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GündeUk 

KUBiLAY 

Kaytak bıçağı, onun kafaa?1da 
hepimizin batını aradı. K~·.1~! 
bizim için ölmüttür. Ona dıktıgı
miz tq ve tunç parçaam~a~ ne 
çıkar? Kubilay gönüllenmızde 
yatıyor. 

Menemen'de gencliğin değil, 
kara softalığın kafası k~ptu: TOP
rağın içinde çürüyüp gıden ~d~r. 
Menemen Türkiye sınırlan ıçın
de, kaytakhğın ~~ deprenit.~ idi: 
Onu bir daha dırılmemek uzere 
gömdük. 

Türkiye sınırlannın biraz öte-
sine bakınız. Türk ve müslüman 
.yığınları, kendilerine kurtuluf ve 
kültür yollarını kapayan yobaz 
'Zorbalığı ile çekitiyor. Daha ge -
çen gün Antakya genclerinden bir 
kaçının ppka yüzünden, batları 
parcala~mıştır. Bugün Batı çevre
sini~ dııında, en sağlam kölelik 
bağı, dolama sarıktır. C~hbeler ve 
hırkalar, büyük ay~ı?lıga karşı, 
bayku! kana~~ ı~.bı .. geri.imiştir, 
Kararınıt gönuller ustune ılk ıtık, 
bizim ülkemizden ve ülkümüzden 
sızıyor. Onun için, her yerde, din 
simsarlığı eden kaytaklar, bizim, 
en kızıl yaiılarımız olmuıtur. Bun
lar Türkiye'ye dönüp •tıklanan 
ge~clikleri, camiler içinde, kıble'
ye çevirip boğazlamaktadırlar. 

Kurtuluf, yeni türk kültürün • 
dedir. Onun bekcileri, kılavuzla
rı bizleriz. Kubilay gününde Ata
türk gencliğine yaa tutturmıyaca . 
ğız: Ona, bu kültürü korumak için 
verınit olduiu apdı yenileteceğiz. 

Bu kültür, ilk kurtuluı aydınlı
ğını kafaların Ye gönüllerin içine 
salar. Dütünce ve du~gu aydınlan
madıkça, kurtuluf, enlmez, ulaşıl
maz bir görüınsü olarak kalacaktır. 
Bu kültürün kurtulut kavgası, her 
yerde bütün g~nc.li.kl.eri k~~ kay • 
taklığm son izı sılanı~ gıdın~eye 
kadar, gerilik ve gerı}erle boguı -
turmaktır. Doğu ellerınden yozlu
ğu gidermek, ancak, yobazlığı kö-
küne kadar kazmıakla olabilir. 

Menemen' de türk genclerinden 
yalnız birinin b&fı, ve bütü~ ~ür
kiye kaytaklığmın kafası gıttı. 

Kubilay, kurtulm~k iıtiyen b_~
yük yığınlara ilerleyış yolunu goa
teren konak tatlanndan biridir. 

Falih Rıfkı ATAY 

Kazım Özalp 
İMtanhul'da seçim işlerinin 

dnnımunu anlattı 

lstanbul, 27 {Telefon) - Ku
rultay Batkanı Kizım Özalp bu 
sabah lstanbul'a gelmiıtir. Yeni
seçim hakkında ıunlan söylemit
tir: 
"- Bu defaki saylav aeçiminin 

.kadınlarımızın da ırirmesinden ö
türü hususiliği vardrr. Vilayetler
den toplanan haberlere göre Be
finci Kurultay' da geçenkinden 78 
fazlal'iyle 395 saylav bulunacak· 
tır. Bu fazlalık memlekette nüfu· 
•un artmasından ileri gelmekte
dir. Kadınlanmızm saylavlar ara
•ında bulunmalan memleket için 
çok faydalı olacaktır. Türk kadın
lan arasında bilgilerinden mem· 
leketin İstifade edeceği birçok ih· 
bsas sahibleri ve eyi okumuşları 
"ardır. Beıinci Kurultaya ne ka
dar kadın saylavın gireceği seçim 
lonunda belli olacaktır. Dördün· 
Cij kurultay memlekete çok yarar· 
İtler görmüıtür. Bet inci kurulta
~ da büyük itler bapracaiı fÜp
'lesizdir .,, 

Adımız, andımızdır. 

ATATtJRK'tlN ANKARA'YA GELDlClNIN 15 INCl YILDÖNVMU 

Ankaramn saygılarını sunan heyete 
At11türk güzel dileklerinin, yüksek 

duygularının şehirlilere 
hildirilmes ini bu yurdu 

Dün Atatürk. 
ün Ankara'ya ilk 
ayak bastığı gü. 
nün on beşinci 
yıldönümü idi. 

Bu sayılı gün
de Ankara'nm 
duyduğu üstün ve 
atkın sevinci en 
büyük ankaralı
nın katına yük
seltmek için dün 
Vali ve Bel~diye 
Batkanı Bay Tan 
doğan'ın baıkan
lığı altında Di. 
yanet işleri Bat
kanı Bay Rif at 
B" k . C H Dan AtatDrk'e Ankara'nrn saygılarını sunan heyetin başkanı 

ore cı, . . F. V 1. . b led' b k v vilayet idare he- a ımız ve e ıye aş anımız Bay Tandogan 

yeti baıkan vekili Bay Mümtaz Bu unutulmaz gün, Ankara'nın 
Ökmen ve Atatürk'ün Ankara'ya gündüz bayraklarla süslenip gece 
ilk geldiği sıralarda "Müdafaai bütün fehrin donatılmasiyle kut-
Hukuk,, üyelerinden olan Bay Ah. lanmıt ve Halkevinde de Deniz-

d'l li Saylavı Necib Ali Küçüka'nın, 
me e Bay Halim Kütükçü Çan- günün manasını anlatan ve tem-
kaya'ya gitmişlerdir. 

sil edilen piyesleri takdim eden 
Atatürk, türk tarihinin son on bir söylevinden sonra Halkevi 

beş yıllık bölümünü, içinde yarat· genci eri taraf mdan bir müzikal 
tığı bir kent adına, kendisine say- festival verilmittir. 
gılannr sunan bu heyete iltifatlar Halkevinde Atatürk, ismet ln-
etmi, ıe güzel dileklerinin, yük- önü, bakanlar, ıaylavlar, kordiP-
sek duygularının ankaralılara bil- lomatik ve aayın bir kalabalık bu-
_dirilmeıini buyurmuıtur. lunmuıtur. 

Bay Karahan 
Atatürke veda etti 

Sovyet Büyük Elçisi Bay Karahan 
İzinli olarak memleketine gideceği için 
dün saat on altıda Çankaya'da Atatürke 
veda ederek ıaygdannı ıunmuttur. 
. ~ay Karahan dün ak~"mki trenle teh 
rımızden ayrılmııhr. 

Durakta Dııan işleri Bakanı, Güm
rük ve inhisarlar, Ekonomi ve Su ba • 
lcanlariyle Dıtan itleri ileri gelenleri, 
Sovyet Sefareti erkanı ve birçok dostla 
n tarafından ufurlanmıthr. 

Sıvas - Erzurum 
İstikrazı tahvilleri 
Maliye Bakanlığı, Srvaa - Er· 

z~runı İstikrazı tahvillerinin iki 
~ılyon liralık A tertibi tahvilleri
nkı ıon kanunun onunda satışa çı-

aracak ve kayıd L-- .. d d k . ~ gun evam 
~ ece .tar. Bakanlık dün telyazısı 
ıle valilere bunu bı'l...J.! . t' B tah 'il uırmıt ır. u 

vı er o/o 7 faizlidir. -----------
Arnavutlukta, Deb
rede bir ayaklanma 

• 

oldu 
Londra, 27 ( A.A.) _ Ati na'_ 

dan alınan yarı resmi bir telgrafa 
göre, Arnavutluk'ta bir ihtilal çık
mı,tır. Maamafih bu haber teyid 
edilmemiıtir. 

Kıralın yaverlerinden birisinin 
cenubi Arnavutlukta Debreyi it· 
gal etmit olduğu söylenmektedir. 

Roma, 27 (A.A.) - Tiran'dan 
gelen haberlere göre, De bre' de çı· 
kan ihtilal hadisesinin sebebi sa· 
rayı terkeden ve tekrar saraya 
dönmek istememiş olan bir yave
rin itaatsizliği eseridir. 
Romanın eyi malumat alan me

hafiline göre bu hadise hakiki bir 
ihtilal mahiyetinde olmayıp ehem· 
miyebizdir. 

·---------------------
Kültür 

Bakanlığında 

Türlü çalışmalar 
Kültür Bakanı Bay Abidin Öz

men gazetemize şu beyanatta bu
lunmuftur: 

- "Ulusal musikimize verile
c~k veche hakkında kendilerine 
verilen program üzerinde çalıf
mak üzere kurulmuj olan komis
yon hususi bir tarzda çalıfmala
rına devam etmektedir. Komis
yon çaJıımalannı yakında bitire
rek dütüncelerini bir raporla ba-
kanlığa verecektir. Okulların ede
biyat programlarının yeni dil e
saslarına göre nasıl olması lizım
geleceği hakkında bakanlığımıza 
düşüncesini bildirmek üzere Bay 
Falih Rıfkı Atay'ın baıkanlığı al
tında kurulan komisyon da çalıt
maktadır. Ve komisyon üyeleri 
mütalealarrnı ayrı ayrı raporlar 
halinde vermektedirler. Bu rapor
lar, daha sonra bakanlıkta kurula
cak bir komisyonca tetkik edile
rek alınacak tedbirlerin esaslan 
tesbit edilecektir. Aynı edebiyat 
komiaoynu okullarda okutulan 
gramerlerin ıslahı ve mevcud gra· 
merimizin yeni dile göre düzel
tilmesini de ayrıca tetkik edecek
tir. lm•ihan programları için ha· 
zırlanan talimatname projesi ta
lim ve terbiye dairesinde tetkik 
edilmektedir. Talimatnamenin tel· 
kiki bittikten sonra Bakanlar He
yetine gönderilecek ve taıvib olu· 
nursa derhal meriyete konulacak
tır. Ekalliyet okulları imtihanla· 
rından bir k11mrnın resmi okullar· 
da yapılması hususunda bakan
lıkça veri imi• bir karar yoktur.,, 

28, 11 ... KKANUN 1934 CUMA 

l'urdun her yöniinden aldığımız ıeller, K11-
bilay gününün biitiin ti;. ·k gencliğince ve 
biit.ün anlamiyle kutlandığını gijsteriyor. 
Tiirl.:iye artık lmytald ğm bozguncufoğ ıı
nu gifrmiyeccktir. 

Her yerde 5 kuruş 

Kirof'un öliimü 
.Sovyetlerde gizli bir zorba gurubunun yapmak 

istediği işleri meydana çıkardı 
Moıkova, 27 (A.A.) - Taa ajanıı 

bildiriyor: Nikolaef ile Kirof'un öldürül. 
melinde methaldar diier 13 ıuçlu hak· 
kındaki ithamname neıredilmittir. tik 
tahkikat ıu neticeyi vermiıtir: 

Zinovyef eaki sovyet düımanlıiı gru 
punun mutavaat göıtermeıine rağmen, 
bu blokun en faal azaıının gizli çalıtma 
lan durmamı~ ve ıon umanlara kadar 
sürmüıtür. Bu çalııma bilhassa 1933 • 
1934 yılında ıiddetlenerek Leningrad' • 
da eıki azadan müteıekkil bir gizli ihti 
lal grupu teeuüı etmiıtir. Bu grupun 
faaliyeti mutlak ıurette karıııklık çıkar 
ınak içindi. Crupun iıtediği ıey Sovyet 
hükümetinin idaresinde bozgunluk yap. 
mak için iktidar mevkiindeki adamlara 
karır korkutma hareketlerinde bulun. 
mak ve bu ıuretle timdiki siyasada Zi • 
novyef - Troçki fikrine göre birdeiitik. 
lik yaprnakbr, Grup, Kirof'a indirilecek 
darbenin memleket içinde bir harekete 
iıaret olamryacağma inandığından bazı 
ecnebi devletler tarafından ıilahb bir 
müdahale için dıtannm yardmuna aü
veniyordu. Sovyet ikbdannr dnirmek 
için en İyi çare olarak silahla müdafaa 
ümidi, Nikolaef'in yakin ahbaplanndan 
&İzlemediği dütüncelerinden açıkca an • 
!atılmaktadır. Nikolaef Leninarad mer
kezi aazıından Kontolinof ile önceden 

. anlqttktan sonra bir kaç defa Leninara 
da bir konsolosu ziyar.ı etmiıtir, 

- 1 thamnamede bu konsoloı"" u • 
mi ve menıub olduğu memleli:et b1ldiril. 
mekteclir. -

Nikolaef bu lconaoloıla, mumaileyhin 
grupa yardnnda buhınma11 imkanları 

hakkında konuımuı ve kendisini alaka
dar eden yüzlerce it hakkında haber 
vermittir • 

Nikolaef, 20 • 12 tarihinde verdiği 
if adeıinde diyor ki: 

" - Konsolosa, Sovyetler Birliği 
içinde olup biten ıeyler hakkında kendi. 

ıine doğru malümat vermeie daima ha

zır bulunduiumuzu söyledim ve konıo. 

loıun paralı yardımını iıtedim ve alaca • 

innız parayı mali durumumuz deiitir 

değiımez iade edeceğimizi bildirdim. 

Konsoloı bana bet bin ruble verdi ve 
grup tarafından Troçki'ye hitaben ken
disine bir mektub getirebilirsem Troçki 
ile münasebet teaiı edebileceğini söyle. 
di. Kotolinof'u konsolosla görüttükleri. ı 
mizden haberdar ettim ve alclıiun pa

raclao 500 ruble alıkoyarak 4500 ruble. 
ıini kendiıine verdim." 

Bu tarihlerde Leniqrad' da iki tel • 
hit grupu çalıııyordu. Bunlardan birine 
Leningrad merkezi azumdan Kotolinof 
batkanlık ediyordu. Nikolaef, Znzdof, 
Antonof, Sokolof ve Yovskin bu grupa 
dahil bulunuyordu. Diğer grup Troçki' • 
11in batkanlığında idi. 

Nikolaef cinayetinin hakiki aebeble. 
rini gizlemek için cinayetin tahıı kinler. 
ıe yapılmıı bir hareket olduiunu göıter
meğe çalıtıyordu. Bizzıtt Nikolaef bun.. 
ları, cinayeti şahıi bir hlll"ket gibi göa. 
termeğe karar veren grup azaııyle an
lattıktan ıonra uydurduğunu aöylemiı. 
tir. Bu, fU suretlf' de ıl\l-it olmaktadır 
ki, Nikolaef kendiıine •t verilmesi için 
yapılan bütün t fklifJt>ri ya ahvali ııhhi. 
yeıini ve yahut tahıil ihtiyacını veya 
<liğer ıebebleri vcıile göıtererek mutta· 
rid bi rıurette daima reddediyordu. Bir 

Sovyetlerdeki gizli kurum dolayısiyle 
adı geçen Troçki 

çok tahitler ve bu arada Nikolael'in ana. 

ıiyle kan11nın ifadeleri de bu ırralarda 

Nikolaef'in paraca ırkrntula olmadıtıaa 
göıtermiıtir. 

Nilcolaef tamamen ıuçlu oldutuna 
söylemittir. 

Kotolinof. şeflerinden biri bulundu· 

ğu gizli mukabil ihtilal grupuna pr • 

mekle ıuçlu olduğuna aöylemiıtir. 

Kotolinof cinayetle doğrudan dojna.. 

ya alaka11 olduiunu inkar etmekle ben. 

ber, grupun baflcanı oldupndaa cina • 
yetin mesuliyetini kabul ettiiini söyle • 
mittir. 

Şatzlci, suçlu olduğunu IÖylememiı 

iıe de ıahitlerin ifadesi ıuçunu cöıter. 
mektedir. 

Solcolof, Zvezdof, Bumiantaey, Tol
moaof, Levin, Kanik, Miaıaikof ye So. 

sitzki cinayete iıtiralderini reddetmekle 
beraber gizli tetkiJata intiaaplarmı iti.. 
raf etmiılerdir. • 

Bütün maznunlar Sovyet Birliti tem 

yia mahkemesinin askeri koUejine aeYk 
edilecektir. 

iki gündenberi Ankaramızda başlıyan yağmur bit; durmadan sllrilp gitmekte
dir. Bu mevsime mahsus olan soğuklar henüz duyulmamakta olduğundan yağı
§ın da tesiriyle koytu yerlerdelci ağaclar bahara hazırlanır gibi domurculclan
maya başlamıştır. Bu silrelcli yafmur altında sokaklarda gezen ankaralılar 
- resimde K8ri11di1ğü üzere - alışılc olmadığımız femsiyelerini lcullanmalrtadırlar 
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DIŞARDAN GELEN SON DUYUMLAR 
pENlZ iŞLERİ 

Deniz konuşmalan 
yeniden başlarken .. 

Londra, 27 (A.A.) - Deyli T~graf 
gazetesi Bay Mataudeira ve Yaınamoto· 
nun 24-12 tarihinde İngiliz • japon gö· 
rüşmelerine tekrar başlanmasını gere
ken yeni talimat aldıklarını ve Tokyo
nun telgrafı, iki ülke arasındaki son • 
görüşmeler üzerine japon heyeti mu· 
rabhasası tarafından hükümete sorulan 
bazı suallere cevab olduğunu bildirmek· 
tedir. 

Tokyo hükumeti, bütün imza edenle
rin korunma ihtiyaclarmı göz önünde 
tutarak deniz inşaatının birkaç mil Ü· 

zerine bölünmüş tahdidi programına 

bir had tesbit eden bir uluslararası an
laşması fikrini kayıtsız ve şartsız ola
rak tasvib ctmeksiı:ln, bu tekliflerden 
mülhem bir anlaşmaya karşı daha az an· 
Jaıma ister görünmektedir. 

Deyli Telgraf'a göre bu japon hü· 
kfımetinin hazırlık görÜ§IJlelerin bir 
an önce bitmesini istemesine rağmen bu 
görüşmelerin henUz bitmek üzere ol· 
madığını göstermektedir. Belki 1922 de 
Vaşington hUkQmeti tarafından yapıl· 
ttığı gibi sıyasal ve deniz meseleleri 
ön ufa konulmadan son anlaşma elde 
cdilmiyecektir. 

