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Giirıdelik 

BAYINDIRLIK IŞI.ERl 
Cumurluktan sonra, türk eli bir 

ı,ık acunu oldu. Artık g?z.lerim~~· 
ileriyi olduğu kad-r gerıyı de gor
meğe batladı. Eskiden içinde ~a
şadığımız karanlığın, ~oksullu~n 
ne derin ne koyu oldugunu bugun 
çok açık görüyoruz: Dün, ~i~ sis 
gibi idik, bugün bir günet gıbı .'şıl
dıyoruz. Bu eşsiz başar~mı kıme 
bordu olduğumuzu, y~dı~~n yet
mise kadar hepimiz eyı bıhyoruz. 

Cok sevdiğim Ankara'yı - bu, 
içt;n, en doğru, pek yeri~de bir 
sevgidir • t 920 de tanımaga baş
ladım. Kurtuluş savaşında o, ba
kımsız kentti. Büriik ulusal savaş 
icin Ankara'ya koşanlar, yatacak 
y.er bulamıyorlardı.. Bakanlı~lar 
vilayet konağımn bırer odacıgına 
sığınmışlardı. ö nderin oturduğu 
yer ya durak (istasyon) yanında 
bir 'yapıcık, ya ÇankRya'da bir bağ 
kö~kii idi. . . 

y rd yaban çızmelermden a-
rınd~ktan sonra giriş.ilen iş, bu ya
nık bu çorak ülkeyı ve bu ülke 
ort~smcfa.!d bozkır ke~tini bayın
dırra:\k fta\'aşı oldu. Şımdi Anka
ra bizi sevenler kadar sevmiyen
le;in de kıskançlıkla baktığı yep
yeni, baştan başa güzel yapılarla 
süslü bir kent oluyor. 

Bakanlıklar için, Çankaya yo
lu üzerinde yapılmağa başlanıp 
birkaçı biten gösterişli yapılardan 
biri de Bayındırlık Bakanlığının 
konağıdır. Geçende bu gö~terişli 
konağın açıhşı~da. be.n ~e bulun
dum. Kapıdan ıçerı gırdıkten son
ra karşımda bir yazı belirdi: 

'"Evi bütün olanın yurdu bütün 

olur.,, .. 1 .. b" • 
Bu öz sözü ne guc u ır ış eri 

olduğunu gösteren Bayındırlık 
Bakanı Bay Çet.ink~ya seçip 
yazdırmış, girenler~n ılk bakışta 

·· ·· çarpacak hır yere astır-gozune I .. .. d 
mıştı. Bu kısa ata ar sozun e ne 
derin bir anlam vardı; bayındırlık 
• l • • deg"'erini ne güzel anlatı-
l§ erının b" .. 
Y d Ş demiryollarını ır goz 
or u. u d" 'd k 1 .. .. t• ·n·ız. E ırne en a -onune ge ırı · b" b 

k b . lcu yurdun ır atm-an ır yo , b _. d 
d ··b·· ba•ına, gö egm en ge-an o ur 'S' •• d "d b.1. çerek dört beş gün ıçın e gı e 1 ı-
Yor. Karadeniz, en kısa yolla Ak
d . b -ı dı Yurdumuz, ulus-
enıze ag an b··ı·· 1 ........ ,... . . • bunun u un ugu ::- evımız uıe, b T A 

baymdırlılC: işleriyle ola 1 ıyor. -
b bil yollan ö-ra a yolları, otomo .. .. .. ' 

tiimcek ağı gibi yurdun ~stun.u sa-
l"Jyor; türk yurdu ~ütünleşıyor; 
evimiz gibi bütünleşıyor~ d 
Cumurluğun başlangıcın an

L - • •-" b••t•• Jük için çalıfılı
uerı, ın1.e, u un t•• k 
" · H . t.. k yurdunun, ur ,,or. er ış, ur • r"'· b .. 
elinin, türk ulusunun bır ·r~e~ • U• 

liinlüğüne varıyor. Bütün u ıc,.ın 
ku · can ar rtuluş savaıında nıce 
\'erdik. Bugün de, bu~~n~~~ son
ra da gözümüzde bütunlugu ger
çekle.oıtirmek yolunda yürüyece
ğiz. Ulu onlara böyle buyurdu; 
en doğru buyruk budur. . 

Kazım Namı DURU .. 
Qay Gömböş Macaristanm 

barış sıyasasını 

anlatıyor 
Budapeşte, 28 (A.A.) - Macar ajan 

•ı bildiriyor: Dııan i,leri bakanı Bay 
l>e Kanya, Pesti Naplo gazetesine be
hnatta bulunarak Cenevre konuşrnala. 
"ının büyük diplomasi imtihanı olmuf, 
>.!acaristan'ın prestij ini korumu§ ve ulus 
'6r kurumunun otoritesini muhafaza ey 
itmiş olduğunu söylemiştir. 

