ler yapı kooperati-
f inden: 

Kooperatif Müessisler Heyeti 18 şubat 1935 pa
zartesi günü saat 18 de Halkevi salonunda toplanaca· 
ğmdan esas mukaveleyi imza etmiş olan müessis aza· 
nın toplantıya gelmeleri rica olunur. 

Konuşulacak madd eleı 
1 - Muvakakt İdare Heyeti raporunun okunması. 
2 - Esas mukavelenamenin 38 inci maddesi muci

bince yeni t dare Meclisi azalarile yedek azaların seçil· 
mesi. 

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

4 - Esas mukavelcnamenin 18 ıncı maddesı mucı-
bince Arsa komisyonunun seçilmesi. 1-391 , 
cl:r1x1x1xJ: :ı: :ı: flf :C.,Ltıxıxıxıxı+ıxfi• 

Maskeli Kadın 
VUli Fout'un ikinci büyük eseri 

T~QKiYE 

Z:IRAAT. 
BANK.ASI 

·DAoA· 
BiRiKTiREN 
DAWAT (;O~Q 

Kumhara bütün bir istikhaJdir. 

riirkive t~ Hanka~1 

leme 
~ 

Ankara şehri 
Su komisyonu ndan: 

Ankara'da Sarı Kışla civarında yapılacak filtre istasyo
nu için (24150) lira bedeli keşifli terfi tulumbası istasyonu 
tesisatı ile bilcümle müteferri hususatı tedarik ve montaıı 
lb-1-935 tarihinden itibaren Kırkbeş gün müddetle ve ka
palr zarfla eksiltmeye konulmt.ı§tur. 

Eksiltme 4 mart 935 tarihine rasthyan p32artesi 
günü saat 15 de Ankara'da lş hanının 4 üncü katında An
kara şehri lçme suyu komisyonu dairesinde yapılacaktır. 
Bu gibi tesisatı yapmış fenni ehliyeti haiz olanlar şartna
me, proje ve sair evrakı komisyon fen heyetinden parasız 
alabilirler. Eksiltmeye girebilmek için (1812) lira muvak· 
kat teminat verilmesi lazımdır. İstekliler teklif mektup
larını muayyen olan saatten evet komisyona vermeleri la-
znndır. (123) 1-237 

Sayın alıcılanmıza 
İpekli krep saten yatak takımlarınızı ve sair bütün 

ipekli ihtiyaçlarınızı ticarethanemizden ucuz olarak te
min edebilirsiniz. Bu iddiamızın doğruluğunu anlamak 

~ için ticarethanemize uğramanız kafidir. 

Bursa Pazarı 
Adliye sarayı yanında T. 2373 
~--· 

İmar müdürlüğün den: 
SIHHATİNİZ 1Ç1N HER YERDE 

BOMON'I 1 BIRASI 
~ Yapılacak bir adet pafda dolabı için talip zuhur etme-

BO~tONTI GAZOZU 
BOMONTl SODASI 

İSTEYİNİZ 

Sıhhat ve İctimai MuaYenet Vekfile · 
~ 

ti Hudut ve Sahiller Sihhat Umum 
Müdürlüğünden: 

Umum Müdürlük hademeleri ile merkez Hıfzıssıhha 
Müessesesi Hademeleri için (50) takım elbise diktirile
cektir. Muhammen fiatı (500) beş yüz lira ve muvakkat 
teminatı (37) otuz yedi lira (50) elli kuruştur. Şartname
sini görmek istiyenler Ayniyat Muhasibi Mesullüğüne 
müracaat etmeleri ve 6 şubat 935 tarihinde saat 10.30 da 
komisyonumuza ihale edileceği ilan olunur. (227) 1-388 

Nafıa Bakanlığ mdan: 
Vekalet binası dahilindeki 10 vestiyer odasına yaptı

nlacak olan ve muhammen bedeli 3143,01 lira bulunan 
portmantolar kapalı zarf usulile eksiltmeğe konulmuştur. 