Bununla beraber, amiral Yamamoto 
Londra'da bira. daha kalarak deniz ba
kanlığı mUtehaseıılarlyle görilşecektir. 

Gazete, Amerika murahhaslarının 

cumartesi, görilpnelere devam için altı 
aydan önce Londra'ya dönecekleri ka· 
naatiyle Londra'dan ayrılacaklarını bil· 
'tiiriyor. 

Vaşinwon deniz andlaşması 
ve Fransa 

Paris, 27 (A.A.) - DUn deniz aka
Clemiıi, Va§ington andlaşmaaı hUkUmle
rlnin franınz bahriyesi için olan neti· 
Juini gözden geçirmiş ve generallerin 

de iştirakiyle yapı1an göril§meden son· 
ra hemen deniz işleri bakanlığına gön
Öerllmek üzere bir temenni takririni it· 
tlfakla kabul etmiştir. 

Akademi bu takririnde hUkumetten, 
andlaşmada yazılı şartlar içinde, Fran· 
ea'ya deniz ve müstemleke menfaatle· 
rlnin ehemmiyetiyle mütenasib bir de
niz istatüsü temini için şimdiki görüş· 
melere devam edebilmek üzere münasib 
göreceği vasıtayı düşünmesini istemek· 
tedir. 

Filhakika, deniz akademisi. Vaşing· 
ton andlasmaları,.. -"-.n doğan deniz: si· 
1ahları tahdidatı ,.minin milli ihti
yaclara uygun olmadığı ve bu tahdida
tın Fransa tarafından ancak muvakkat 
ve mahdud mahiyeti sebebiyle ve Fran
tıanın silahsızlanma eserine iştirak ar
zusunu göstermek maksadiyle kabul e
dilmiş olduğu kanaatindedir. Akademi, 
bundan başka, Vaşington anlaşmaları 

fransız parlamentosu tarafından, hüku
metin. vakti gelince, serbesdsini tekrar 
alacağı hakkında verilen teminat üze
rine tasdik edilmiş ve bu tasdikten be
ri uluslararası durumun 1922 de Umid 
edildiğinden farklı i-ıtikamet almış ol
"1ığunu hatırlatmaktadır. 

Deniz ~ilahları göriişmf'lf'ri 
Londra, 27 (A.A.) - Japon deniz 

murahhasları ingilizlerle önümüzdeki 

hafta tekrar konuşmağa başlıyacaklar· 
du. Japon murahhasları Tokyodan ye· 
ni talimat almıılarsa da bunların eski 
durutlannı değiştireceği pek beklen· 
mcmekte-dir. 

ULUSLAR DERNECINDE 
. 

Hnheşistan'm yeni şikayeti 

~nevre, 27 (A.A.) - Uluılar Der

nefi genel katipliği dün Adisababa hU
lGmetinden aldığı yeni bir notada ltal-

yanlarm habeş topraklarında iJerliye
rek Afdub'u işgal ettikleri iddia edil· 
ınekte ve bu hareket yeniden protesto 
tdilme-ktedir. 

1ıalya gene tekzih ediyor 
Rom:ı, 27 (A.A.) - İtalyan kıtala-

rının Habeşistan'da ilerlediklerinin 

öoğru olmadığı o-e lt~lya'nm Afdub'u 

yıllardanberl işgal etmekte olduğu ld· 
ala er1'1mektedir. 

FRANSA'DA 

Uluslararası para dnrnmn 

Paris, 27 (A.A.) - Uluslararası pa
ra durumunu tetkik eden Pöti Parizi
yen yazıyor: 

İngiliz lirası ile dolar bir düşme ya· 
rıtına girişmişlerdir. Bu dUşmenin 

durması mukaddeTdir. Zira aksi tak
dirde yarış bir 8lüm yarışı halini ala
caktır • 

Eğer Fransa ve altın blokuna men
sub memleketler, İngiltere ve Ameri
kadan gelen nasihatleri dinleselerdi, 
bu rekabet daha korkunc neticeler do
ğururdu. Paraların genel istikrarına 

ve hiç olmazsa acunun büyUk paraları
nın istikrnrın:ı dönmek lazım gelecek
tir.,, 

Ökonomik diizenJcnmc etrafın
da Bay Kayyo'nun cliişiinceleri 

Paris, 27 (A.A.) - Bay Kayyo bu
günkü Lö Kapital'de darlık ve "şimdiki 
karışıklıktan kurtulmak için ameli çare. 
ler,, hakkında bir etüd yazmıştır. 

Kayyo, paranın ökonomik durumla. 
ra karşr tam istikHilini dikkate almıyan 
para manipülasyonları üzerine kurul • 
muş hal şekillerini bertaraf ettikten son 
ra, • verimle - istihsalle istihlak arasın
da bir uygunsuzluk görmektedir. Kay. 
yo'ya göre çare yalnız istihlak istekle· 
rini geni~leten tedbirlerde değildir. Zi. 
ra iıtihlakin artması derhal fazla istih· 
sali intac edecektir. Buna binaen, za -
manımız istihsali sakinleştirmek ve in. 
zıbat altına almağı emretmektedir. Bu 
sakinleştirme, verimi yığılmış istihsala. 
ta katılacak olan fabrikalar göz önUnde 
tutulmadan yapılmamalıdır. f nzıbat al. 
tına alınma ise, mevcut fabrikalarda es. 
ki alat ve makineler tamamen eskime· 
den yenileri konulmıyacağı bir yasayla 
den yenileri konulmıyacağı bir yasayla 
teyit ve bundan baıka. ekim aletlerinde, 
piyasayr yeni maddelerle dı:>ldurmağa va 
racak dikim ve ekim usulleri menedil -
mek suretiyle yapılmalıdır. 

Kayyo bu inzıbatı elde etınek için, 
kredinin para ticareti ve bu suretle iş 

hareketleri üzerindeki korumak işini 

devletin muhafaza edebilecek bir ıekil. 
de yapılmasını göz önünde bulundur -
ır.aktadn. Keza, hububat kanşıkhğınr 

yasak etmek icabedecektir. HükOmetler 
b uihtiyaçları görmüşlerdir. Fakat eJ -
zem olan çarelerin tatbikı için sağlam 

bir memurlar teşkilatı lazımdır. 
Kayyo, etüdünü bitirirken, Fransa'da 

bütün ökonomik ıslahatın yoluna girebil 
mesi için devlet memurluğunun düzel· 
tilmesi lazım olduğunu bildirmektedir . 

Bay Yevtiç ile Bay Flamlc11 
arasında telyazıları 

Faris, 27 (A.A.) - Yugoslav kabi· 
nesinin kurulmasından ötUrü, Bay 
Yevtiç ile Bay Flanden arasında, iki 
hükOmetin barışın pekiştirilmesi uğ

rundaki iş birliğini teyit eden tel ya
zıları alınıp verilmiştir. 

Ht•yaz ru larm Rusya' da kalan 
servetleri 

Paris, 27 (A.A.) - Lö Jurnal gaze
tesine göre, Sovyetler birliği hlikGmeti, 

bazı rus muhacirlerinin ihtilal esnasın
da sakladıkları servetlerin nerede bu-

lunduğunu bildireceklere bulunacak 
paranın yUzde kırkını kendilerine ver
meğe muvafakat etmiştir. 

Bay Roııkur suika d muhake
mesi için Marsilya'ya gidiyor 

Marsilya, 27 (A.A.) - Yugoslavya 
Kıraliçesi Mari'nin Marsilya suikasdi 
muhakemesindeki avukatı Pol Bonkur 
Marsilya'ya gelerek bu f§ için elde bu· 
lunan dosyayı gözden geçirecektir. 

ISPANYA'DA 

ispanya' da araştırmalarda "'izli 
iki top bulundu 

Oviedo, 27 (A.A.) - Jandarm'llar, 
gizli silah ararken Kompones dağların
da otlar altına saklamnış ufak çapta iki 
top ile Ovideo'daki ·tspanya Bankasın
dan a"mlmış 57.000 peseta bulmuşlar
dır. 

DACNIK DUYU~ILAR · 

Uyuşturucu maddeler 
kaçakçılığı 

Hazebrlik, 27 ( A.A.) - Fransız -
Belçika polisi. ucu ta Parise dayanan 
uyuşturucu maddeler Uzerinde kaçak
çılık yapan geniş bir teşkilat meydana 
çıkannı! ve birçok kimseleri tevkif et· 
miştir. Tahkikat devam etmektedir. 
Daha bir takım tevkifatın yapılması 

bekleniyor. 

Girid'<lt· bir fırlma 100 ev yıkll 
Atina, 27 (A.A.) - Girid mıntakasın 

da bilyük bir fırtına olmuştur. Beş kişi 
ölmÜ! ve 100 ev yıkılmıştır. 

General Körncr hapisten çıktı 
Vıiyana, 27 (A.A.) - Şubat ihtila· 

tinden sonra hapsedilmiş olan sosyalist 
kurumunun askeri kumandanı general 
Körner bu sabah salıverilmiştir. 

J."ilistin' de hir lıadise 
Manil, 27 (A.A.) - Mindanao ada. 

sı müslümanlarından bir çete agusan 
mıntakasrnda yerli polis karakoluna 
saldırmıılardır. Bunlardan 16 kişi ve ka 
ıaltola yakın köy hakkındıt da 5 kişi 
ölmüştür. 

Sosyalist fırkasııım bir kararı 
Brüksel, 27 (A.A.) - Sosyalist fır

kası genel konseyi hUkQmetin genel hiz 
metler ücret ve aylıkları ile maden işçi. 
leri tekaütlüklerinde yüzde 5 azaltma 
yapılması hakkındaki kararını protesto 
eden bir takriri ittifaka yakın bir ekseri· 
yetle onamıştır 

Tren kazasında ölenler 
Hamilton, 27 (A.A.) - Son alınan 

malfımata göre, dün aabahki tren çar
pışmasında ölenlerin adedi 16 dır 

Bir tren kazası daha 
Harvey. İllinois. 27 (A.A.) - Ha. 

milton tren kazasından az bir vakit son 
ra yeni bir kaza olmuştur. Kazaya uğ

nyan ekspresin yerine yoldan çıkarılan 
ekspres bir geçit yerinde bir otomobile 
çarpmış ve 7 kişi ölmüştür. 

Trtm kazası 
Roma, 27 (A.A.) - Roma· Milano 

ekspresinin lokomotifi Fidenıı:a yakinin. 
de yoldan çıkmıştır. Ölen yoktur, Fa. 
kat zarar çoktur. 

Bulgar borc1arı 
Sofya, 27 (A.A.) - Maliye Baka· 

nı Bay Teodorof, savaştan önceki ve 
sonraki bulgar borçlarının ödenmesi 
hakkında muvakkat bir anlaşma yaptık
tan sonra, Londra'dan dönmüştür. 

Martta uluslar derneği mali :komitesi
nin son teklifatına göre veni bir an
laşma görüşülecektir. 

Silah ticareti işi 
Montevideo, 27 (A.A.) - Uruguay 

dışarı işler bakanı, Belçika'nın Paragu. 
ay'la yaptığı silah ticareti hakkında Şa
ko isti§ari komitesine verdiği İngiliz no
tasına cevabında şu düşünceyi bildir • 
mektedir: 

." Uruguay ve uluslar derneğinin 

öbür azaları, biytaraflık vazifelerini mü 
teessir etmediği takdirde, silah ticareti. 
ni menetmeğe mecbur değildirler.,, 

Çekoslovakya - Macaristan 
nıüna~chetleri 

Viyana, 27 (A.A.) - Yarı resmi 
"Rayşpost,, gazetesi, Çekoslovakyanın 

Peşte orta elçisi Bay Kobr'tın Macar 
Çek yakınlığı ve Çekoslovakyanın da 
Roma anlaşmalarına girmesi ihtimali 
hakkındaki beyanatını büyük bir mem
nuniyetle karşılamaktadu. 

Bir alimin a<·ıklı öliinıii 

Lil, 27 (AA.) - Kanser mücadelesi 
merkezinin müdür muavini Lil alimle
rinden doktor Klodel işinin kurbanı ol
muştur. Doktor, kanserli nesiçlere hu
susi bir mahHil enjekte ederken sağ 

eline iğne batmıştır. Derhal ameliyat 
yapılmasına ve bütün dikkatlere rağ· 

men kan zehirlenmesi ba, göstermiş ve 
alim ölmüştür. 

11\"GlLTEKE'DE 

lııgiliz or<lu:,uuda tan·Jr('ler 
Londra, 27 (A.A.) - Deyli Herald 

gazetesi İngiliz ordusunun yakında sa. 
atte 500 kilometre çabuklukla giden av. 
cı tayyareleriyle techiz edileceğini ve 
bu hususta denemelerin yapıldığını bil. 
diriyor. Yeni tayyarelerde t('lsiz tesisa
tı ve yliksekterde uçuş için bir oksijen 
makinesi bulunacaktır. 

:\lt·vkuflar1a garc1iyan1ar ura .. m
cla bir miiraıl,·le 

Londra, 27 (A.A.) - Glasko hapis
hanelerinden birinde mevkuflardan al
tı kişi ile iki gardiyan arasında çıkan 
bir kavga sonucunda bunların hepsi ya
ralanmışlardır. Sebebi bu mevkufların 
çalışmaktan kaçınmaları ve sigara iç
mek hususunda ısrar eylemeleridir. 

Öteki gardiyanların yetişmesi üze· 
rine hadise bastırılm:ş ve mevkuflar 
itaat altına alınmıştır. 

Briıan)n'rla )OlcnJnk kazaları 

Londra, 27 (A.A.) - Noel şenlikleri 
esnasında büyük Britanya'da yolculuk 
kazalarında ölenlerin sayısı 18 dir. 

A \'ll~hırya n ın giil·eni 
Londra, 27 (A.A.) - Deyli Telgraf 

gazetesine göre, İtalya, Fransa, Alman
ya, Macaristan, Yugoslavya ve Çekos
lovakya arasında birlikte çalışmayı te· 
min ederek A vusturya'nın istiklal ve 
toprak bütünlüğünü zaman altına al
mağı gözeten bir gUven planı Avrupa
nın muhtelif merkezlerinde tetkik edil
mektedir. 

• Eski çamaşır 1arınızı 
veriniz! 

Yılbaşı ötilril dış memleketlerin hep
tıinde fakir çocukları sevindirmek için 
oyuncak armağan ediliyor. Çocuk Esir. 
geme Kurumu giydirilmesi; doyurul. 
ması hepimize borç olan fakir tUrk yav. 
rulan için oyuncak değil, açları doyur. 
mak için yardım, Uşüyen1eri gi)•dirmek 
için eski çt.maşırlarmız birçok yavruları 
ve yavrlllu anneleri soğuğun amansız 

tesirinden. ölümden kurtaracaktır. 

Çocuk E!'irgcme Kurumunda 
para~ız muayeneler 

Çocuk Esirgeme Kurumu sağlık ve 
soysal yardım müdUrlüğline tayin edil· 
miş olan çocuk hastalıkları miltehassı
sı Bayan Dr. Fahriye her gUn saat 12 ye 
kadar hasta çocukları; 

Bayan Dr. Fıtnat pazartesi, perşem· 
be günleri saat 14 ten sonra iç hasta· 
hklı anneleri, 

Salı günü saat 14 ten sonra da hari· 
ci hastalıklı anneleri ; 

Doğum ve kadın hastalıkları müte· 
hassısı Bay Dr. İsmail Hikmet çar
şamba günleri saat 14 ten sonra gebe 
kadınlar ve kadın hastalıkları muaye· 
nelerini çocuk sarayında yapmaktadır· 
lar. 

Gebe kadınlardan muntazaman mu
ayeneye gelenlere doğumunda Kurum 
ebeleri vasıtasiyle her türlü yardım ya
pılmaktadır. 

Yok~uliarı koruyunuz 
Kış geldi. Kışın soğuğundan ve bu 

soğuğun getirdiği hastalıklardan yok· 
suz yurddaşlarımızı korumak hepimi· 
zin boynumuza borctur. Bu borcu öde· 
miş olmak için kullanmadığınız eski 
çamaşırlarınızı. çocuklarınızın eskile
rini "Çocuk Esirgeme Kurumu,, na ve
riniz. 

Çocuk bakımı hakkında •1cJ"sler 
Çocuk Esirgeme kurumu ıalonunda 

her 15 günde bir çocuk bakımı hakkın
da dersler verilmektedir. Kurumdan 
süt alan annelerin devamı şarttır. Ders
lerin sonunda eksiksiz devam edenlere 
mükafat verilecektir. lkinci ders 30 bi
rinci kanun 934 pazar günü saat 15 te· 
dir. 

Çocuk E irgcmc Kurumunun 
dileği 

Çocuk E irgcme Kurumunun bir 
memuru elindeki vesfkastıe Yenişehir
deki bUtün evlere uğrıyacaktır. 

Çamaşır verecekler hazır etsinler. 
Makbuz mukabilinde bu memura ça· 
maşırları versinler. 

SAR IŞl 

Sarda olup bitenler 
Sarbrüken, 17 (A.A.) - Gazeteler 

ve fırkalar, plebisit komisyonu başka· 
nına verdikleri sozU tutarak Noel mü
tarekesine sıkı sıkıya riaret etmekte· 
dirler. 

Sarbrüken, 27 (A.A.) - Temmuzun 
17 sinde alman birliği merkezlerinde 
hükfimet tarafından yapılan araştırma
lardan ele geçen belgelerin geri verU· 
mesi için alman birliğinin yaptığı r.ıtl• 
racaatı yüksek mahkeme reddetmiştir. 

SarJı aluumlar 
Ncvyork, 27 (A.A.) - Yeniden 100 

sarlı alman-amerikan Doyçland vapurıı 
ile hareket etmiştir. 

RIRl~ESfK OEVl.ETl.EH'HE 

Ruzvclt'in yeni projc:;i 
Vaşington, 27 (A.A.) - Bay Ruzvıt 

4 • 1 tarihinde mecliste kendisi tarafın• 
dan okunması muhtemel bir beyanname 
hazırlamaktadır. Bunda, hükumetin ha· 
ymdırlık işleri ve yardım için en az beg 
milyar tahsisat istiyeceği ve adi blitçe • 
dl de oldukça ehemmiyetli tasarruflar 
yapacağı zanne<lilmekterlir. 

Soğuk clalgus1 
Nevyork, 27 (A.A.) - Cenubu gar

bi mıntakasında şiddetli bir so2uk dal .. 
gası hüküm sürmektedir. 

LEHlSTAN'DA 

I ... eh Dışarı İşler Hakanının 
Danimarka seyahati 

Vartova, 27 (A.A.) - Dışarı İ§le>.. 
Bakanı Bay Bek, Noel yortuları dola .. 
yısiyJe Kopenhag'a yapacağı huıuaJ 

ziyaret esnasında Danimarka kıralı ta .. 
rafından kabul edilecektir. 

Ankara rad}1os1:1 
Hilmi Malik Evren 

konuştu 
Hilmi Malik, okyanosta yctl§miş ve 

gelişmlt bu tilrk terbiyecisi dün özlU 
s8ylevlerinde nbirinf daha verdi. TerbL 
ye, psikoloji, pedagojide Ustad olduğu ka 
dar eksiksiz bir adam olan Hilmi Maliliı 
bUtUn radyo dinleyicileri gibi, bizi v~ 

bütün anababalan çocuk davası Uzerİil" 
de aydınlattr., 

Çocuk ve oyuncak r .• bu ne bir eğlen. 
ce, ne vakıt oldilren bir komedyadıtı 

Çocuk yarının temeli, oyuncak çocuğun 
yetiştiricisidir. Hilmi Malikin söyledik. 
lerini bu ölçillere göre değerlcndirebi • 
lirsiniz. 

Altı yedi aylık çocuktan, daha çok 
bUyüklerine kadar, oyuncağın yaptığı 
tesirler bu söylevde çok güzel anlatıldJ 
ve gene aynı açıklıkla çocuk kabiliyeti• 
nin oyuncaktan nasıl meydana çıktığını 
öğrendik. 

Hilmi aMlik Evren, koskoca bir ki• 
tahta toplanabilecekleri beg on dakika • 
da söyledi. Hilmi Malik'in söyledikleri 
bir dersti: o dersi kaçıranlara ne yazık r. 

Hilmi Malikten sonra, haftanın ga• 
zete hulasaları okundu. lçde ve Dışta 
çrknn gazetelerde yurd iç.in yazılanlar 
kısaltılarak söylendi. Acunda çıkan bli 

tUn gazeteleri olruyamıyan yurddaşlar 
için bu matbuat saati çok faydalı ol&• 
gerektir. 

Dün akşam AtatUrk gUnilnden ötU• 
rü. dadyo daha çok değerli bir iş yap• 
mak için, erkence ıustu •• Ve halkevin• 
de ve.rilcın bUyilk müzikal • fC6tiva16 
bağlandı. Bu akJaının radyo prograrnı 
~udur: 

Dans muıikl.t 
Çocuk saati 
Musiki: 

Handel Sonate 
Kreisler parçalar 

Keman: Cumi Rıfk, 
Piyano: UJvl Cemal 

Ev kadınına C:SğUtler 
Musiki: 
Mozart Sonate La Majeur 

a)Andante Gıracioso 
b)Menuet 

Habcrıu 

c)March~ Turpue 
Piyano: FeThunde Ulvi 
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Anliaranın o·üııii 
~ 

Dün Atatüık'ün Ankara'ya ayak bas. 
tığının onbeşinc' yıldönümü idi. Gün • 
düzün, yapı kalıpları bunun için bay -
raldarla donanmıı , geceleyin, bunun 
için bütün genel ;rupılar clck~r:kten bay 
ramlıldarını giymişti. 

Bir iehir için bundan g-üzcl, bundan 
oüyük bir bayram fırsatı olamaz. 

Çelimsiz, snpa, bakıms.z bir taıra 

şehri, kuı·tuluf savaşı devam ederken, 
yayılıp b:iyümcği, gelişmeği, zen~inlq. 
meyi değil, kendi içine doğru b:iA".ülme
yi, katı bir yumruk gibi sıkdmavı öğr~ 
niyor. Ankara, o sıralarda bir kalenın 
içinden farksızdır. Yuknrdaki his:ırlnr, 
onun bu haline görmüşün, bilenin göz. 
leri ile bakn•or. Ama bütün acun, "türk 
ayağn k?.lkmıı azadlığı için döğüşüyor,, 
derken, bütün başlıklarda ortaanRdo
lu kasabacığmın şanlı adı geçiyor. 

Savaıtan sonra. l:znıirden sonra, Lo. 
:ı:an'dan sonradır ki ancak. Ankara, ye.. 
ni devletin merkezi, bu devleti besleyip 
büyüten maddi manevi bütün kaynakla
rın kesişme noktası, sembolü oluyor. 

Ve arkasından, Ankara, bütün önas. 
ya'nın en modern bir şehri olmak yolla. 

rma giriyor. 
Atatürk'ün buraya uğraması, Erzu

rum ile Sıvaı'da birçok şeyleri hazırla. 
dıktan sonı·a oluyor. Bu hazırlanan, ulu. 
ıu lrurtuluf pvaıına sokmanın sıyasal 
fonnülleridir. Adım adım Atatürk, uluı
dan salahiyet alarak ilerliyor. Bu sala • 

biyet alış, ulusların tarihinde eısiz bir 
hadisedir. Padişahın üniformasını attık. 
tan sonra, ulus adamı, halk adamı ola • 
rak tek başına yola çıktıktan sonra, Er. 
zunım ve Sıvas temelleri Üzerine, Anka. 
ra'da, Türikye Büyük Millet Meclisi 

h ·;klımetini oturtmak, bir hamlede ve 
bir nefeste alınmıf bir yoldur ki bunu 
geriye doğru tarih nru:nrna sökmek isti. 
yenler, adım başına, bır yandan dev gi. 
bi güçlüklerin izini bir yandan da Ata. 
türk'ün 0 devleri yere seren sade cncr-

J •• • : der.il devlet adam1ığı ve ihtilalc"ı 
ısını .. ' • 

lik vnsıflıırını bulacaklardır. 
Atatürk, Ankara'ya bir adam olarak 

değil, yepyeni bir ulusun yepyeni bir 
deYleti olarak ayak bastı. Büyük Mil
let Meclisi hükumeti. Büyük Millet 

Meclisi orduları, Büyük Millet Meclisi 
heyeti murahhasalnrı - kulaklarımızda 
f(iy1ecc kalan bütün bu tarih bölümleri. 
ni • Atatürk Ankara'ya, çantasının için. 

de olarak •tirmiıtir. 
Ve ogünbugün, Çankaya'da kurdu. 

ğ t 1 de ulus yapmanın, Türkiye' • u a eye , •• 
Yeni yöndemlerını ve yeni ye ve acuna 

ölçülerini vermektedir. 
Dün, bunun yıldönümü idi. Atatür. 

•-•" 1 mağa başlamasının yıldö-
K un u us yap 

.. •. ' d' A kara bununla sonuna ka. numu ı ı . n . •• K • ,. 
d .. • b'l"r çünkü cmalizm ın ar ogrcne ı ı , 

_._ b' • k klamak kıvancı kendi • mtZte ını uca 
sine b ğışlanmı~r. 

BURHAN BELGE 

Riyaseticüınhur kalemi 
mahsus müdürlüğü 

M.. h l b lunan Riyaseticüm-un a u ·d·· 1 ....... liur Kalemi Mahsus Miı ur ugune 
bıf&J'ı İşler Bakanlığı ~emu1~
rmdan Bay Süreyya Tayın e 1 • 

• ve vazifeaine başlamıştır. 

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

ULUS SA YIFA: 3 

iÇ DUYUMLAR l(1ıl.ilay 
Ellerde; Iflkları gökleri kaph

yan, Tanrıları imrendiren, güneı· 
leri, yıldızları sönük gösteren çı-

İçeriişler Bakanımız 

lstanhul'daki yoksul <'Octtkları 
doyurma 1~relerini ;rastırdı .. 
lıtanbul, 27 (Telefon) _ içeri lıler 

Bakanı Bay Şükrü Kaya bugün öğleden 
sonra Halkevinde evela gazetecilerle 
sonra da İstanbul şehir meclisi üyeleri. 
le ve kaymakamlarla konuşmuştur. 
!lay Şükrü Kaya gazetecilere devletin 
ıç ve dış sıyasaıı, seçim işleri hakkında 
;"":. hnt vermiştir. Şehir meclisi üycler;n. 
den ve k"lymakam1ardan bilhassa lstAn. 
b.ul illr okull '"fnda yem::ksiz kalan beş 
bın çocukla alakadar olmalarını ve bun. 
ları Kırmızı Ay'ın kurumlarından isti • 
fa~,, ederek doyurmak çarelerini bulma. 
1arını istE•miıtir. Bay Şükrü Kaya yann 
akşam tekı-ar Ankara'ya gidecektir. 

Liman işleri genel mü
dürlüğünün kadrosu 

Maliye Bakanlığı İstanbul Li
man isleri Genel Müdürlüğü için 
mevcud masraf ve kadrolara gö
re ikincikanun ayı için muvakkat 
bütçe hazırlıyarak tasdik edilmek 
üzere Bakanlar Heyetine sevket
mİ!tİr. Genel Müdürlük ikincika
nun ayı icinde masraf ve varidat 
bütçeleriyle kadrolarını Maliye 
Bakanhi!ına bildirecek ve bakan. 
lrkça bütçe ve kadrosu tetkik e
dildikten sonra hazirana kadar 
dört aylık muvakkat bir bütçe tas
diki icin Bakanlar heyetine veri
lecelttir. 

Bakanlar heyetine verilmiş bu
lunan nizamname projesine göre 
liman idaresi miilhnk bir bütce 
ile idare edilecek ve sermaye~i 
mütedavil ve sabit sermaye olmak 
Üzere iki türlü olacaktır. Liman 
idaresinin sermayesi mevcudları 
kıymetJendirilmek suretiyle tesbit 
edilecektir. idare liman şirketine 
simdiye kadar verilen imtivazJar
dan istifade edilecektir. Liman 
sirketi memurlarının hakları inhi
sar memurlarının hakları gibi O· 

lacaktır. Nizamnamede bunlar
dan başka liman idaresinin vazi
feleri gösterilmektedir. 

Eski bir türk dostu öldü 
33 yıldanberi Götenberg' de türk 

konsolosluğu vazifesini gören ve 
85 yaşında olan ora ileri gelenle
rinden Bay Bratt Duen'in öldüğü 
haber alınmıştır. 

Türklüğe karşı büyük bir sevgi 
gösteren ve türk menfaatlerini en 
İyi bir surette temin ve muhafaza 
İçin daima çalışmış olan bu türk 
dostunun ölümü muhitimizde acı
larla karşılanmıştır. 

Alman \'apur geldi 
İstanbul, 27 (Telefon) - Vapurcu. 

luk tirketinin satın aldığı Bulgarya va
puru yarın lstanbul'a gelecektir. Vapur 

Güney Su adını alacaktır. 

Bay R. Peker 
İzmir, 27 ( A.A.) - Cümhuriyet 

Halk Fırkası Gene] Katibi Bay Receb 
Peker bu sabah Afyon treniyle Kütah. 
ya'ya hareket etmiı, durakta çok samimi 
tezahüratla uğurlamnııtır • 

Kubilay abidesinin açı1ıtında bulun· 
mak üzere lstanbul'dan gelen heyet de 
bugün vapurla lstanbul'a dönmüttür. 

Bay Peker Kütabya'da 
bekleniyor 

ı(ütahya, 27 (A.A.J - C. H. Fırkaaı 
Genel Katibi saylavımız Bay Receb Pe. 
ker'in cuma gÜnÜ buraya gelmesi bekle. 
niyor. Halk sevine içindedir. · 

Kubilay merasimi 
Denizli' de Kubilay anıl<lı 

Denizli, 27 ( A.A.) - Kubilay abide. 
sinin açılması dolayısiyle bugün halke. 
vinde toplanan denizli gencliği ateşli 

söylevlerle devrim düşmanlarını takbih 
etmiş ve büyük ölüleri öğmü,tür. 

Ş. Karabiı;arda 
Ş. Karahisar' 27 (A.A.) - Kubilay 

abidesinin açılması dolayısiyle Halkevin 
de yapılan büyük bir toplantıda türk 
devrimine dair çok derin ve özlü bir 
konferans halkın candan duygularını 
coşturmuştur. 

Kiitahya\la 
Kütahya, 27 (A.A.J - Kubilay abi. 

desinin açımı münasebetiyle Halkevin. 
de büyük bir toplantı yapılarak coşkun 
söylevler söylendi. Evimizde haftanın 

belli günlerinde yapılan konferanslara 
ve verilen derslere devam edenleri" sa· 
yrsı 800 Ü geçti. 

llluğla'da 
Muğla, 27 (A.A.) - Kubilay lbtde

sinin açılmasından ötürü Halkevinde 
toplanılarak bir ihtifal yapıldı. Havanın 
çok yağmurlu olmasına rağmen salon 
kalabalıktı. Halkevi tarafından verilen 
konferansta Kubilay'm devrim tarihin· 
deki yükıek yeri anlatıldı. 

Zonguldak'ta 
Zonguldak, 27 (A.A.) - Zonguldak 

ldar bu gece halkevinde toplanarak in. 
kı1abı korumak için canını veren Kubi • 
lay'ı yatatmıılardır. Söylevler, ağıtlar 
ve tablolarla diıvrim ve inkılab ülküıü 

canlandırılmıt ve projeksiyonla Mene • 
men hadiseıi, Kubilay ve Kubilay abi • 
desinin resmi gösterilmittir. Toplantı 

~ok kalabalık olmuştur. 

i\luğla'da yağmur pek fazla 
Muğla, 27 ( A.A.) - 24 saattir yağ

mur yağmaktadır. Sokaklar sularla dol
Rlllf ve dereler tatmıştır. Yağmur de • 
·am ediyor. 

Kiitahya"nııı yeni valisi işe 
başladı 

Kütahya, 27 ( A.A.) - Yeni valimiz 
Bay Hazım buraya geldi ve itine bat • 
ladı. 

Deniz yollarımız 
İstanbul, 27 (Telefon) - Deniz 

yollariyle vapurculuk fİrketi ara-
11nda yeni yıl seferleri Ü"l!erinde 
henüz anlaşılamadığı için bir ay
lık muvakkat bir anlaşma yapıl
mıştır. Gelecek ay içindeki top
lantılarda da anlaşmak kabil ola
mazsa Ökonomi Bllkanlığı ise ka· 
rıtacak ve seferlerı tayin edecek
tir. 

fikonomi Rakanlrğınu• 
hir tchliği 

Ôkonomi Bakanlığından: 
Türk • Yunan takas anlqmaaı

nrn, 12 son teşrin tarihli Türkofiı 
günlük servisi ile de ticaret odala
rına ve ba§ka alakadarlara tebliğ 
edildiği gibi, 15 ilkkanun 934 ta
rihinden itibaren meriyete geçti
ği görülen gerek üzerine tekrar 
tebliğ olunur. 

Ermeni vatandaıo:lara maılalya 
verildi 

fstanbul, 27 (Telefon) - Bu
gün fstanbul vilayetinde Vali ta
rafmdan Tayyare Cemiyetine yar
dımda bulunan ermeni vatandat
larından 10 kişiye altın; on bet 
kişiye gümüş, 41 kişiye bronz ma
dalya verilmiştir. 

Marsilya'}·a 7.İyar•·l iadf'sİ 
lstanbul, 27 (Telefon) - Mar· 

silya Ticaret Odasmm geçenlerde 
memleketimize yaptığı ziyaretin 
tubat ortasında iadesi kararlat
mıştır. 

rakmanlar .. Y oğaJmaktan kurtul
muş, kurhmlmış yurdun yıkmtı • 
lan üstünde, Uluğ Baturun yanın
da <'!pler kaynağı .. 

Geçmiş çağların türk ulusunu 
yutmak istiyen bütün bataklıkla
rı; ta kökünden kurutuluyor. Ulı.:ğ 
Önderimizin ec:siz imlerile yücel
me devrimlerinin kurtancı yolla
n birer birer açılı ror. Yeni bir 
yurrl kuruJuyor .. 

işte hu sıralarda, bir gün; geç· 
miş hortlıyor .. Geçmiş çağlardan 
kalma bilgisizlik, bo§ düşünceli • 
lik ile yanlı! inancın kör, kara u

macısının karaltısı ansızın ortaya 
çıkıyor. içine girdiği karanlık. es
rik bir kaç ba~ı kudurtuyor. Bun
lar dik başlıhk, kötü kuruntu, kö
tü umu ile saldmyor1ar .. Ne ya • 
zık ki bu, yürekleri bozulmuş ben
benciler, düşünceden, başkalarmı 
dütünmekten uzak yrrhcılar; genç 
Kubilay'm arı kanını yerlere dö. 
küyorlar. 

(Ulusal dirim) yazımızın işle 
bir kara yaprağı .. 

Kubilay yıkılmakla yolcular 
durdu mu? Yok, işte daha -çok 
_genitliyen o yolda; yüz binlerce 
yüz bin yolcu var. Amaca doğru 
koşuyor. 

Kubilay'm başı yere mi düştü? 
Yok göklere yükseldi .. Yerin dibi
ne geçen; ona saldıranların unuz 
başlarıdır. 

Kubilay'ın yüreği mi durdu, 
gözleri mi kapandı? Yok, her türk 
bir Kubilay' dır; yürekler vuruyor, 
gözler büyük ülküye derin bir 
inanla bakıyor. 