Eksiltme 16. 2. 935 cumartesi günü saat 15 te Anka
rada Bakanlık Mal%eme Müdürlüğünde yapılacaktır. 

İsteklilerin tekliflerini ticaret odası vesikası ve 235,75 
liralık muvakkat teminatlarının malsandrğma yatırıldığr· 
na dair olan makbuz veya nümunesine uygun banka kefa
let mektubu ile birlikte 16. 2. 935 cumartesi günii saat 14 e 
kadar malzeme müdürlüğüne vermeleri lazımdır. 

İstekliler btt husustaki şartnameleri parasız olarak 
An karada Bakanhk Mnlzeme · Müdürlüğünden alabilirler. 
(199) • 1 - 373 

miş olduğundan 4 şubat 935 pazartesi günü saat on beşde 
ihale edilmek üzere bir hafta müddetle temdid edilmiştir. 

(216) 1-358 

Ankara Fer edieysinden: 
ı - Kaya başında Cindere yokuşu ile tahsildar zade so

kağına adi kaldırım yaptmlacaktır. Keşif bedeli 416 lira· 
dır. 

2 - Keşif ve şartnamc:;ini görmek için fen kalemine 
gelinecektir. 

3 - Eksiltme açıktır. Ve 6-2-35 tarihine rasthyan çar. 
şamba günü saat 11 de fen Müdürlüğü odasında yapr1acak
tır. 

4 - Muvakkat teminat 31.20 liradır. (136) 1-241 

'=TB~Em~tlal 

BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci T ertib 4 üncü Çekiş 

11 Şubat 1935 de dir 

Büyük· ikramiye: 
25,000 Liradır 

AYRICA 10.000, 4.000, 3.000 LİRAI:.IK fK
RAMl YELER VE 20.00.0 L1 RALIK MÜKA
FAT VARDIR. 

Yalnız 15 gün sürecek 

Bilanço Tenzilatı 

Fazla Siokların Tasfiyesi 

Eşi görülmemi§ ucuzluk 

:Ankara Memurlar Kooperatif Şirketi merkez 
mağazasında açılan sergiden istifade ediniz. 

Tenzilat müddeti: 2 den 16 şubat 1935 
1 - :\03 

ıaçlarmız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine man. 
olunuz. 
KANZUK ECZAHANESt 
müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçların dö
külmesine ve kepelden.mesi
ne mani olur. 
KOMOJEN: Saçlann kök. 
lerini kuvvetlendirir ve bes
ler. 
KOMOJEN: Latif rayihalı 
bir saç losyonudur, deposu ."·V.~ .... ; . · 
Kanzuk eczahancsi her ec • ~~-·1ı·~(. . 
ıahane ve ıtriyat mağaza1a- ~~f~· I / 
mıdan arayınız. ~.Wiil~~~- it 

İngiliz Kanzıık eczanesi ma 'Dulatmdan. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Her Eczahanede bulunur. 

Ankara Elektril( T. 
A. Şirke tiııdeıı: 

Elektrik aile tarif esi 
Evlerinde elektrik cerevanını~ ışıktan rnatln muh

fı?li/ elektrik apareyleri için de kollanan sayın abo
nelerimize "Elektrik aile tari/eri,. adi1e hususi bir 
tarife tatbik ettiğimizi bildiririz. Bu tarif enin, bağ
lama değerleri toptan en aşağı 2 kilovat tutan elek
trik apareyleri kollanmayı teahlıüt edecek her abo
neye tatbik edildiğini arzederiz. 

Tafsilat almak için şirketimize başvurmalıdır. 
1--404 

Tarsus belediye başkanlığından: 
.. 160,, lira ücretli Tarsus belediye mühendisliği açıktır. 