Tiirk l\'faarif Cemiyetindeki Kubilay'ın kanı döküldüyse 
onun her damlasından bir Kubi. seçim 

Türk Maarif Cemiyeti Genel lay doğacak, o ölmiyen ölü onlar-
Merkez Heyeti bugün Konya ıay- da yqıyacak. 
lavı Refik Kora1tan'm batkanlı- , Kubilay içlerde gömülüdür. U
fında toplanarak münhal olan ge- lusun gönlünde - onunla birlilde 
nel idare heyeti başkan vekilliği- - bir derin sızt, bir kanı dimni • 
ne Bayazıd saylavı Halid ve ge- yen yara var. 
nel merkez heyeti üyeliğine de Kubilay!. Bugün türk acunu bü· 
Kültür Bakanlıfı Neşriyat Müdü- yük bir güneşin altındadır. O den· 
rö Bay Faik Reşid seçilerek top- lü ışık var ki kara düşünceli yara-
lantısına son vermiştir. salar kovuklarmda pİnekliyecek • 

Yeni liman i§leri Genel 
~lüdürlüğü 

İstanbul, 27 (Telefon) - Limafı İt
lerinin rıhtun ve liman umum mürürlü. 
iüne bağlandığı hakkında bugün eski li
man tirketinin itlerine bakan muvakkat 
idare heyetine emir gelmit ve devir işle. 
rine batlanmıştır. Yeni idarenin adı lı
tanbul Jiman idareıi umum müdürlüğü. 
dür. lstanbul VaJi Muavini Bay Ali Ri. 
za Çelige de bugün umum müdürlüie 
tayin emri gelmittir. Bay AJi Riza direk 
tif almak için kadrolarla beraber yarın 
Ankara'ya gidecektir. 

Siird'de 
Siirt, 27 ( A.A.) - Kubilay ihtifali 

halkevin<M yapılmıtbr • 

ler, son soluklarmı orada verecek
ler. 

Kubilay!. senin için işte emek
li, özenli bir (menkutq) dikildi; 
kişi elinden gelen budur. Ancak 
ulusun başındaki anğm da bir 
(menkutaş) hr. Onu yağmurlar 
da, fırtınalar da kemiremez. 
Kubilay, yürekte o ölmez adın 
Kubilay, bizdesin unutulmadın 
r.:niğin ışık iz, yolcuyla dola 
Öz: yurdun bağrında güvençle uyu., 

izzet Ulvi A YKURT 
Sözler: 
Çırakman - Meşale yerine 
Batur - Kahraman 
Devirim - İnkılab 
Esrik - f tidalaiz mecnun 
Menkutaş - Abide 

Yuraun her yanrnda, ökonomi, bilgi, gazel sanat ve spor çalışmaları geniı çevrede bllytli hrzla llerlemelrt«Jlr. Bıı nerleyiş/n resimler/al "Ulus,, dtunlaum ırk srk koyuyoruz. Yakarrdald Oç red• 
gazetemize lspartadan gelmiştir. Resmin birisi Isparta halkevinde biçki ve diki§ nrgisl açan bayanları g6stermelctedlr. Mebaretle yapılmış olan ellşlerl; bu sergide tUrk revkinin çok deprll f,ınekleri
ni vermiştir. Sporcular Antalya mınt.akasında birinciliği kazanan Isparta futboltaJumıdrr. Hallcevinla yetbıtirdili bu geneler Bursa'daki seçim oyunlarında da bulunm!Lflardır. Oçancü resimde glJri
len binalar, Isparta gülyağr fabrikasrnın henüz tamamlanan şekilleridir. Beş senelilc ilctıuıd programrna g6re, lspartadablr gUlyalr ve Keçlborlada bir IcUkilrt fabrikası yapılacaktı. Kimya sanayiinia 

bu ilk iki fabrikasrnın yapı işleri bitmiş tir. lç tesisat da yakınlarda başaırlacalctrr. GDJyağr flmdiye lcadsr iptidai kazanlarda, açık .ıe,ıe birlbirlne uymıyan vasrflarda çıkarılıyordu. Yapılan fabrika. 
teknik yağcılığı memlekete sokacakır. Bfr kalitede (istandardlze) toplu mal elde t!dilecek ve çiçeklerin randrmanr artırılmış olacalctrr. Yd.ında ~imendileıe de kavu1acak olan lspartada hn yöndrn 

bir ilerleyiş \'ardır. Önümüzdeki ilkbahar rekoltesi yeni gülyağr fabrikasında işlenecektir. lspartaya yakın yapılan Keçiborlu kDkart labrllcurnda da istihsal başlamıştır. 
uw W F!ICUW sam• • 
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)' abancı postaaı 

İstanbul, Ankara, İzmir 
Tas ajansı, Moskova, 11. 12. J4 

(Novyi Mir) (Yeni acun) adındaki 
aanat ve edebiyat mecmuası, son sayı -
larının bir çoğunda muharrir S. Niku
lin'in 1933 yılında Türkiye'de yaptığı 
iki aylık seyahate dair yazdığı intıba
ları neşretmiştir. 

Nikulin'in eseri "İstanbul, Ankara, 
İanir,, adını ta§ıyıp üç bölüme ayrıl -
mıştır. Muharrir, İstanbula tahsis et
tiği bölümde yeni biı Türkiye yarat -
mak için çabaJıyan im:ınları çok canlı 
bfr tarzda tasvir etlT':~Tr. Nikulin, ts
tanbulun en dikkate ,• .7er taraflarını 
anlatırken: "Ben, lstanbula bir sovvet 
.eyyahmın, bir zaman adamı gözüyle 
bakıyorum, Şüphesiz Boğaziçinin ve 
Halic'in, muhteşem camilerin ve İstan
bulun yüz binlerce defa tasvir edilmiş 
olan kızıl güneş batılarının anlatılmaz 
gUzelli r,ini görmüyor değilim; anc:ık 

dikkatim türkuvaz renkli suları ve sul
tanların mızrakları, gibi Avrupa kıtıı -
aına saplanmış minareleri aşıyor. Zira 
yakın batı ülkesinde her şey kımıldıyor 
ve her şey hareket ediyor." diyor. 

Muharrir bundan sonra mevzuunu 
genişletip eski rus otokrasisinin Türki· 
yeye karşı beslediği emperyalist emel
leri ve eski Bizanslı merkezi zabtetmek 
için tasarlamış olduğu projeleri şid • 
detti bir hiciv lisanile tenkid ediyor. 

.. 
n '' 

Yeni Türkiyenin merkezi Ankara, 
Nikulinin eserinde, blitün ululuğu ile 
tecessüm ediyor. Müellif, Ankarayı, 

her şeyden önce, Türkiyenin yeni tari
hinin bir demir külçesi gibi döğüldil
ğU bir ocak mahiyetinde onlayıp gös
teriyor ve: "Biz (Ankara) dediğimiz 

.zaman, Ankarayı ancak yeni Türkiy~. 
nin öz tarihile birleştiriyor ve Ankara
nm Etiler, yunanlılar ve Romalılar dev
rindeki geçmişini asla dilşilnmUyoruz. 
Eti aslanları, "Auguste,, mabedinin ha
ra.heleri, eski türk şehrinin bir köşesin-

de yilhelen bu mabedin sütunları ilh .. 
bütün bunlar, bugün bizim için ancak 
yeni şehrin sözünü ve fiziyonomisinin 
daha iyi meydana çıkarmıya yardım e. 
den teferrüattan başka bir şey değil. 
dir.,. diyor. 

Nikulin'in eserinin en canlı yerle. 
rinden biri de, daracık sokakları ve ha
rablığa doğru giden topraktan evlerile 
geçmişten artakalm•ş gibi duran eski 
Ankaraya genç ve dinç yeni Ankara. 
nın saldırışı ve çarpışısınm tasviridir. 

Bu mücadeleyi anlatan Nikulin şöy
le diyor: 

" Yenisehir, saP, lam dişlerini eski 
Ankaranın etine geçirerek onun kırık 
dökiik taslarını birer birer söktiyor ve 
verlerine vepyeni ve henüz sıca.k ko -
kan asfalt tabakaları döşüyor. Yeni 
An'<ara, vaktı gecmiş eski püskü yapı
lara her tara ftan hücum edip onları 
muhasara altına alıyor, ve yeni Ankara
mn son s istem mimari lislfıbuna göre 
yapılmış binaları Asya sokaklarına bil· 
tiln hacimleri ve bütün azametlerile 
kök salıp yerleşiyorlar., 

.. " ,, 

Nikulin'in eserinde AtatUrk'iln adı 
yeni Ankaranınkinden ayrılmıyor. Mü
ellif mütemadiyen Atatürk adının bağ
lı olduğu hikayeler anlatıyor. Hattt, e
serin en seçme ve en manalı yerlerinin 
Atatürk'e ha-;redildiği yekten göze çar
pıyor. Müellif, en BüyUk Türk'ten bah
sederken: : "Onun düşmanı, dün sııl • 
tan, btıP'iin, kavtaktar, yarın yabancı
lar ve nihayet iki zıt kuvvet ve cereyan 
arasında tereddüd eden seciyesizlerdir. 
sıyasal savaş da ancak yüksek vazifele
rine tamamen inanan ve ne tereddnd 
ne de şüphe bitmiyen kuvvetli ve gUç
lü insanlar içindir", diyor. 

Nitı-ulin'in eseri baştanbaşa i te böy
le canlı ve candan bir ifade ite yazıt • 
mış ve hakikaten heyecan verici sayı
falarJa doludur. 

Fransız sıyasasının tereddüdleri 
Eko dö Pari'dcn naklen 21. 12. 34 

tarihli "Lü,, den: 
Cenevredeki son görüşmelerden ala

cağımız bir ders vardır: Bundan böyle, 
uluslararası buluşmalarda, her vesile 
ile yalnız kilçük andlaşma değil, Sov
yet Rusya ve Türkiye de bize yardım 
etmektedirler. 

Türk.iye ite Rusya daima birlikte yü
rilmektedirler. İki Ulke birbirine ga -
yet sıkı bir andlaşma ile bağlı olup her
kese karşı, birbirlerine yardım etmek· 
tedirler, Bunlardan birisi, öteki razı ol
madan, üçüncü bir devletle anlaşamaı:. 
Onun için, bu nokta türk - yugoslav 
ve tUrk - romen süel anlaşmalarına bü
yfik bir şümul vermektedir. 

Rusya, orta Avrupa ile doğu Avru

pasındaki devletler Uzerinde, savaştan 

Snceki rolünü yavaş yavaş almağa baş

lamaktadır. Bolşevik ihtilalinin açtı

fı uçurum, çabuk bir surette kapanıyor. 

Bay Beneş, B. Titülesko, B. T. R. Aras 

ve B. Litvinof arasında sıkı münasebet· 
ler kurulmuştur. Bütün bu zatlar, and· 
laşr.ıalara riayeti herkese kabul ettir • 
meğe karar vermişlerdir. Kendi kuvvet· 
teriyle iş görmek tehdidile, 9 ilkkanun
da B. l..aval'i sürükleyen B. Eden'i kor
kutarak, Baron Aloisi'yi §aşırtarak 15 
llkkanunda uluslar derneği konseyin· 
de, Marsitya cinayetinden sonra Yugo
slavyanın istediği tarziyeyi elde eden 
blok, böyle bir bloktur. Hiç şüphe edil
mesin ki her yerde olduğu gibi uluslar 
derneğinde de hak, kuvvetli olanındır. 
Bundan ötc .. i de lakırdıdan ibarettir. 

Şimdi bu büyük birleşmenin katf 
bir biçime girmesi bize bağlıdır. Rus
lar, iki taraflı, "bitataraf,. bir pakt im
zalanmasını istiyorlar. B. Bartunun, 
ancak AnP.lo-saksonların çekir>o-enliği

ni gidermek için düşi;ndiı 0ü bir kaç ta. 
raflı "mültilateral,. bir paktın mümkün 
olduğunu sanmak ir ·n havli hayalpe -
rest nlnı"'k p,erektir 

Bir kar:?r ve mek icin ö-ıümüzde 
birkaç hafta veya bir kaç ay var. Fran
sa ile Sovyet Rusya arasında bir anlaş
ma yolu acılmağa başlamıştır. Bunu 
ıağlamlaştrrmak gerektir. Bunları ge. 
lişi güzel drğil, bu işle alakadar hir 
çok kimseleri dinledikten sonra yazıyo
ruz. Geçenlerde, Cenevrede çok eski 
ve ço1• t<' ~riibeH do-;tlarımızdan birisi: 

"Dikkat edin, fırsat kaçacak,, diyordu. 
İki taraflı paktı beğenmiyenler, bu· 

na İngilterenin girmiyeceğini, böyle bir 
paktın, Almanyanın öc alma hırsını ço
ğaltacağını ve İtalyaya yaklaşmamıza 
engel olacağını söylüyorlar. Böyle bir 
düşünce, ancak işi iyi bilmiyenlerl 
korkutabilir. İngiliz kabinesinin banş
tan başka amacı yoktur, aına bu yolda 
gördilğü düşünceleri biz onayamayız, 
çUnkU biz bunların ters bir tesir yapa. 
cağını sanmaktayız. Biz lngitizlerin 
dUşUneelerini kabul etmeyince, ingiliz
ler bizim bulduğumuz sistemi ona
mağa mecbur kalacaklardır. Almanya
ya gelince, o ortalığın karışmasını çok 
istediği için, hiç bir"§ey onun bu dile
ğini değiştiremez. İtalya için ise, bir 
kaç aydanberi Romada başlayan konuş
maların hlitS sonuclanmadığmı hahrla
tabitiriz .. 

İtalya da, Almanya da, her biri ken
di görüşüne göre hareket edip timdild 
konuşmalardan istifade ederek bizi 
müttefiklerimizden ayırmak istiyorlar. 
Lehistan da aynı düşünce ne hareket 
ediyor. Bu uluslar, istediklerini ya -
pamadıkları zaman, bizim dostluğumuz 
onlar için §Uphesiz daha değerli ola -
caktır. Fakat, şimdiki vaziyetin ak
sini sınamağa kalkarsak aklımız çabuk 
başımıza gelecektir: Bizim yapmak iı. 
temediğimiz anlaşmaları başkaları ça
bucak imzalıyacaklardır. O zaman ise 
bizim için bu dersten istifade imkanı 
da kalmamış olacaktır. 

_yılhaşı balosu 
llilnliahmer amklıklarma 

devam ediyor 
'i ılha§ı gecesi Sergi evinde Hilaliah • 

mer tarafından veriler.ek balonun anık· 
lanması yolundaki son duyumlardan 
anlaşıldığına göre; yılbaşı gecesinde bü. 
tün Ankarahlann toplu bir halde ve eş. 
siz bir gece geçirebilmesi için elden ge· 
len f.er fCY yap:lm:-ktadır, 

r,ıod~kj yeniliklere ek olarak yapıla. 
cak eğlenceler için aÇ?lan müsabakayı 

güzel programlan ihtiva eden cevablar 
gelmektedir. Bur.lardan aynlanlardan 
m'ihim bir kısmı o gece yapılacaktır. Bi. 
let!erin bitmek üzere olduğu öğrenilmiş· 
tir. 

u 1. u s 

Profesör Malş'in türk 
kadını hakkır:da bir 

söylevi 
Bund Ab. Bl~tt, B~·rnc. 12 ill.kfırıun 

1934. 

Bu mevzu hakkında perşembe g:.:nü 
akşam "kadınların seçme haklarını mü
dafaa cemiyeti,, nde Profesör Dr. Ma I~ 
bir konferans vermiştir. Bu konferans
ta Türkiyede kadının yakın mazideki 
durumu tetkik edilmiş ve o vakıtlar ka
kadının yüzü sımsıkı kapalı olduğu 

halde sokağa çıkabildiği, kadının koca
sı ile beraber bir arabaya binmesi caiz 
olmadığı, ancak ayrı bir arabaya bine· 
rek kocasının arabasını arkadan takib 
etmek mecburiyetinde olduğu, kadınla
rın haremlerde mahpus bulundukları, 
şeriat ve kur'an hükümlerine göre ka • 
dıom kocasından boş dilşerek evini terk 
etmeğe mecbur olması için kocanın bir· 
biri arkasına Uç defa (seni boşadım) 
demesinin kifi geldiği hikftye olunmuş 
ve bugünkü vaziyete geçilerek guntar 
söylenmiştir: 

"-Bugün her şey bambaşkadır. Ata· 
tUrk ibüyilk ve müthiş bir enerji sarf e
derek memleketin çehresini bilsbütün 
değiştirmiştir. Artık bugün tllrk ka· 
dını ile Garb Avrupası kadını arasında 
büyük bir fark kalmamıştır. Çok karı 
alma yasak edilmiştir. Çarşaf ve peçe· 
ler kaybolmuştur. Fabrikalarda on bin
lerce tilrk kadın amelesi çalışıyor. Ja. 
tib, lisan bilen, stenodaktilograf ve la· 

ire olarak türk kadınları idare işlerin. 
de çalışıyorlar. Ticaret evlerinde de tUrk 
kadınına tesadüf ediliyor. Kezalik tUrk 
kadınlan muhtelif ıneslek işlerinde de 
çalışmaktadırlar. İstanbulda zabıtai ah
lakiyede 13 kadın memur çalıştığı gibi 

7 avukat 5 doktor vardır. Bunlardan 
başkaca gazeteci, laboratuvarlarda asis
tan, doçent olan kadınlar da vardır. Bü
tün fakültelerde de yüzlerce ıkız tale
be yetişiyor. Hatta bir türk ıkadını kim
ya profesörüdür. Bizde olduğu gibi iz
ci kızlar, kadın spor kulilbleri olduğu 
gibi Parisin en yeni şeyleri görülen son 
derece zarif moda atelyeleri de vardır. 

Profesör doktor Malş sözlerini ha.zi· 
runnun bizzat moaem Istanbula gele -
rek burada söylenenleri mahallinde gör
meleri hakkındaki samimi arzu ve te • 
menniler ile bitirmiştir. 

Göring'in sözleri 
Bu yazı İngilizceden öz dilimize çev· 

rilmi!;tir. 

22 ilkkônun tarihli Dcyli Meyi ga. 
zetesi şu gündeliği yazıyor: 

Genernl Göring, bugünkü Almanya. 
da Bay Hitler'den sonra gelen sözü sa
yılır bir adamdır. Kendisi bir yandan 
Prusyanın başbakanı, öteyandan Alman· 
yanın kalık bakanıdır. Bundan dolayı 
bu generalin alman ve Hitler aıyasası 

üzerinde söylediği bir söze, verdiği bir 
bildiriye çok değer vermek gerektir. 

Hele bu sözlerin Bay Lavalin Alman· 
yayı uluslararası bir barış andlaşrnaaı· 
nı konuşmağa çağıran sözlerinden son· 
ra ıöylendiği göz önüne getiri1ir'6e de
ğeri büsbütün artmaktadır. 

General Göring, en büyük in:.nını 

"uluslararası hiç bir sorum yoktur ki 
barış yoliyle bir sonuca varmasın,, yol· 
lu anlatıyor ki pek iyi karşılanması ge
rekir. 

Bu alman bakanı bundan başka de • 
miştir ki: "Alman ulusu, İngiliz ulu
suna karşı derin bir saygı ve arkadaşlık 
duygusu duymaktadır. Almanlar, İn

gilizlerin alınanlara karşı toptan bir 
hınc ve yağılık duyduklarına inanmaz
lar." 

General, bunu dedikten sonra kendi
lerinin İngilizlerle denklik temeli üze
rine kurulmuş bir dostluk yaratmak di
leğinde olduklarını da söyemiştir. 

İngilizlerin yüreğinde alınanlara kar
'ı bir hmc beslenmediği sözü doğrudur. 

Bir yandan da İngiltere, Fransa, 
İtalya ve Almanya arasında bir dörtler 
andlaşması yaparak Avrupa barışını 
hiç olmazsa bir soy için baysal altına al
mak, böylece bütün acunu da asığlan . 

dırmak umudu, günden güne artmakta
dır. 

Bütün görünüşler general Göring'in 
Hitlercilik güresinin bugünlerde en çok 
pekigmig ve bu kazanç yüzünden orta 
Avrupanın bir komünistlik bürümesin
den kurtarılmış olduğu yolundaki r.öz
Jerini gerçekleştirmektedir. 

Bu, az buz bir iş değildir. Çünkü Is-
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ı Kiıablar ara.'1nda. 

Kav·mıer ar 
Büyük savaştaki arab hareketleri hakkında yazıl~ 

mış bir ki ta b 
İngiliz binbaşılarından N.N.E. Bray 

tarafından arab isyanları hakkında ya -

zılmıt olan bu eıı.er, Unikorm Pres ki

tabhaneıi tarafından baıılmıştır. Bu e

ıer hakkında Eldon Butter, The nev 

<Jtatesman and nation mecmuasında yaz

mış olduğu bir tenkid makalesinde di
yor ki: 

"Bir çok insanlar 1916 yılında arab

ların türklere karşı yapmış oldukları 

isyan hareketlerinin İbni Suud tarafın

dan idare edilmiş olduğunu sanırlar. 

Bu kitabı yazan da onlardan birisidir; 

fakat ne yapalım ki İbni Suud onlardan 

değildir. Evvela büyük savaş başladı

ğı sıralarda onun toprakları tUrklerin 

nüfuzu altında bulunmuyordu. Çünkil 

o, tUrk askerlerini Kasim'den 1906 da 

Hasa'dan ise 1913 de çıkannış bulunu. 

yordu. Bundan dolayı tilrkJere karşı 

bir isyan çıkarmasmın ihtimal ve imk&

nı yoktu. Ondan başka kendi sınırları 

dışında fazlaca bir hükmü, bir nüfuzu 

bulunmadığı için, bütün arabları ayak

landırmağa kalkışması da bir çılgınlık-
tan başka bir şey olmazdı. · 

Her ne kadar Suriyedeki utussever

ler, tUrklerc karşı yapmak istedikleri 

milcadelede İbni Suudu kendilerine baş 

olacak bir liyakatte görmüşlerse de sa

vaş yıllarında Suriyede bir çok askerle

rin bulunması, sonra lbnf Reşidin İb

ni Suuda düşman olması yüzünden Su· 
riye ile araları keıilmiştf. 

Bundan başka İbni Suud, Vehııbl 

mezhebinin reisi olduğu için İrak ve 

Hicaz kendisini başka mezhebden saya

rak ona filpheli bir gözle bakıyorlardı. 
Onun için Necidin 11ağr, solu hep tllrk
lere yardmı mecburiyetinde bulunan ve 

!kendisine dilşman olan arablarla çev . 
rilmişti. 

Bundan dolayı İbni Suud milttefik

lerle birlikte türklerin aleyhine hare
ket etmek imkanını bulamamıştı. 

Türkiye savaşa girince, İbni Suudu 

kendi taraflarına çekmek maksadile bir 

türk heyeti Medine yolu ile Necid'e 

gitti. Bunlar, Emir İbni Suuda 10 bin 
ingiliz lirası hediye götürdüler. Emir bu 

parayı kabul etmekle beraber, zaten 

Basrayı ve kendi topraklarından bir 

kısmını zaptetmiş olan ingilizlere kartı 
fili bir harekete geçeceğini ftdedeme
di. 

İngiliz murahhasları da kendisini zi. 
yaret ettiler. Bunun neticesinde bita • 
raf kalarak İngiliz davasına yardım et. 
miş oldu. 

Zaten İngilizlere yardım vadinde bu
lunsaydı, 1915 yılında Cervcb'de İbni 
Reşide kartı yapmış olduğu hücumda 
mağlQb olsaydı, bu ıözUnU yerine ge • 
tiremiyecekti. Bunun Uzeriııe İbni Su
ud, bütiln savaş yıllarında hareketsl:1: 
kaldı. Bu hareketsizlik 1918 yılrndtı 
Hail Uzerine yapmış olduğu bir hilcuma 
kadar silrmüştür. 

Bunun iki sebebi vardı. Evveli 
maddi engeller etrafını çevirmişti. Son
ra kendi milridlerinin imanına itimadı 
yoktu. Bir başka mUslüman ulusile sa
vaşa kalktığı takdirde bunlar kendisi
ni bırakabilirler, sonra müslüman acu
nunda bu biçlm bir kan dökülmesi ho 
görülmeyebilirdi. 

İbni Suudun, işin sonunda kazanma. 
sı gayet ihtiyatlı hareket etmesi ve 
muvaffakiyet imkanlarını iyi görebil -
mesi yüzündendir. 

Şerif Hüseyin'in vaziyeti biisbütUn 
başka idi Cünkü o. ne şekilde olursa 
olsun. türk boyunduruğunu üzerinden 
atmak istiyor, hattfi. bu maksadla müs
lüman dininden olmıyanların bile yar
dımım temin ediyordu. 

panyadaki marksist kımıldayışları üze
rinde araştırmalar yapı-n kont Roma· 
n:m'un da <l: d:3i gibi bugün Avrupa -
nm karşılaştığı bun (buhran) doğrudan 
doğruya uygurluğı· n öliimle karşı kar
şıya bulunmasından ileri gelmektedir. 

••tır 

Bizim bakımımızdan eğer Hüseyin 

ile oğulları büyük ihtilalciler değil idi

seler bile büyUk bir ailenin ~ocukları 

ve İslamların en şerefli tutulan bir top, 

rağm sakinleri idiler. Bizim türklerc . 

karşı hareketlerimize esasen kuvvetli 

ordular bulundurdutumuz bir taraftan 

yani Stiveyş ve Mısır tarafından başla

makla isabetli bir iş yapmış olduk. Ge

libolu'yu boşaltmamızdan sonra 250 bin 

kişilik bir ordumu2 Mısır'da bulunu • 

yordu. Türkler de bu memlekete §ark
t an ve garptan hücum ediyorlardı. 

Her tarafı diışmanlarile kuşatılmış 

olan İbni Suudun bizim FiJistin'deki 

ordumuza iltihak etmesi imkansrz gibi 

durur.ken şimal sınırı Mısıra d:ıyan n 

Şerif HUseyin, bize pek ziyade faydalı 
olabiliyordu. 

Kitabın muharriri, kendisinin arab 

işlerile ilk alakasının ne zaman boşladı· 

ğınr anlatıyor. Gemisi 1913 yılında, a· 

vaşın çıkması pek yaklaştığı sıralarda 
Berut'a çıkmıştır. 

Daha sonraları Hicaz kuvvetinde hir 

takım vazifeler almıştır. Fakat bu lmv· 

vetin strateji hususunda pek ziyade 

yanlışlar yapmış olduğundan şik vet 
etmc!<tedir. 

Bu kuv•·et, Hicazın, İrakın kendi 

memleketlerine istiklal temin etmek rii· 

leğinde otan bir kısım halkite yağma 

ve talandan başka hiç bir şey düşünme

yen bedevilerden ibaret bulunuyordu. 

Her ne kadar Arabistan çölünde enine 

boyuna bir askeri hareket imkfinsız ise 

de binbaşı Bray iyi tedbir alınmadıgr 

için bunu yapamadığımız kanaatindedir, 

BiltUn hayatlarında tam ve mutlak 
bir serbestlik ve istiklal içinde ya a-

yan bedevileri bir istiklal savaşına çı • 

karmak da büsbütün ayrı bir meseledir. 

Bunları böyle bir savaşa sokmağa sev
keden sonunda yapabilecekleri tnlan u

mudu olmuştur. Yalnız müslüman ol • 

mıyanlara yardım edebilmek için bun

ların mUslüman olan türkleri kesecek

lerini beklemek biraz hayal sayılabiHr· 
df. 

İlk hücum Medine'ye karsı olmuş. 
tu. Fakat arablar, türk bomba ve gül
lelerinden korkarak kaçtılar ve uzun 
bir müddet yaklaşamadılar. 

Şehri on bin asker eıüdafaa ediyor· 

du. Muhasara kuvvetleri iyi sevk ve 
idare edilebilseydi savaş yıllarında bir 
netice alabilmek mümkün olurdu. Şehri 
iki d:.ı,•ar ve bir kale muhafaza ediyor· 
du. Her evde bir su kuyusu vardı ve 
Suriyedeki tUrklerden yardım gören 
İbni Regid. zaman zaman muhasara al· 
tında bulunan askerlere erzak taşıyor. 
du. 

1924 - 25 yılında ise kuvvetli bir ve· 
habi akını zayıf Şerif kuvvetleri t:ıra· 
fından müdafaa edilen 1\!edineyi alma• 
ğa imkin buh'>madı. Şama giden demir· 
yolu kesilmiş olduğu halde Medinede· 
ki kuvvet in Filistin ordusunu kuvvet· 
lendirmeğe gitmemesi için Medinerle 
bırakılması kararlaşmıştı. Bu fena ol· 
madı. Bu suretle Hicaz kuvvetleri de 
tUrk ordusunun sol cenahına karvr ser
bestçe hareket edebilmek imkftnrnı el· 
de etmişti. 

Böyle bir ptıını orada askeri kuman· 
danlarımızdan birisi olsaydı, kabul et -
mczdi. Bereket ki Lavrens oradaydı 
ve onun bütün hususiyetleri ivi bil<'n 
zekli!n böyle bir harekete imkan ver· 
mişti. 

Ki'""bın muharriri 1rc~1·tan b~hserl<"r· 
ken çok ce sur, çok kıymetli bir ı-abit 
olan miralav Liçmen'i fodaca övmek· 
tedir. 

Kitıbda güzel hikayeler vard r. O· 
nun için arab isyanile alakadar olan 
bazı ufak tefek hadiseleri avdmlııtm 1<
ta, bu işlere karışmış bir takım şahıs· 
}ardan hahsetmektedir. Bu ba ımd:ı11 

faydalıdır. F<' 'rnt d";a ehemmiyetli vn· 
k::1 ve h"di ·deri izah ederken o k::d r 
hi-Tı ad edilir bi reser olmadıi!ı r:öriıli' 
yor. 
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ATilLA'NIN Dtl(;ONU 

Gene §air Bay S. Behzad'm eseri o
lan bu üç perdelik maru:um temsiJ, her 
§Cyden önce, kuJlanrlan dilin temizU
ği, vezne ve kafiyeye hakimiyetle dik
kati çekiyor. Şairin ulusal duyguları 
içten bir co;ıkunlukla duyduğu, ulusal 
onuru şakıyan mısralarında belli. Ör -
nek olarak Attlla'ya söylettiği §U mıs

ralara bakınız : 

Ben türküm, bütün cihan benim yurdum 
olmalı, 

Türküm bütün tarihim zaferlerle dol-
, .nah.. 

Hangi kuvvet yoluma gizli pusu kura
cak? 

Hangi çılgın ki bana k. rşı gelip dura
~k? 

Damarlarımızda yılmaz, türk ka"lı tnşı· 
yorum, 

V c ben yalnız bu pınh kan için yaııyo
rum. 

Piyeste ?-r7 6+ 5 ve 7 vezinleri kul
lanılmak suretile monotonluğun önü -

ne geçilmeğe çalışılm~~· -~~y Behzad'm 
epik nazma istidadı gorüluyor, bu yol
da çalışmalıdır, yalnız kendisini fazla 
tesir altında kalmaktan kurtarmalı ve 
yazıları üzerinde bir~z daha _fazla özen
le işlemelidir. Eserın tanesı 40 kuruş-

' 
Remzi kitabhanesi tarafından baur . 

sılmıştır 

GECE VE iŞi LAR • 
Bu da aynı şairin küçük şiirlerinin 

bir arııva gellT'e inden ortaya çıkan bu 

80 sayıfalık e .. er 35 kuruş fiatJa satıl -

maktadır. 
Bay s Behzad bu küçük şiirlerinde 

yukarda bah .. t>ttiüimlz manzum piyesi 
kadar muvaffak olamamıştır. Bu da, 
belki şairin lirik tarza daha az istidatlı 
oluşundıın ileri geliyor. Bununla be_ 
raber, bu kitabta da güzel parçalar yok 
değildir. Su kUçük şiir içli ve güıel-

dir: 

yolum da ı~ klar bir oluk çiçek 
Ömrümde geceler böyle geçecek; 
Hrr böyle eeçrcek homur<! naralı 

Gözümde hnlkalnr, pırı1hlnr var; 
Uzakta d"z'len bütün mor dağlar, 
Bir ~·ımım oluyor sessiz ynnl\rı:ık. .. 

Ne bir suvun sesi, ne bir şınltı, 
N e h"r nrfcs aJma, ne bir hırıltı: 
Yoll r can v"ri or seni ananık. 

c .,Nl JJT>\ TÜR MEN 
OY tı\KI.ARI 

r, ı:ıllim Ali Rıza; yeni adile Bay 
y , 1,... an Yalgın. cenubta Türkmen oy. 
m k ~rm•n hayat ve &det'erini tetkik e
den büy";'I( ec;erinin şimdiye kadar Uç 
ci ldini neo;retmişti. Bu çok değerli, ve 

· t dlu bir çalışmanın yemişi 
genıo:. me o .. . .. 
1 • sı"mdı" dörduncil cıldı de çık. o ıın e"erın 

mıştır. Bay Yalgın bu son cildde, bir 
çok köyleri gözden geçirmekte, göçebe-
} d Söylenen masallar ve tUr • er arasın a 
kil'r .• ,.tldk etmekte, inanmalar, fidet-
ler c. •@reler, oyunlar ve saire Uzerin
de gördUklerini anlatm~tadır. ~alk 
b.1 • . • . k bUyilk bır ehemmıyetl 

ı gım ıçın co 

Ulııs'un Romanı: 4 

ULUS 

Memleket Postası 
- ·--' 

En güzel tütün yetiş tiren yerimiz: Erbaa 
Ben, Erbaa'yi yeni tanınmış değilim?. 

Yeğit yapılı, sıcak kanlı (Herek Çocuk. 
ları) ile eski dostlarız .. 

Bu, Dosluğun araSina, çağ çağ, karı. 
şan acılar, köynükler, beni hergiln, biru 
daha, Erbaya bağlamıştır. Gönüller ırak. 
laştıkça, Herekli ildaşlarla sevgilerimiz 
kat kat, yUcclendi, bununla övünUrUm. 

••• 
Bu, dönüşte (Taf Ovanın verimli, 

yeJil gucaklarmı ATA TORKE hula
mıı, yakınlaŞUU§ göre göre, kıvanç.lan. 
dırn. 

Tokat. Elinin, bu, ilnlil, tatlı k8şesi. 
nin, gilnden güne, artan bayındırlığı, 
Herek çocuklarının göğüslerini kabar
tacak kadar verimlerle doludur. Elek
triği, suyu, okullan, sineması, coşkun 
gençliği ile erbaa sayılı kentlerimiz 
arasında saygın yer tutar. Bu, onuruna, 
ökonomi verimini de eklersek, sezik 
erbaalrların, Taş Ovada öncülük etmek· 
t eki, bilimli~i ı ı lımmrş olur. 

Gönlümün bi:r"r hirer, dolan dilekleri 

olan eserini yılmaz bir direnle ileriye 
götüren Bay Yalgmı türk folkloruna 
hediye ettiği bu ~c-:el f ·er için kutla
mayı bir borç bılııiz. 

Dördüncü cildin fiatı 75 kuruştur. 
Adana Türksözü matbaasında basılmış 
tır.-

l\lll\1AR 
Bu çok kıymetli sanat ve mimarlık 

mecmuasının son çıkan sayısı her :ıı;a -
manki gibi mesleke aid zengin yazılar 
ve çok değerli resimlerle doludur. Cüm
huriyetin on birinci yılını kutlama do
layısile yapılmış olan taklar modern ev 
pilin ve resimleri, Tahranda Türkiye 
elçilik binası projesi, Edirnede Selim 
camiine dair bir etUd, Belkis harabeleri, 
tenis, futbol sahaları, başka memleket
lerde mimari, betonarme inşaata kalıp 
başlıklı yazılar vardır. Bu çok gUzel 
mecmuayı bütün yapı severlere salık 
veririz. 

ZiRAAT GAZETESi 
Ziraat okulları mezunları cemiyeti 

tarafından çıkarılan (Ziraat gazetesi) 
nin beşinci yılının ilk teşrin tarihli 10 

uncu sayısı çıkmıştır. Aksaray saylavı 
Bay M. Yaşar'ın (Ankara birası), Kas
tamonu saylavı Bay Tahsin'in (Anka
rada açılan sanatlar sergisi dolayısite}, 
doktor Bay Şevket Raşid'in (cihan pıı
zarmda tutunabilen ziraat) , doktor B. 
Ali Kemalin (Bizde ağaç korumanın 
manası), Bay Mehmed Alinin (Bilecik
te bir kı armudu), !'ay Feham'ın (Af
yon Karahisar vilayr•inde rastlnnan ilaç 
otları), mua1Jim Bay l\f. Zihni'nin (ilaç 
otları), Bay Fai':'in dutçuluk, Bay Ser
vet Fehiın'in (İtalyada aUtçlilük), adlı 
yaztlarile kısa bilgiler ve meslekt du • 
yumlar vardır. Tanesi 15 kuruştur. Bu 
değerli mecmuayı ekim lılerile alaka· 
dar olan biltiln okurlarımıza salık veri· 
rlz. 