Evsaf ve şeraiti Jazimeyi haiz olanların musaddak evrakı 
müsbite suretlerile beraber belediyemize müracaatları ilan 
olunur. 1-405 

Ziraat Vel<aletinden: 
Bu yıl ~r~~köy Amerika Asma Fidanlığında yetiştiri

len aşılı koklu çubukların ambalaj ve nakliye masrafı alı
cıya ait olmak üzere tanesi ( 4) kuruştan satılmaktadır. 
Aşılı köklü çubuk istiyenlerin Vekalete değil doğrudan 
doğruya FİDANLIK MÜDÜRLOCüNE başvurmaları 
bildirilir. (223) 405 

Türk of is reisliğinde n: 
~~i:.cmizde açık. olan 2 daktiloluk için 6 şubat çarşam

ba gunu saat 14 te ımtihan yapılacaktır. Muvaffak olan
lara 6~ liradan 80 liraya kadar aylık ücret verilecektir. 

İstıy.enJ.er o gün tayin olunan saatte Evkaf apr.rtıma
nının 1 ıncı katında Türkofis müracaat kalemine gelme-
leri ilan olunur. 1-412 

l(aı·acalley 1 arası Mf dürJüğündeıı 
26-1-935 cumartesi günü saat 14 de kapalı zarf usu1iyle 

~k~iltmeye konulan haranın on aylık rnevaddı müştaile 
ihtıyacı eksiltmesinde verilen fiatlar haddi layık görül
mediğinden uzatılarak 4-2-935 tc:ırlhine müsadif pazartesi 
günü saat on dörtte lstanbul B~~ru; Müdürliiğündc ihale 
edileceği ilaıı olunur. (527-237) 1-415 



SAYIFA 8 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

RİKASI TERKİP KISMI 
KALORİFERİ 

Yukarda ya7.ı lı ve keşif 

bedeli 5670 lira o lan t esisa
tı 16 Şub/935 t arihinde as
keri fabrikalar satm alma 
komısyonunda saat 14 te a
çık eksi ltme ile yaptırılacak
tır. Şartnamede değişiklik
ler yapılmıştır. Şartnamesi 
248 kuruş mukabilinde ko
misyondan verilir. Taliple
rin muvakkat temiat olan 
425 l ira 52 kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerine na~aran mukta-
2i vesaik.le mezkur g:ün va · 
saatte komisyona müracaat-
ları. (179) 1-310 

10 KALEM ELEKTRİK 
KAYNAK TELİ 

Yukarda mıktan yazılı ve 
tahmini bedeli 1570 lira olan 
elektrik kaynak teli 19/Şub/ 
1>35 sah günü saat 14 ı:e as
keri fabrikalar umum mü
aürlüğü satmalma komis
yonunda açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. Şartname
de değişiklik yapılmıştır. 
:Şartname bedelsizdir. ve ko
misyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan 
117 lira 75 kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerine nazaran vesaiki 
lizime ile komisyona müra-
taatları. (178) 1-309 

3.ooo TON ÇELİK DE
MİRİ. 

ıs, 26, 21, 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
h günü satın alınacağı ilan 
olwmr. (205) 1-351 

164,000 METRE FlŞENK 
TORBALIK BEZİ 

Tahmini bedeli 52, lOO 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 veri
lir. Taliplerin (3855) lira 
muvakkat teminatla 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatta ko
misyona müracaatlan. (204) 

1-352 

1000 TON MAZOT 

Yukarda yazılı ve tahmini 
bedeli (60000) lira olan ma· 
.EOtun pazarlığı 5/Şub/935 
sah günü saat 14 te Askeri 
fabrikalar satın alma komis
yonunda yapılacaktır. Şart
namede bazı tadilat yapıl
mıştır. Şartname üç lira mu
kabilinde komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan 4250 lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerine nazaran ve
saiki hamilen mezkur gün 
ve saatta müracaatları. 