Tefrika: 42 

içinde, erbaanm ökonomi Ustilnlüğü ge. 
lirdi; tütün ülkesinin bu, üstünlük içinde 
gönençlendiğin.i görmek, bunu, yudum 
yudum tatmak, ne denlil kıvançlı.. .• 

Sarı, ince damarlı, içimi hafif, ko
kusu bilyiilU T8J Ova tütünlerinin 
aoun .alıcıları arasında bUyUk ünü var
dır. Hiç bir harman yoktur ki, Erbaa 
tütünleri karışmadan renk, değer bul
IDUf ols.un..-
B~ yıl, lıtanbulda, tütüncUlük aıyasa. 
bnda yer kaplamış bir alınanla konlJ1U
yordum. Bay, Şimid bana, Türk tütünü. 
nün olfazlığını, bilmezmişim gibi anlatı. 
rken, erbaa tütünlerinin seçginliği, değe. 
riönünde uzun uzun duralamıştı. 

Anağımda beliren izlere göre, yılda 
iki buçuk milyon kilo tütünün kaynak 
yeri Erbaa :için anlamlı, düzenli bir 
yann gösteren bu, sözler içinde, tUtün. 
lerin aran işi ve bilği ne ekimi önceleni. 
yordu. 

Acun gözlerini yeşil, san yapraklar 
arasında açan ve yine bu, yapraklar ara. 
smda kapayan herek köylüsü, bu, kılık. 
taki sözlerin çeşid ~eşid benzerini elinle.. 
miştir. O, tütün bilgici olarak geçinenle. 
ribile duraklatan, şaşırtan bir tUtiln 
ve tütüncülük ustasıdır. 

(Tütün kurumu) ile bir kat daha 
ilerleyen erbaa tUtilnleri ve ekicileri de. 
gerli, üstün belgelerdir. ..... 

Bu, dizilere bitim vermezden önce 
ATATURK çocuklarından dem vurmak 
gerekti ... 

Erbaa, lnranlanru renk, aydınlık 

içinde alev alev, parlatan l'lerck çoculcla. 
nru övmek çok tatlıdll". Eibaanm yankı.. 
sını çektiğim §U, anda bunu, isterdim. 
N eyleyimki, kendi kendini övmek gibi 
olur dedilerde.-

CEVDET BAYKAL 

~ıınnu111Dıınııımıımııınıuııı uıınnıı .ııı mıııwııııııruıımliDlıı nıı 11111111uı 

Çok değerli bir kitab 

Avrupada otomobil 
ile 9000 kilometre 

Yazan: A. Şükrü ESMER 
Sabt yeri; Ahmed Halid 

Kütübhanesi 
Kendiıi ııyas.a1 tarih hocnsı olan 

Ahmed Şükrü Eımer . bu kit bta o. 

kuyucuıuna. n1 bn I& istediği ey

leri, yonnadnn, belli etmeden oku. 

tan t m ve olgun bir gazetecidir. 
(Ulus) 

••• 
Kitabı olcurk•n insan bu memle.. 

kctled geziyormuş gibi his duyu • 

yor. (Akfam) 

••• 
Kitabe okuduğunuz dakiluıhırda 

kendim seyahat etmit&iniz 2Cbabt
na bpdacakamız. Aym zamanda is-

1 tifade edccelninb. (Haber) _ 
IWU&&d WW! 1 

• 
nım Günahım 

(MEA CULPA) 

ltalyanca aılnıdan türkçeye çeviren: Yazan: 
ANNIE VIVANTI NOSHET HAŞIM SlNANOCLU 

--~------~~~ 

man'm bir sevinç ve ışık yuvası 
hazırlamış olduğu o ~z alıcı Nil 
kıyısı boyunca, El Vasta sokakla
rında güneşlemek için dolaşırken 
bu tatlı ad aksetti. Onu, başların
da destileri ile geçen esmer Mısır 
kadınları, iğri beyaz yelkenleri ile 
sulan yaran yorgun kayıkcılar, 

kumlar üstünde yan çıplak koşu
şan kara çocuklar öğrendiler. 

Saad Nasir, mermer merdiven
lerin üstünde dimdik, onlan bek· 
liyordu. 

Fakat onlardan önce, kamışlık-
lar arasında bir gizli patikadan: 
soluk soluğa ve yalın ayak, mavı 
entarili bir çocuk geldi: 

- Sana posta Saad Nasir E · 
fendi. Allah seni kötüden konı • 
sun! 

- Teşekkür ederim, Saf ti. Al -
lah günlerini şen etsin. 

•.. Mektublardan birinin Ustün· 
de Büyük Bretagne damgası var
dı. 

Mektubta şunlar yazılı idi: 
«Saad Nasir, 
'Bir kızım var. Kızım buğday 

başakları gibi sarışındır. 
~ilaha ısmarladık.,, 

ili BÖLÜM 
xxxn· 

Achm "Darling,, koydular. 
"Darling t,, İngilizce "sevgili 

demek olan bu ad, Fakland'drucl 
eski evde, büyük ana ile büyük ba
banın dudaklarında gülümseme -
terle çiçekler gibi açılarak sabah
tan akşama çınladı. 

- "Darling,, ! 
Astrid, kollarının arasında gök

gözlü yavrucakla N orman'a ulaş
tığı zaman, bu, N orman'm sevgi 
haykmnası oldu. . . . • • 

"Darling !. Darling !. .. ,, 
Arkasında anneliğin şefkatli 

endişesi olduğu halde, sarışın ~~
cığazm parıldıyarak her geçtıgı 
yerde bu ses işitiliyordu; Nor -

"Darl ing !. Darling ! .. ,, 
Sanki bir gümüş çmgrrak ötü

yordu. 
Darling kendi de o adı sevi • 

yordu. kendinden, 
- Darling bunu istiyor .. Dar

ling şunu istiyor. - diye ellerini 
çiçeklere, kelebeklere, beyaz yel -
kenlere, bulutlara, aya uzatarak, 
daima iiçüncü şahısla konuşuyor
du. 

Darling'in istediği hiç bir şey 
yoktu ki, annesi, ona hediye et -
mek için, yerden, gökten topla -
mak, koparmak, çalmak istememiş 
olsun. 

Böylece. annelik, haz verici 
kasırga, bütün başka passiyonlan, 
bütün başka arzulan silmek için, 
Astrid'in ruhuna siddetle doldu. 

Üçüncü senfonik kons~r 
Aydam Ahmed Adnanın has tahğ ı v ıi

zünden üçilntü senfonik konsere ) a lmz 
bir h1fta sürecek bir programla çıkı d ı. 

Aydayan, aydam ynrdımcı sı Vİ}o'onist 

Bay Halildi. Fakat, bugün, eksiksiz ten. 
polarla yilrütüln·üş olan Beethoven"in 
beşinci senfonisi ile (Tanhauser) ııv e r
tiirünün nasıl çalındığından sÖ.7 açacak 
değilim. Beşincinin <::ıl•nışını partisyo
ndan takip etmiş olmak sıfatiyle ve ez
berimdeki hatıralarının tesiri ahında 
kalacak diyeccy im ki: bir ('Seri interpr
etasyon bakımından inceden inceye t>le. 
~en yalnız deşifre meharetiylc çalı. 
vermek hiç bir zaınan s."'lnatın bakikatı 
ile denk düşemiyecektir. Orkestranın bu 
ttferki konsere ister istemez pek üstün-

Saksalonist Nihad Esengin 

körün ttpetisyonlarla çıktığı açıkça gör
ülüyordu, ki bu açık göruşlil sözlerim 
gelecek çalrşlarm gene a bilettği yük. 
scldigc ol n güvenimdcndir. Devrim ko
nserlerimizi eski konscılerimizden y .~ t 

edecek üstünlüğün (Çalmı olmak için 
çalmak) değil, (İnterpre te etmiş olmak 
için çalmak) olabiteceginl! inaniyoruz. 

Nihad Esengin, Bay Sadri Ozozan'm 
uysal piyanosu ile pek iyi anlaşmış oldu
ğu için, çalğısının Amerikalı bilirlerince 
yanlmış parçalarda değeri nıtannda al 
kıŞlandı. Çaldığı musikilerden çok, ses
lerinin sıcaklığı, cana yakınlığı, en çe
tin çizgileri su iter gibi bir kolaylık 
içinde sökUp atı ı, glissandolarmın ye
rli yerindeki akıslan ile seviliyor yur
dumuzda Nih:ıdın daha üstün bir sak. 
sofoncu daha d inley bilecelaniyiz acaba 
diye düşündük. 1ax Hezberg, L. May
eur, kalifomyalı ünlu kadın saksofoncu 
Kathryne E. Thomson ve Jascha Gure
vich gibi yalnız saksofon bestelclrhğın. 
da tanınmış artistlerin salon parçalarını 
çaldı .. işte bu bakımdan Nihaddan bir 
dileğimiz var: gerçi yeni bir çalğı ol
mak yüzünden sak ofonun Beethoven, 
wagner gibi eski bilyüklerle ilişiği yo
ksada, A. Thomas, Blut, Verdi, Strauss 
gibi kafaların ve hele bUtün büyük ye
nilerin uluslararası bunca değerli solo-

Duydu ki, ilahi JUtfun ona ba
ğışladığı sarışın kızcağız. onu te
mi?.1emisti, kurtarrmştı. 

Darling, onun icin heraattı 
kurtuluştu. Darling, Tanrmm 
affi idi. 

xxxııı 

"Sallan. sallan büyülü beşik, 
Küçüğüm ben;m çabuk uyuya -

cak: 
Gökten, her uyumayan çocuk 
için akşam gönderilen 
Rüyalar gemisi, 
Baştanbaşa çiçeklenmiş bir ada

ya doğru, 
Onunla yola çıkacak. 

Titreyen beyaz yelkenlerini RÇ

mış. 

Dalgalardan sallanarak gidiyor, 
Küçük sevgiliyi uzaklara S?Ötü

rüvor ... 
Fakat gece geçince. 
Altınlı fecirle beraber, 

Biiyülü gemi, 
Bir melek tarafından gözetle

nerek 
Onu tekrar getirecek ... ,, 

Astrid, iki yüksek firenk cma-

SAYJFA 6 

Soyadları 
Koç - Koç.zade Bay Vehbi eski 

soyadları olan Koç adını soyadı ola
rak ahm§Jardır. 

Tamgacı - Sağlı l. ve Soral yardım 
Bakımlığı evrak müdürü Kemal. 

Üstün - Bursa, Baytar Fikri. 
Erker - Posta ve Tlegraf genel çc

virgenliğinde Şükrü. 

Dikmen - Ankara esliha tüfek me
muru HulQsi. 

Kt'sim - Bay Süleyman oğlu eczacı 
Rıza ve biltün yakınları. 

Sargın - Ba bakanlık ı'laire tt Je • 
vuım müdürü Bay Emin, karısı Bayan 
Mesrure, kızı Beria, kard,.şleri teblid 
istibldm miralayı Bay Muhtar, ulreri 
temyiz R7.astndan general fuet, S..aı -
Erzurum hattı inşaat başmüdür muavi. 
ni mühendis Haydar, eşleri ve çocukla. 
rı; amcası oğlu Mr-hmed. Ankara isr.,s. 
yon müdürü Bay Asaf eşleri ve çocuk • 
lan. 

lplikci - Bayındırlık bakanlığı şir. 
ketler genel çevirgen muavini Emin, lz
mir'de sigorta acentesi Sadi , İstımbul 

gümrüğünde Süreyya, valideleri Fatma. 
Yıldmm - Devlet Şfirnsı deavi da. 

lresi kaleminde Siret. 
Demirok - Devlet Şfirası deavi ka. 

leminde Hayri. 
Atlıknn - Devlet ŞOrası deavi dai. 

resi kaleminde Sami 
Sanlı - Alanya .ziraat bankası me

muru Sabri. 
Bulat - Alanya Ziraat bankası me. 

muru muavini Adil. 
Arslantürk - Gümrük bakanlığı mu 

ameUit memurlarından İsmail. 
Özark - Konya'da topcu miltelnid 

kaymakam Bay Hasan Niyazi, karcleşi 

aliye bak11nhğt millı emlSkte B:ıy 
Necati. 

Avcı - Ziraat bankası umum mtı • 
habcrat mir muavini HüsnU. 

ttlgen - Ziraat Bankası umum mu. 
habcrat mcmurlanndan Adalet. 

Savcu - Ankara levazım fimirliği 

vcmedan Bay Memiş ve kardeşi Mus. 
ta fa. 

Tartan - D. D. Y. hareket dairr-si 
muh .. bere memuru Niyazi. 

Ayman - İçeri i ler bakanlığı sefer. 

berlik memurlarından K:iznn. 

Yurdabak - 1çeri işler bakanlığı !!C· 

ferberlik memurlarından Rifat. 

ları vardır. Bay Nihaddan rica ediyoruz 
ki.gelecek konserlerinde, salon musiki
lerinden başka bu edebi değeri şüphe 

yok ki pek daha yüksek olan şeylere 

de geniş bir yer versir · "Özlerimi, V.D' 
f ndy' n in saksofon ile orkestraya mah. 

su olan ve değerinin sözü tarih kitap
larına bile geçen ( Choral varic ) sini 

dinl~tsin ( 1903; Op. 55) ... Bay Nihad 
programlarını çizerken büyük halkı diiş· 
ünmekJe çok iyi ediyorsa da, unutma. 

malıdır ki dinleyicileri arasında bir 
çok da bilgili meraklılar vardır kendi. 
sini ta gönülden alkışlayanlar ve kon-

serlerinin sıklaşmasını sözle de isteye• 

nler arasında Başbakan İsmet İnönü 

gibi büyüklerimiz de vardır. 
Mah mud R. Akıncılar 

n arasına asılmış olan kırmızı 
ipekten hamağı yavaş yavaş sal -
hyordu. Bütün etraf çiçekleniyor· 
du. Zakkum demetleri, verandayı, 
gülfü bulut kümeleri halinde sar
mıştı. 

- Uyu. benim küçük Darling'
. ' ım, uyu. 

Fakat Darling uyumuyordu. 
Acık büyük gözlerini, tTopikaJ a
cayib bir ağacın sarkan da1Jarına 
dikmişti: Gövdenin ufki bir ko -
lundan çıkarak, dalgalı ve müte -
harrik bir kocaman saçak gibi ga
kuli sarkan yanraksız, esmer. in -
ce uzun d;ıllar. Daha uzunlllrı. ve
re değince tutunuyor. veni kök
ler salrvorlardı: ;ıma rıaha kı<=aıla 
n, sarkık ve i<Yri. h~fif rü7r(rdı 
sa11amyorlardı. 

Küçüğün gözleri. bu rlalla:d_an 
birine, ısrarlı bir merakb dıktl -
mişti. 

Bahçeye bakan arab oğlan, İs-
mail, Astrid'e yaklaştı: 

- Milady, oradan cekiJ ! 
Astricl pamıa~ım dudaklarına 

götürerek ihtar etti: 
- Sus, Smail ! 

(Sonu var) 
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Par·agaay- Bolivya sav ŞI asıl yapıldı? 

Paraguay nehrinde iıllyen bir vapurda yaralrlar 

Paraguay savaşının batından ıonu • 

na kadar Paraguay kırmızı salib tetkl • 

latında çalışmış olan inglllz doktoru 

Dr. J. V. Lindsey, orada g6rdUklerl • 

ne dair bir konferans vormlı, bu kon

ferans, sonradan lngilizcc (Ll•lmr) 

mecmuasında çıkmıgtır. 

(Çako savaşı naaıl yapıldı?) batlılı· 

nı taşıyan bu konferansta dlyor k1: 

"Bu sav.aş, strateji ve aavq tarlhlnd~ 
yer alacaktır; bUyUk blr Avrupa aava· 

; .raguay ssva~ında kullııulan eski bi-
. im arabaların tekerlelilerl tımlr yeriade 

şının tam bir miniyatUrll halinde g09 • 
miş, yalnız burada boğulqma daha 

şiddetli ve korkunc olmu,tur. 

Cenubi Afrika savaşında telef mllr· 
darı yirmide bir ni&betinde idi. Silah• 
larda on beş yıllık tera~kl netlceıfndo 

bu nisbet büyük savaşta onda bire çık· 

mıştı. Aradan on dört sene daha geçtik

ten sonra yapılan Çako savaşında ite bu 

nisbct beste biri bulmuştur. 

İkisi de uluslar kurumunda Uye o• 

lan Bolivya ile Paraguay arasında sa. 

vaş patlak verdiği zaman savaş alanında 

yol ve mkliyat vasıtaları yoktu. BugUn 

gayet muntazam yollar açılmış, kam • 

yonlar i~lemeğe hatta yolcu tayyareleri 

bile gidip gelmeğe başlamıştır. Bun· 

!ar, askerlerin, yaralıların, cebhanenin 

taşınması için kullanılmıştır. 

Her 'ki ordu da en asri silahlarla 

techiz edilmiş bulunuyordu. Her türlil 
tanklar, ağır ve sahra topları, makineli 

tüfekler, tüfekler ve süngüler vardı. 

Şato HV•trn<f• yardrm e<len Avrup11Iı lnrmrsı h•çlılar 

ı'.ımo •l•cultlan yapılmıf bir nlJbetçi kuJabesi 

Yeşil cehennem cebhesinde ileri postalar 
Tankların her türlüsü kullanılmış -

sa da bu toprak üzerinde bu silahı kul

lanmak mi.ımkün olamamıştır. Bu sa -

va lardı. zehirli gaz kullanılmamıştır; 

çünkü muthiş sıcaklar, maske takılma-

sına mani olmuştur. Aynı sebeble çe

lik miğferler de giyilememiştir. Yoksa 

medeniyetin yapacağı daha müthiş ola

caktı . ., 

lnsanhk acunu bUyUk savaıı gördü

ğü ve insan boğazlaşmasına kanıksadı • 

ğı için Bolivya - Paraguay savaşına o 

kadar ehemmiyet vermemiştir. Halbuki 

Bolivya - Paraguay ~aırnds 'ete çarprımalarrndan sonra siperler 
kazmak gerekmiştir. 

N 
/'f. . , ... Balianlıiından : 

Rutubet azami %5, kül azami %13, kükürt azami %1,5 
nisbetinde olmak ve kalorisi 6300 kalorimetre bulunmak 
ve Haydarpa~ada vagon üzerinde teslim edilmek sartile 
muhammen bedeli 4270 lira olan 200 ton yerli kok kÖmürü 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 12. 1. 935 tarihine rasthyan cumartesi günü 
saat 11 de Ankarada Bakanlık malzeme müdürüğü odasın
da yapılacaktır. 

İstekliler 320,25 liralık muvakkat teminatların malsan
dığma yatırıldığına dair olan makbuz veya Ticaret Odası 
vesikası ile birlikte tekliflerini 12. 1. 935 cumartesi günü 
saat 10 a kadar malzeme müdürlüğüne tevdi etmeleri la -
zımdır. 

İstekliler bu husustaki sartnameleri Ankarada Bakan
lık malzeme nıi.idürlüğiindC'n, Haydarpasada tesellüm ~e 
muayene menıurlt!ğ undan, parasız alabilirler. (3798) 

8- 5844 

yakıcı bir güneş altında yapılan bu sa- ı dair alınmış resimlerden bir kaçını kO< 
vaş, pek korkunc olmuştur. Bu savaşa yuyoruz. 

BAYINDIR BELEDİ VESİNDEN: 

Bayındır içinde bir mezbaha ve bir pazar yeri aşa· 
ğıdaki şartlara göre kapalı zarf usulile eksiltmeye konul
muştur. 

1 - Mezbaha keşif tutarı 16424 lira 05 kuruştur. Ve pa
zar yeri keşif tutarı 9183 lira 90 kuruştur. 

2 - Bu işlere aid şartname ve teferrüatmı görmek için 
Bayındır belediyesi fen memurluğuna ve İzmir belediyesi
ne müracaat edilmelidir. 

3 - Eksiltme 24. 1. 935 günü saat on beşcle Bayındır 
belediyesi dairesinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mezbaha için 1281 lira 80 ku -
ruş, pazar yeri için 688 lira 80 kuruştur. 

5 - Teklif mektublarmr ve sair evrakı havi kapalı zarf
lar 24. 1. 935 günü saat 12 ye ko.dar Bayındır belediyesine 
makbuz mukabilinde v~rilc~c~>tiı. Bu zarflcıı 2490 saydı ka-

' nunun 34 üncü maddesi dairesinde gönderilebilir. 
6 - Bu eksiltmede 2490 sayılı kanunun hükümleri c&-

ridir. · 
Daha fazla malUmat edinmek istiyenlerin Bayındır 1» 

lediye fen memurluğuna müracaattan (3818) S--5847 

Ankara Evkaf Müdürlüğünden : 
Büyük Millet Meclisi caddesinde evkafa aid olan Bele 

diyeler Bankasının çıktığı (356) No. h ve aylığı 110 lira 
muhammenli ev teslim tarihinden 31. 5. 936 tarihine kadar 
kiraya verilmek üzere 26. 12. 934 tarihinden itibaren on 
gün müddetle artırmaya konmuştur. İhalesi 6. 1. 935 pazal 
günü saat 15 de Evkaf müdüriyetinde yapılacaktır. Tafsi
latlı ilanı Belediye ile dairenin ilan tahtalanna asılmıştır. 
Tutmak ve müzayedeye girmek ve şartnameyi öğrenme~: 
ve pey sürmek istiyenlerin her gün Evkaf müdürivctit1 ~ 
müracaatları. (3821) 8- 5851 
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Milli Müdafaa Vekileti 
eatın alma komisyonu 

Han lan. 

İLAN 

Anafartalar caddesinde Kınacızade hanı altında 

Merhum Şevket Ahmet Beyin eski 
belediye eczahanesi yerine 

Yeni eczane açıldı 
Fenni gözlükler, t:Jbbi korsalar sıhhi levazımat 

~ bütün tuvalet ve ıtriyat çeşitleri il~ aradığınız her ila~ 
• bulunur. 
~~ Gözlük ve korsa tamirleri yapılır. 
~. ~ ~ ~ ~ ~M~~~~-~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Adliye Vekaletinden: 

Urdu için 155 000 adet pan
sıman paketi kapalı zarf u
sulü ile alınacaktır. İhalesi 
12. 1. 935 cumartesi günü 
saat 14,5 dadır. Beher adedi
nin muhammen bedeli 45 
kunış 16 santimdir. Temina
tı 4749 lira 90 kurustur. Şart
namesini görmek ~e almak 
istiyenler her gün öğleden 
sonra M. M. V. satınalma 
komisyonuna uğramaları ve 
eksiltmeye gireceklerin 2490 
numaralı arttrma ve eksilt
me kanununun 2 inci ve 3 
üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte belli gün 
ve saatmdan en az bir saat 
önce teklif ve banka mektub
larının ve yahut maliye mu
hasipliklerine vatırılacak te· 
minat mukabilinde alınacak 
makbuzların komic;yonumu -

~eşriyat müdürlüğüne (60) lira ücretli bir memur alı
nacagından bu ayın 29 uncu cumartesi günü saat 14 de acı
lacak m~~a~akay? iştirak etmek istiyenlerin bir gün e;eı 
evra~~ musbıtelerıle birlikte Vekalet Neşriyat müdürlüğü-
ne muracaat etmeleri. (3817) 8-5842 _____________ __;___:_ ________________ _ 
Galat·ı ith ] "'t ,... •• ·· ..... •• c a a \:ı-Umrugu 

Marka 
P.S. 
Bita 
o 

Çevirgen liğinclen~ 
N o. Kilo Gram Eşyanın cinsleri 
35 22 500 Lastikli pamuk şerit 

za vermeleri. ( 3820) Biia 42 000 Kutuda et konservesi 

8- 5849 o 
O 1 050 İpek mensucat 

İLAN o o o 145 " " 

Ordu icin iki takım ame
liyat çadırı ile 46 adet sey
yar hastane çadırları kapa h 
zarf ululiyle alınacaktır. t. 
halesi 13. 1. 935 pazar günü 
saat 14,5 dadır. Muhammen 
bedeli (117441) Ii~a 20 ku
rustur. Temin::ıtı 7122 lira 
6 kuruştur. Şartnamesini 
görmek ve almak istiyen _ 
ler her gün öğleden sonra 
M.M.V. satınalma komisvo
nuna uğramaları ve eksilt_ 
mesine gireceklerin 2490 nu
maralı artırma ve eksiltme 
kanununun 2 inci ve 3 üncü 
maddelerinde ya7.ıh vesika
larla birlikte bt-11i gün ve sa
atından en az bir saat evel 
teklif ve banka mektublari -
Je ve yahut maliye muhasip
liklerine yatırılacak temi -
natlar mukabilinde almaccık 
makbuzların komisyonumu _ 

o o 620 " ,, 
Yukarda yazılı esya 14. 12. 934 den itibaren acık artırma 

usulü ile satılıktır. İstekl ilerin 3. ı. 935 perşembe günü 
saat 16 ya kadar satış komisyonuna gelmeleri. (8498) 

8 -5841 

Emniyet isleri 
' 

Umum 
~ li1,J i1rlii P.ij111lpn~ 

1 - Zabıta memurlarına yaptırılacak 4500--6000 takım 
r:smi elbise ve 4550 - 6000 kasket ve 291 - 400 takım si
vıl elhi~c. ve 1300 - 1500 adet kaputun münakasası 18. 12. 
934 tarıhınclen itibaren 20 gün müddetle temdit edilmiştir. 

2 - İhale 12. 1. 935 cumartesi saat 14 bucukta Ankara 
Emı~yet İı?. U. Müdürliiğ-ündeki komisyonda kapalı zarf 
usulıte yapılacaktır. 
_ .. 3 - Şartnameler Merkezde Emniyet İş. U. Müdürlü -
gu!.1.d.e ve !stanbulda Emniyet müdürlüğünden istenilece-
ce;;ı ıkn olunur. (3806) 8-5843 

L\rıknra l.c"·azım iimirli;;i ... 
satın alma komisyonu 

ıa vermeleri. (3819) 
8-5848 İLAN 

f LAN 
İzmir Reşadiye'de kana- ~irmi iki hin beş yüz ki-

l .. .. 1 ~. sıyah çekirdekli kuru ü -
Jizasyon insaatı a em muna- zum açık eksiltme ile iha -
kasa ile yaptırılacaktır ~<ırt ı · 1 

f 1 • • •• esı 5 2. Kan. 935 sah gü -
name ve kesi name erını gor n" 
mek ı'stiyenJerin her gün öğ- ş~ tsaat 14 de yapılacaktır. 

k r namesini görmek isti • 
leclen sonra ve müna asaya Yenlerin eyyamı tatiliyeden 
gireceklerin 31 - 12 - 934 na- ma~da her gün saat ondan 
zartesi günü sa. at. 14,5 ta te- on ık· k d k M M ıye a ar müracaatları 
minatlariyle bırh t~ . . ve teminatı muvakkatesi o-' 
V. Sa. Al. Ko. na muracaat - lan 236 ı· 

8 5 csg ıra 25 kuru~u mu -
lan. (3647) - ·1 haseb ·ı·k 

c ecı 1 veznesine teslim 
tLAN ed k 

Ordu ihtiyacı icin. iki ta- b ~~e makbuzile beraber 
ı 46 e 1 saatta Ankara Levazım 

kım amelivat çadıny e Amirliği satınalma komis _ 
adet seyy~r hastane çadırı yonuna gelmeleri (3793 ) 
kapalı zarfla satın alınacak-
tır. İhalesi 31 - 12 - 934 ~~ - fLA N 

8 
-

5845 

z rtesi günü saat 14 te nr. Askeri konağı su kuyu • 
Talipler evsaf ve şartna~e- s?ndan askeri fınna su ve-
sini görmek istiyenler .. er rılmek için kuyuya konula· 
gün öğleden sonra ve mun~- c?k elektrikli tulumba ve te 
kasaya iştirak edeceklerın s:sat ve saire için keşfi 999 
o gün ve saatından evel pey lıra 67 kuruştur. Pazarhg-

1 
akçeleri ve teklif mektupla- 3 2 K"' 93 .~ .: an. - 5 perşembe 
riyle birlikte M. M. V. satın ~u?u saat on dörttedir. Keş 
alma şomisyonuna mü raca • f mı ve şartnamesini .. _ 
atları. (3644) 8-5586 m_ek .iiz;re her gün ve p~~:r 

!LAN hga.ıstırak için de vaktind~ 
İzmir Reşadiye'de Han- temınatı muvakkatesi olan 

gar önüne beton, betonarme 75 lirayla beraber Ankara 
ray mesnetleriyle Pist inşa · Levazım Amirliği satın al-
il kapalı zarfla münakasaya ma komisyonuna gelmeleri. 
konulmuştur. Şartname ~e <3726) R-5711 
keşiflerini ğörmek istiyenle· elan 7500 metre yerli malı 
rin her gün öğleden sonra boyalı astarlık bez açık art-
ve münakasaya gireceklerin tırma ve eksiltme ile alma-
31 - 12 - 934 günü saat 10,5 caktır. Şartname ve numu-

ilanlnrı 

Ankara birinci sulh hu
k 11k mahkt•mcsiml~n: 

Hariciye Vekaleti 4üncü şu

be müdürü Rauf Hayri'ye 

Kohcnka tarafından aleyhi

nize açılan alacak davasının An

kara birinci sulh hukuk mahke

mesinde görülen davasında: 

23. 12. 934 tarihinde namınıza çı

karılan davetiyenin adresinizin 

b~lli olmamasından tebliğ edile

memiştir. Usulün 141 inci mad

desine uyarak yeni davetiyenin 

bir ay müddet ilanen icrasına 

karar verilmiştir. Mahkemenin 

atılmış bulunduğu 2. 2. 935 saat 

9,5 da gelmediğiniı veya bir ve

kil göndermediğiniz: takdirde 

aleyhinizde gıyaben karar veri
leceği lüzumu ilanen bildirilir. 

8 -5839 

Kiralık apartıman 

Yenişehir, Paşalar tepe -
si, Menekşe sokağında mer
kez K. Miralay Demir Ali 
apartmanının üst katında 
dört oda, banyo, mutfak, su 
ve elektrik ve her ti.irlü kon
foru havi daire kiralıktır. 
Şartlarım anlamak istiyen
ler her gün Merkez K. İn -
zibat Kıta K. Bnb. Kemal'e 
müracaat etmelidir. 

8 - 5838 

KİRALIK EV 

l
m111ınınıR1ınuın ıııım ıııuıuııııunıııuıııııuııııuıuuııııım11111111I 

Paşa i 
1 Tarihe karıştı (Meş- 1 

hur Hasan Paşa fınru) 1 

" 

UNLU ULGUT li 
fırını oldu. Yüce tanıyı
cılanma bildiririm. i 

HALİT s 
8- 5704 1 

ıuııHllll!Hlıııutnı ıuımuıHıımııııııııınıımHm ıının nııııuu1111 ! 

Kisarna 
Maden suyu 

İstahı artırır, en ağır yemek

leri kolay hazmettirir, içimi lez· 

?etli, temiz ve sıhhi sofra suyu· 

dur. Karaciğer ve böbrek taşları

m düşürür, taşların teşekkülü

ne mani olur, her çeşit hazimsiz
liğe, mide ekşiliğine, şişkinliğe, 

kum ve şeker hastalığına en iyi 
ve tabii ilaçtır. 

En tabii iştah ilacı 

KlSARNA MADEN 
suyudur. 

Deposu: 
Ankara Ycnihal No: 20 Şevket 

bakkaliyesidir. 8-5831 

KAYBOLAN PIYA GO 
BlI~ETl 

Ankara bayiliğinden aldığım 

9439 numaralı l/20 yılba§ı bile

timi kaybettim. Keyfiyeti ni

zamname mucibince bayi ve mü

düriyete bildirdim. Bulan için 

hükmü kalmamıştır. 

Eskişehir Şimendifer fabri

kası fen memuru: İbrahim 

8,-5850 

ABONE ŞARTLARI 

Müddet Dahilde Hariçte 1 

Seneliği 

6 Aybğı 
3 Aylığı 

17 Lira 30 
9 " 5 .. 

16 ,, 
9 ,, ~"f. 

~ 

'- Posta ilcrcti gönderilmiyen 1 
mektublara ccvab verilmez. 1 

~B!ll~a~2a222aaıamRi 

Daire aranıyor 
Üç veya dört odalı bir a

partıman dairesi aranmakta
dır, isteklilerin 3441 numa
rada Bay Zekeriya'ya tele-
fon etmeleri. 8-5852 

~ Memur aranıyor 
Fransızca servisine ba

kacak Bayan ve Bay me
mura ihtiyac vardır. Li-
san bilmesi şarttır. Ak
baya baş vurulmasL 

8-5769 
da teminatlariyle birlikte M. nesini görmek istiyenlerin Yenişcllir'de Ordu Evi ya-
M. V. Sa. Al. Ko. na müraca her gün ve eksiltmesine gi- nında yeni açılan Dikmen Tashih 
atlan ve teklif zarflarını iha receklerin 5 - 1 - 935 cumar- caddesi yakınında Ur odah 
1 · d b' ~ 25. 12. 934 T. ve 4821 No. e saatın en enaz ır saat tesi günü saat 11 de temi - bir hane kiralıktır. 
evel komisyona verilmesi nat mektubu veya maliye lu ULUS gazetesinin yedin-

lçinde ıu, elektrik, hava· 
aksi takdirde zarfların ka - muhasiplig-ine yaptıracak ci aayıfasmm 8 - 578 No. lu 
b ı d 'l · - · ( gazı vardır. u e ı mıyecegı. 3646) lan teminat akçeleri muka- ilanımızm dört No. lu ben -

8-5588 bilinde alacakları makbuz- Ziraat Bankası Bilanço dinde zühulen ya211ı 16. 12. 