(221) 1-385 

KÜCÜK YOZGAT BARUT 
FABRİKASINDA ASİDE 
MUKAVİM DÖŞEME 

İNŞASI 

Bedeli keşfi 18010,80 lira 
elan yukarda yazılı inşaat 

16 /Şub/935 t arihinde aske
ri fabrikalar satınalma ko· 
misyonunda kapalı zarf su-
reti ile yaptırılacaktır.Şartna 
me bedeli 91 kurus muka
bilinde komisyondan veri
li:-. T aliplerin.' ""tvakkat te-
111inat olan 12Su;~l lira ile 

2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte ko
misyona gelmeleri. (220) 

1- 386 

!LAN 

Muhammen nakil ücreti 
(2,000) lira olan ve 934 ma
li senesi nihayetine kadar 
Kayaştaki fabrikalarımıza 
gidecek eşyanın Kayaş is
tasyonunda vagondan tah
liye ve fabrikalara nakli, 
bu fabrikalarımızdan başka 
yerlere gönderilecek mü
himmat ve eşya ve sairenin 
de fabrikalardan "I<ayaş is
tasyonuna nakil ve vagonla
ra tahmili işi 18/ şuh/ 935 
tarihinde pazartesi günü sa
at 15 te askeri fabrikalar 
satın alma komisyonunca a
çık eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname komisyon
dan parasız verilir. Taliple
rin (150) lira muvakkat te
minat ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3 cü maddele
rindeki vesaikle komisyona 
müracaatları. (232) 

. 1 - 407 

70.000 METRE FtŞENK 
TORBALIK BEZİ 

Tahmin edilen bedeli 
(21,000) lira olan yukarda 
miktarı yazılı fişenk torba
lık bezi askeri fabrikalar sa
tınalma komisyonunca 21/ 
şuh/ 935 tarihinde perşem
be günü saat 15 te kapalı 
zarfla alınacaktır. Şartname . 
105 kuruş mukabilinde mez
kur komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat temi
nat olan (1575) lirayı ve 
2490 numaralı kanunun 2 
ve 3 cü maddelerindeki ve
saiki hamilen mezkur gün 
ve saatte komisyona müra-
caatları. (233) 1 - 408 

KÜÇÜK YOZGATTA 
SU ARAMA SONDAJI 
VE BİLAHARE KUYU 
AÇILMASI 

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

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

1-409 
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GÜVENC SPOF 
BALOSU 
7. Şubat935 ~ 

Ankara Palas'ta 
Perşembe akşamı ~, 

Ii1 1-190 ; 
fil nııııımııııınıııııınnııııııuıııııııınnmmı ıııumııııııııımıııııııııııınlllt .. 

ZAYl 
12·6-1935 tarih ve 776 No (26) 

ve 6-10..1934 tarih ve 5755 No. 
(100) liralrk belediyeye yatirdı
ğimiz teminatların makbuzlarını 

kaybettik yenilerini alacağimız
dan eskilerinin hükmü yoktur. 

Altındağ mahallesinde Telsiz 
caddesinde No: 14 evde taşçr 
Abdullah çavuş Abdurrahman 

1-403 

' ( - - ,. - -~ 
1

' lmt iy;u '. Galıı bi v e Başmu· 
1 harriri fatih R ıfkı ATAY. 

ı . 

1 

ı : Umunıi n eşriya tı İ dare c·cfen 

Yazı işle ri müdürü Nasuhi 
1 

Bı\ YDı\R. 

Çanları caddesi ctvumda 1 

uı ... m•"'•mnda bm/m':"'·} ı 

ULUS 

Adliye Bak:anlımndan : 
Boyabat, Biga, Lüleburgaz, Serik, Anamur, Kırşehir, 

Seferihisar, Torbalı, Sarayköy, Vezirköprü kazalarının 
açık bulunan noter muavinliklerine t alip olanların bir ay 
içinde mahalli Adliye E ncümenlerine miiracaatla rı ilan 
olunur. ( 240) 1-417 

a paza ·ı To ıu ıslc lı • 
ıstasyoııu 

inşaat k~omisyonundan: 
Arifiye civarında yaptırılacak 3324 lira 98 kuruş bedeli 

keşifli bir ambar binası açık eksiltmeye konulmuştur. Şart
nameler Adapazarı Tohum ıslah istasyonundan parasız 
alınabilir. Eksiltme 14 şubat 1935 perşembe günü saat 15 
de Adapazarı Belediyesinde yapılacaktır. Fenni ehliyet ve 
ticaret odası vesikalarını haiz isteklilerin 250 lira muvak
kat teminat akçesi veya Banka kefalet mektubunu Adapa
zarı malsandığına yatırdığına dair makbuzlariyle birlik-
te bulunmaları. ( 450-225) 1-390 

1 I
~~ ' . ~ Ankara Belediye RehıJi«i ~~ il.AN ŞARTLARI ~~ 

" ~ ~ llanlan ., Beher Beher ~ 
~ ~ 
~l Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi~~ 

İLAN ~ -- ~~ 
~ 

200 ~ 1 - Yenişehirde 1167 in
ci adanın 4/ 1 üncü parselin
de fazla çıkan 22 metre mu
rabbaı yer açık artırma ile 
satılacaktır. J 

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

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

4 - Muvakkat teminat 
(2,5~) liradır. (202) 1-341 

İLAN 

1 - Y enişehirde Sel~nik 
caddesinde 1049 uncu ada
nın 3 numaralı parselinde 
79 metre murabbaı yer açık 
artırma ile satılacaktır. 

2 
4 
6 
8 

300 
150 

80 

3 
5 
7 

103 ~ 
40 ~;4 

~ 25 kuru~tur. ~ 
~ 

~ 1 H . 1 • • ~ 
~ - ayır ış erme ve yenı ~ 

~~ çıkan kitablara aid ilanlardan l· 
~ ""' · ı~ 1 ~ ~ -;0 15 tenzı at yapı ır. ~ 
~ ~ 

~~ 2 - Zayi ilan bedelleri mak. ~ 
~~ tu vilz otuz kuruştur. ~ 
~ ~ 
f~ 3 - Tebrik, teşekkür, evlen· ~~ 
~ me vefat ve katı alaka ilanla - ~~ 
~~ nndan maktuan beş lira almır. ~~ 
~ ~ 

~ ~ 
~ ~ 

~~ ABONE ŞARTLı\RI ~~ 
~ ~ ., ıVlüdı.!et Dahilde Har çte ~ 

J 1 
~ Seneliği · 17 Lira 30 Lira ~~ 
l• 6 Aylığı 9 .. 16 ,, ~~ 

Posta ücreti gönderilmiyen ~. 
mektublara cevab verilmez. ~~ 

~ 

2 ve 20 l.omprimclık ambalaılanl.ı 

bulunur. Amb.:ılaj ve kompr ırne 

ferin üzerinde ha l ı~ lığırıı lt:h·l!ul 

e den ffi mar1< .1 sını .tı c1 1 . n ı.1 

3 ŞUBAT 1935 PAZAR 

Nafıa Balianlığından : 
Vekalet ihtiyacı için muhammen bedeli 3202,5 lira o~an 

150 ton yerli kok kömürü Haydarpaşada vagonda teslım 
şartile pazarlıkla alıncaktır. 

Pazarlık 11-2-935 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
15 de Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünde yapı· 
lacaktır. 

İsteklilerin Ticaret odası vesikası ve 240,19 liralık mu
vakkat teminatlarının Malsandığma yatırıldığına dair olan 
makbuz veya nümunesine uygun Banka kefalet mektubu 
ile birlikte aynı gün ve saatte komisyonda hazır bulunma· 
ları lazımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri Ankara'da Bakan· 
lık Malzeme Müdürlüğünden ve Haydarpaşada tesellüm 
ve sevk memurluğundan parasız olarak alabilirler. (168) 

1-301 
2 - İhale 16-2-935 cumar

tesi günü saat on buçukta 
muhasebede yapılacaktır. 

;
~ 3 Ayl ı ğı 5 ,, 9 ., ~: 

,~~~~~ .. ~·~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~; -----------------------------------------------
3 - Şartname ve harita

sını görmek istiyenler her 
gün muhasebeye gelebilir
ler. 

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

1-342 

İLAN 

1 - Halde 12 numaralı 
dükkan 31. 5. 935 tarihine 
kadar açık artırma ile kira
ya verilecektir. 

2 - İhale l 6. 2. 935 cu
martesi günü saat on bu
çukta muhasebede yapıla
caktır. 