ı L A N V S Al K eervisinde Bay Yakuba mil- 93 · • lar ile M. M. . a. . o. 5 tarıhinin 16. 2. 935 şek-
Bcher metresi için talı • na uğramaları. (3738) racaat. Telefon santralı: S406 linde olduğu tashihen ilan 

min edilen bedeli 36 kuruş 8-5735 8-5797 • olunur. 8 - 5846 
~~~==~==~==~==~~==:=-=======-===-~==~,~~~~~~~~ 

SAYffA 1 

Ankara ~filli Emlak 
l\1 iidiirl üiiii n den: 

Muhammen kıymeti 
~insi Miktarı Lira Kr. İzahat 

Dökme değirmen 1 adet 60 00 nakten verilecek 
Yukarda yazılı dökme değirmenin ihalesi 1 - 1 • 935 

salı günü saat 15 te yapılmak üzere açık artırmaya konul-
mustur. İsteklilerin bulunmaları. (3768) 8-5757 
•• ııııııının ıını11nm111111n•·ırr.ıı!lllmııır.11r.m ı •lllll!llllllfll!l l!ll&lillmtıı1ıınıııııı1ıonıır § 

CANLI GETİR 
~ 

Büyük sergüzeşt filmi. !5 
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Ve sc n moda 
ADIN ERKEK-ÇOCUK 

GISLAYED 

-h ftri JO<lar' 

Ald•n"'aıuur. 

GISLAVED 

~ O S O N l A R 1 rn•rk•••n• dlll· Y . kat edlnl.rl 

1Drkl7edald YerU lfaU.r Puaılarıoda •• amam lr-dar• utaıı 
matualarda aıayuııı 

DEVLET DEMİRYO LLARINDAN: 
31. 12. 934 günlemecindcn sonra 1700 kilometreden daha 

ileri gidecek yolculardan, 1700 elen artan her kilometre 
için, yolcu ve kilometre başına: 

1 il ili 
1,3f l 0,65 

kurııs alrnacaktJr. 
8-5809 

Nafıa Bakanlığı: .... 
Sular Umum Müdürlüğü Artır· 

ma Ye eksiltme Ye ihale 
Komisyon1ından: 

Yapısı ilerliyen ve bundan böyle su tutabilecek bir bi· 
çime sokulan Çubuk barajında, idarede mevcut planda 
gösterilmiş üst daire içindeki beton karıştırma ve yükselt 
me tertibatiyle makinelerin ve elektrik motörlerinin ve 
su altında katabilecek bütün levazımatın hava yününe kal
dırılması ve bütün makine parçalarının ve motörlerinin 
ayrı ayrı ve birbirlerine karıştırılmadan sandıklar içinde 
yerli yerine ambalaj yapılması kap alı zarf ulsuliyle eksilt· 
yerli yerine anbataj yapılması kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konulmuştur. 

İşin tahmin edilen bedeli 9350 liradır. 
İşe ait şartname, plan ve diğer evrak Sular umum Mü

dürlüğünden parasız alınacaktır. 

Muvakkat teminat miktarı 701 lira 25 kuruştur. 
Eksiltme 12. 1. 935 tarihine tesadüf eden cumartesi gü· 

nil saat 15 de Nafıa Bakanlığı Sular Umum Müdürlüğü 
odasındaki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

İstekliler artırma ve eksiltme ve ihale kanununun 2 ne 
maddesile 3 üncü maddesinin A ve B fıkralarında yazılı 
vesi kalan ve 16, 32 ci maddelerindeki teklif ve teminat 
mektuplarını 12. 1. 935 tarihine müsadif cumartesi günü
nün 15 saatine kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz 
mukabilinde vereceklerdir. 

Gerek teklifler ve gerek fenni ehliyet ve mali iktidar 
vesikaları zikrolunan 2490 numaralı kanunun tarifatma ve 
umumi ahkamına uygun olacak ve kanunun 4 üncü mad: 
desinde yazılı manileri bulunmadığına dair beyannameyı 
komisyona vereceklerdir. 8-5853 

2 1 

Kır alık daire 
Şirketlere, bankalara, doktor ve 

avukatlara, tüccarlara el verişli ve şeh
rin en mutena bir yerinde bulunan eski 

Naf ra Vekaleti binasında kaloriferli 
daireler ve odalar kiraya verilecektir 

İsteklilerin Vehbi Koç ticarethane -

sine müracaatları rica olunur. 
8-5840 



SAYlFA: 8 

As. F. U. M. Satın Alma 
Komisyonu ilanlan 

600 TON OLEOM 
120 TON TOLEOL 
260 TON HAMIZ! AZOT 
Yukarda miktarı yazılı 

malzeme satın alınacaktır. 
Buna dair evsafname fen 
şubesinden alınacaktır. 5 /,2,. 
Kan/935 tarihine kadar fi
at teklifleri fen şubesine 
w'erilmesi. (3790) 8-5814 

41 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Yukarda miktan yazılı 
ve tahmini bedeli 2250 liR 
olan elektrik melzemes; 
8 - 2. Kan. - 935 tarihinclt> 
açık eksiltme ile satın alına 
caktır. Şartname bedelsiz 
olup satın alma komisyo -
nundan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminatı olan 
168 lira 75 kuruşla saat 14 
de komisyona müracaatları 
ve 2490 numarah kanuna na· 
zaran vesaiki tazimevi ha · 
mil bulunm;::ılan. (3765) 

8-571\8 

2000 KİLO ctG BEZİR 
Yukarda vazıh ve tahmini 

bedeli 700 lira olan mal7e· 
me 6/ 2. kan / 935 tarihin<le 
askeri fahrikalar satın alma 
komh•vnnunrl:1 saat 14 ele 
pazarlıkla satrn almacaktrr. 
Sartnamesi Parasız olarak 
satmalma komisyonundan 
veri1ir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 52 tlra 50 ku· 
ruşla 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 cii maddelerine 
nazaran vesaiki tazime ile 
birlikte müracaatl:ın. (~747) 

8-fi766 

73 KALEM MUHTEJ .İF 
MAKKAP VE SAİRR 
Yukarda miktarı va7.ılı ve 

tahmini bedeli 1850 lira o1 m 
73 kalem makkap ve saire 
612. Kan / 935 tarihinde as
keri fabrikalar satmalma ko
misvonunda saat 14 te açık 
eksiltme ile satın alınacak
tır. Şartname bedelsiz olup 
satmalma komisyonunda ve
rilecektir. Taliplerin temi
natı muvakkatesi olan 138 
lira 75 kuruşla yevmi mez
kurda komisyona müracaat
tan ve 2490 numaralı kanu
llun 2 ve 3 cü macl<leterine 
nazaran vesaiki tazimeyi ha 
mit bulunmaları. (3763) 

R-5761 

1000 METRE MtKABI 
CEVİZ TOMRUK 

Yukarda miktarı vazıh v~ 
tahmini bed,.H 55000 lira ':> 

lan ceviz Tomruğu 7 ·2. 
Kanun/935 tarihinde as
keri fabrikalar satmı:tl· 
ma komisyonunda saat 
l 5 de kapalı zarfla satma
lmacaktır. Sartnameler 275 
kuruş mukahitincle satın al
mtt komisyonundan verilir. 
Taliplerin teminatı muvak· 
katesi olan 4000 lira ile tek
lifl~rini havi zarflar vevmi 
mez~urda saat 14 <le komis. 
yona teslim etmeleri ve 249C• 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerine nazaran ves;\t· 
ki 13zime ile miiracaatlan. 

(3762) 8-5786 

800 KİLO KALAY VARAK 

Yukarda miktarı vazıh ve 
tahmini bedeli 2800 lira o-
lan 1 

\ ' varakın 12/2. 
Kan tarihinde askeri 
fabrikalar satmalma komis· 
yonunda saat 15 te açık e.k
siltme ile satın alınacaktır. 
Şartname parasız olup satın 
alma komisyonunclan veriJir 
Taliplerin teminatı muvak
katesi olan 210 lira ile 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerine nazaran vesaiki 
lazimeyi hamilen müracaat-
'arı. (3791) R-5815 

10 KALEM ELF.KTRtl< 
KAYNAK TEI.1 

Yukarda miktan yazılı ve 
tahmini bedeli 1570 lira olan 

ULUS 28 lLKKANUN 1934 CUMA 

Satılık İngiliz tayları 
KARACABEY HARASI 

MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Unutuımıvacakl 

FeVkatadellkteı:ıe ooıuı 

BOVDK VIL BASI GECESi 

Karacabey harasında yetiştirilen pedigrileri mü
kemmel Anadan ve Bahadan yarışçı 933 doğumlu dör
dü erkek beşi dişi dokuz baş safken fngiliz tayı 12 ka
nunusani 935 cumartesi günü saat on dörtte her baş 
ayn ayn açık artırma suretiyle satılacaktır. Bu laylar 
İngiliz Tay yanşlanna iştirak edebilecek evsaftadırlar. 
Pediwi1erile mufassal eşkalleri ve fotoğranan Ankara1 

İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir Baytar müdürlükle
riyle Ankara atlı spor kulühiine ve İstanbul Sipahi oca· 
ğma gönderilmiştir. Satı~a iştirak etmek i~tiyenleri sa
tış gününde leminatlariyle birlikte Hara Merkezinde 
bulunmaları ilan olunur. (8632) 8--5813 

==ı 

Fiyatlar her seneye nazaran ço1< mutea11 oıaca1<~ 

Antalya Vilayeti Oaimi 
Encümeninden: 

Y. erleri 27 Birinci Kanuna kadar tutunuz.!. 1 - Antalya memleket hastanesi dış hastahklan ko
ğuşunun 15367 lira 45 kuruş keşifli ikinci bölüm yapısı ye· 
ni kanuna göre kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltmeğe 
konulmustur. 

elektrik kaynak teli 8 - 2. ka 
- 935 tarihinde Askeri fab -
rikalar satın alma komisyo
nunda saat 14 de açık eksilt 
ıne ile satın alınacaktır. 
Şartname bedelsiz olarak sa 
tına1ma komisyonunda ve -
rilmektedir. Taliplerin te • 
minatı muvakkatesi olan J ı 7 
lira 75 kuruşla 2490 numa
ralı kanunun 2 ve 3 üncü 
marrieJerine nazaran vesa -
iki l~zime ile birlikte komis
yona müracaattan. (3764) 

8-5759 

12 KALEM CELİK 
HALAT. 

Yukarda miktarı vazıh ve 
tahmini bedeli 3500 lira olan 
12 kalem vinç halatı 8/2. 
kan/ 935 tarihinde acık ek· 
siltme ile askeri fabrikalar 

• satın atma komisronunda 
saat 14 de satın alınacaktır. 
Şartname parasız olarak sa
tınalma komisyonundan ve· 
rilir. Talinlerin muvakkat 
teminatı olan 262 lira 50 ku· 
ruşla 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 cü maddelerine 
nazaran v~saiki H\zime ite 
birlil~te miiracaatları. 

(3750) 8-5762 

FİSENK FABRfKASI 
1 NUMARALI TAV 0-

CAÔ' RfNASTNIN 
İNŞASI 

Yukarda vazıh ve ke<;if 
becleli 12860 lira olan inşa· 
at 1012. K~n/935 tarihinde 
askeri fabrikalar satın alma 
komisyonunrla saat ·15 te ka
pa lr zarfla ihalesi yaptlacak
tır. Sartnamesi 65 kurus mn 
kabitinrle satmalma ko~i~
vonundan verilir. Talipler 
964 lira 50 kuruşluk muvak
kat teminatfariyle teklifle. 
rini havi zarfları yevmi mP.z 
kurda saat 14 de satmalma 
komisyonuna vermeleri ve 
2490 num~r;ıh kanunun 2 ve 
3 cü maddelerine nazar.:ın 
vesaiki haiz bulunmaları. 

(3772) 8-5784 

50 TON HAM ADANA 
PAMUÔU 

Yukarda miktarı vazıh •;e 
tr.hmini bedeli 22500 lira o
lan 50 Ton Ham Adana pa
nıuğ"u 712. Kan/ 935 tarihin
de askeri f~hrikalar umum 
"Tiüdürlüğ-ü satmalma komiı:: 
ı0nunda saat J5 de kapalı 
7:<Hfla satm alınacaktır. 

Sartnameler parasız ola
rak astmalma komisyonun· 
dan verilir. Taliplerin temi· 
natı muvakkate olan 1687 li
ra 50 kuruşla tekliflerini ha
vi ~arflan yevmi mezkurda 
saat 14 de komisyona teslim 
etmeleri ve 2490 numaralaı 
kanıınun 2 ve 3 cU maddele 
rinin emrettiği vesaiki tazı 
meyi hamil bulunmaları 

(3761) 8--5785 

TAŞKÖPRÜ BELED iYESiNDEN: 
1 - Tagköprü kaı:.3l:ıasında yapılacak 19059 lira on do· 

kuz bin em dokuz lira bedeli keşifli elektrik tesisatı kapa
lı .. ~ usuliyle ve otuz gün müddetle eksiltmeye konul -
m~1c:tur. 

2 - Eksiltme müddeti 21 kanunu evet 934 tarihinden 
bilitibar 20 - kanunusani - 935 pazar günü saat on altıya 
kadar devam edecektir. 

3 - Zarflar saat on beşe kadar Taşköprü belediye encü
menince verilecek ondan sonra kabul edilmiyecektir. 

4 - Talipler keşifnamenin % 7,5 yedi buçuğu nisbetin
de teminat akçesini ya nakten veyahut hükumetçe tanın -
mrs bankalardan birinin teminat mektubunu vereceklerdir. 

.5 - Proje örnekleri İstanbul'da Taksim'de İstiklal 
apartımanmda Miihendis Bay Hasan Halit'e Ankara'da 
Nafıa Vekaleti belediyeler bankasında mevcuttur. 

6 - Teklifnamelere musaddak ticaret odası sicil suret
leriyle birlikte inşaatı deruhte edecek Nafıa Vekaletince 
ehliyeti musaddak mütehassıs ve mühendisin teahhütna -
mesini ve şirketler namına verilecek tekliflerde bunlardan 
başka şirket mümessillerinin derecei salahiyetini gösterir 
resmi vekaletnamelerini raptetmeleri lazımdır. (3733) 

8--5765 

MALİYE BAKANLI GINDAN: 
İstanbul'da yaptırılacak Adliye binası projesinin tanzi

mi için Türk mimar ve mühendisleri arasında bir müsabaka 
açılmıştır. Müsabakada birinciye (2000) ikinciye (1000) lira 
mükafat verilecektir. Ecnebi mimar ve mühendislerinden 
arzu edenler müsabakaya dahil olmaksızın aynca teklif gön
derebilirler. Projesi kabul edilen mimar ve mühendise taf. 
silat resimleri icin yüzde bir, beton arme, elektrik, 
kalorifer ve sair tesisat planlannın ilavesi halinde yüzde 
1,5 ve bunlara zamimeten insaatın kontrolu vazifesinin tev· 
dii takdirinde vüzde 2,5 ücret verilecektir. 28 şubata kadar 
projeler N afra Bakanlığı şose, köprüler, ve binalar reisliği
ne verilecektir. 

Müsabakanın şartnamesi, plan, harita, program ve sair 
evrak mezkur reislikten alınacaktı. (3752) 8-5782 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 - Hükumet binası önünden taş köprüye giden yolun 

parkeye "kaldırım,, değiştirilmesi için toprak kale yakı
nındaki taş ocaklarmdan cıkardacak "110,000., taş kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Bu ta~lar, otuz bes. bin, otuz beş bin, kırk bin olmak 
üzere üç gurup olarak ayn, ayn müteahhitlere verilebile
ceği gibi isteklisi zuhurunda bir kişiye de ihale edilebilir. 

2 - Münakasa 1-1-935 sah günü saat on beşte Belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

3 - Talipler, ilk teminat olarak, tekliflerinin yüzde 
yedi buçuğunu para olarak veya bir banka mektubu sure· 
tinde verebilirler. 

4 - Münakasa şartnamesi fen dairesindedir. İsfiyen-
ler oracian maHtmat alahilirler. 8-5684 

DEVLET DEMRİYO LLARINDAN: 
Tenzilatlı gidiş - dönüş yolcu tarifesi aynı şartlarla 

31 mart 1935 günü sonuna kadar uzatılmıştır. (3177) 
8-5807 

2 - Eksiltme 12-1-935 cumartesi günü saat 15 de vila· 
yet makamında yapılacak ve teklif mektuplan o gün saat 
14 de kadar encümen riyasetine (Valiliğe) verilecektir, 

3 - Muvakkat teminat 1153 liradır. 
4 - Şartname ve proje suretleri istiyenlere 77 kuruşa 

encümen kaleminden verilebilir. 
5 - İsteklilerin Mühendis ve mimar olmaları ve yahut 

on beş bin liralık tek bir binayı güzel surette yapmıŞ ol· 
duklarma dair vesika p-Öc::ternıeleri sarttrr. (3734) 8-572l 

saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine mani 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANES1 
müstahzaratından. 

KOMOJEN: Saçların dö -
külmesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMOJEN: Saçların kök
lerini kuvvetlendirir ve bes
ler. 
KOMOJEN: Latif rayihalı 
bir saç losyonudur, deposu 
Kanzuk eczahanesi her ec -
zahane ve rtriyat mağazala
rından arayınız. 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma nulatmdan. 

t 
Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 

Yeni Eczahanede bulunur. 

Mm. Ossübahri Kumandanlı~, 
Sabn Alma Komisyonu Reisli· 
ğinden: 

Miktan Teminatı Münakasa 
Cinsi Kilo Lira K. Tarihi GünU saati 

Zeytinyağı 13,000 360.75 29-12-934 Cumartesi 10 
Zeytin 33,000 618.75 ., ,, 14 

Deniz efradı ihtiyacı için satın alınacak olan cins ve 
miktarı ile muvakkat teminatı yukarda yazıh iki kalem er• 
zak hizalarında gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf u· 
suliyle münakasaya konmuştur. İstekli olanların ihale gü• 
nü ve saatinden bir saat evet muvakkat teminatlariyle 
teklif mektuplan ayn ayn birer zarf içinde ve her ikisi 
ayn bir zarf derununda olarak komisyon reisliğine teslimi 
ve şartnamelerini görmek istiyenlerin komisyonumuzla 
İstanbul'da Kasrmpaşa'da Deniz Levazım Satmalma Ke>-
misyonuna müracaatları. (3676) 8-5652 

İstanbul Milli Emlak 
l\f üdürlüğünden : 

Beyoğlunda Şişlide Feri köy Birinci kısım mahallesi · 
nin Hacı Mansur sokağında elyevm Şişli Nahiye müdüri• 
yetinin oturduğu Sazanof apartmanı denilen ve altı katta 
altı daireden ibaret bulunan 41 numarah apartrman Bede· 
1i dört sene ve dört müsavi taksitte nakten ödenmek şar
tiyte 13620 lira bedel üzerinden kapah zarf usuliyle satı· 
Iacaktır. İsteklilerin teklif mektuplariyle 1022 liralık te
minat akçelerini 31-12-934 pazar günü saat 12 buçuğa ka
dar komisvon rivasetine vermeleri. (R) (8252) 8-5692 
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, lrntıru ""lııhi ve lh\mu- l 
; ı.aı riri fatih Rıfkı ATAY. i 1 SİNEMALAR 1 
1 Urrıunıi neşriyatı idart tden 

1 
1 Yım işleri müdürü Na~ulü 
. BAYDAR ' 

Çınkm caddesi civurnda 1 
U/ıtf m~tbaasrndı hasrlmış!ır) 

1 YENi 1 
BUGÜN BU GECE 

Senenin ıaheseri: 

KRALIÇA KRISTlN 

Güzel lsveç kraliçasının gizli hayab •• 

CRETA CARBO - JOHN CILBERT 
Aynca: Dünya handiıleri. 

1 
1 

BU GECE 
l KULÜP) 

Bütün kederleri unutturan bir filim: 
HAYATTA BİR DEFA 

"Macar Marşı,, nın büyük mümessilleri: 
GUST AV FROHLICH ve 

CAMILLA HORN 
Ayrıca: Dünya l!avadiılerL 