3 - Şartnamesini gör
mek istiyenler her gün mu
hasebeye gelmelidirler. 

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

1-337 

ZAYl 
Teminat akçesi olarak Bele· 

diye veznesine yatırılan 40 lira 
mukabilindeki 4614 No. ve 8-9-34 
tarihli makbuzu zayi ettim • 
Hükmü yoktur. 

1-413 Hayrettin 

Adana Asliye Hukuk 
Hakimliğinden: 

Adananın Sofu bahçe mahal
lesinden Abdullah kızı Saadetın 
müddeialeyh Anlcara'da zafer 
abidesi meydanında Malatya kı· 

raathanesinde Adanalı Hüseyın 

oğlu Hacı Ali aleyhine asliye 
hukuk mahkemesine açtığı bo
şanma davasının icra kılman mu
hakemesinde müddeialeyhin ika
metgahI meçhul olduğu mahke
me mübaşirinin meşruhatından 

anlaşılmakla davetiyenin ilanen 
tebli ğine ve mahkemenin 24-2-
935 tarihine müsadif pazar gü
nü saat dokuza ta likine karar ve
rilmiş ve davetiyenin b ir nüsha· 
sı da mahkeme divanhanesine a
sılmış olduğundan gününde biz· 
zat mahkemeye gelmesi veya bir 
vekil göndermesi aksi takdirde 
mahkemenin gıyaben icra edile
ceği malilmu olmak üzere ilan o-
lunur. 1-410 

MöBLE 

S:ıtılıli apartıma1 
Işıklar caddesinde köşe 

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

Anlcara Emniyet l\'lü<lüı·lüğünden: 
Bir miktar para bulunarak emanete alınmıştır. Sahibi· 

nin Müdürlüğe müracaatları. (215) 1-357 

Asileri l(aLrilialar 

200 

2 

Ticaret l"aleminden: 

Ton kurşun 
Arsenik 

" Bu malzeme 2 mart 935 günü pazarlıkla satın almaca· 
ğın<lan isteklilerin gelmeleri. 

Şartnameyi gönnek istiyenler her gün Ticaret kalemi• 
ne gelebilirler. 1-414 

Anl{ara Belediyesinden: 

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

C 1 N S ! 
Adi kaldırım tamir 

,, ,, inşasr 

,, ,, tamiri 
,, ,. .. 
,, 

" .. 

Keşif Bedeli 
L. K. 

1320.00 
239.40 
118.52 
102.37 
247.80 

2028.09 
1 - Yukarda keşif bedelleri ve adları ya~dı sokaklarda adi kaldırım inşa ve tamir 

ettirilecektir. 
2 - Keşif ve şartnamelerini görmek için fen kalemine gelinecektir. 
3 - Eksiltme açıktır. 18-2-935 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 1 I de Fen Mü· 

dürlüğü odasında yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat ayn ayn yüzde yedi buçuktur. (235) 1-418 

İmar müdürlüğün den: 
Kimden istim
lak edildiği 
Hacı İbrahim 
Fatma Zehra 

Mahallesi 
Yeğen B. 
,, ,, 

Sokağı 
Bahriye 
Daracık 

No. 
193/ 14 
193/ 13 

Cinsi 
hane 

,, 

Muhammen bedel 
L ira 
800 Tamamı 

50 10. M.2 üzerindeki 
enkaz. 

Yukarda kaydı gösterilen hanelerin enkazı ı 7. şubat 935 pazar günü saat on beşde 
bilmüzayede satılacağından taliplerin İmar Müdürlüğündeki komisyona müracaatları. 

l 
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1 SİNEMA 
YENi 1 

Bugün Bu gece 

AŞKTAN KORKMA 

Lian Haid 

Nefis, eğlenceli, müzikli almanca 

sözlü fevıkalade komedi. 

R 1 
(KULÜP) 

Bugün Bu gec 

SÜVARİ LER KI RALI 

Aşk heyecan ve mace ra fil mi 

Aynca - İki kısımlık renkli ve mü· 

zikli revü ve canlı resimler. 