Bay De Kanya, sözüne devam ede
t'ck demiştir ki: 

" - Maca ristan hükumeti, macar 
'-nurlarının muhtemel hatalarmı, ku. 
"'"lannı ortaya çıkarmak için genİf bir 

(Sonu 3 üncl1 sayı/ada) 
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lrurtlwı lıer 1.·öşesirıden gelen telyazı/arı 
kadmlarımızm örtüyii k11ndilildcriııden ve 
seve seve <ıtnıak için verdikleri ktırarları 

lıildiriyor. }' akm bir yarında p eçe ve çarşaf 
da biitiin gerilil.-ler gibi tarihe kar~acal;tır. 

Adımız, andımızdır. 

Bay R. Pekerla Kltahya'da lırka 
sıyasasıaa dair mlhlm lllr söylevi 

" Kadın yurddaşlarımızm seçime sokulmaları girdiğimiz yeni çalışma 
devrinin göz çeken bir hususi./ etidir; fakat fırka yolwıdan fırkalılarm 
reyini alarak seçilebilmek için kadınlarımızın fırkaya ginneJeri lazımdır,, 

'·Bizim görüşümüzde bir takı 111 profesyonel politikacılar., öte tarafta hepsi hususi işleriyle meş
gul tek tek vatandaşlar yoktur. Fırkamızın bir ana vasfı olan in kılahcılık hızı içinde durmadan 
ileri gidiyoruz. Türk dili de tiirk f<lprakları ve tiirk pazarları gihi ecnebi istilasımlan kurtulacaktır,, 

Kütahya, 28 (Hususi) - Bu sa- - Değerli arkada§larrm, yurd-
bah Kütahya'ya gelen fırkamız ı dcqlarım, kenddtı§larım, 
Genel Katibi Bay R. Peker durak- Bugün öğleden ıonra ıaylavı-
ta Vali ve Belediye başkanı, ka- nız nlatiyle kütahyalılar ile, lırka 
zalardan gelen heyetler ve büyük arkaJQflarımla ve lırka arkada-
bir kalabalık tarafından samimi ıım değer ve ıevguiyle kucakla-
tezahüratla karşılanmıştır. Bay dığtm kütahyalı yurddcqlarımla 
Peker karşılamaya çıkan heyet- uzun boylu konuıtuk. Şimdi Tür-
lerle görüştükten sonra Kütahya- kiye'nin yeni rejimine temel olan 
da yapılan mezbahayı, açılmaya gidi§imizcle irade kuvvetini tefkil 
başlanan yeni yolu tetkik etti, vİ· eden Cümhuriyet Halk Fırkasının 
layeti, belediyeyi ve kumandanlı- Genel Katibi ıılatiyle konuımak 
ğı ziyaretten sonra fırkada kadın utiyorum. Arkadcqlaram, yakında 
ve erkek büyük bir kalabalığın ö- lırkaca bir belediye ıeçimi imti-
nünde ulus işleri, devrim atılma- hanı geçirdik. Bu imtihandan yüz 
ları üzerinde kenddaşları ve seçi- akıyla çıktık, bu ıeçimde Türki-
cileri ile samimi bir konuşma yap- ye halkının üçte birini tefkil eden 
tı. Onların dileklerini ulusal dilek- fehir ve kcuabalı yurddQflar rey 
ler ve ihtiyaclar ile birlikte müta- verdiler. Halkın reye iştirak niı-
lea ederek dinleyicileri aydınlat- beti bizim devrimiule ve 6undan 
tı. Bayan ismet türk kadınlığına , evelki devirde görülmemi§ bir çok-
sıyasal hak tanıyan büyük yasa C. H. F. Genel K§tibi Bay R . Peker luk arzeder. Ôte taraftan, intihab-
karşısında Kütahya kadınlarının cılann hep.i reylerini Cümhuriyet 
k yaııların da hazır bulundukları bu Halk F k ·· d .... ıvanc duygularını anlattı. Kütah- ır aıının goıter ıgı nam-
yalılar saylavları ıerefine bu ak- ziyafet pek samimi oldu. Fırkamız zedler lehine kullandı. Milyonlar-
şam fırkada büyük bir ziyafet ver- Genel Katibi Bay Peker bu ziya- ca yurJdcqtan yalnız yüz kadan 
diler. Kaza heyetleriyle birçok ha· fet• .. .;u .utku söy:ledi: (Sonu Z inci sayrfads) 

Sınırlar yeniden. 
tadil edilemez 

Romanya Ra~hakam höyle 
söyliiyor 

Bükret, 28 (A.A.) - Batbakan 
Bay T ataresko transilvanyalılar 
kulübünün büyük bir toplantısın
da, ulu!u müdafaa için parlamen
to açılır açılmaz birkaç milyarlık 
fazla tahsisat istiyeceğini bildir-
111iş ve demiştir ki: 

"Sınırların tadilinden bahse
denlere fu cevabı veriyoruz: Sını
rl.arı tekrar gözden geçirmeden 
hır kere de kendi vicdanlarınızı 
gözden geçiriniz. Onları on asrr 
süren kötülüklerle uluslar tari
hinde eti görülme~if tazyiklerle 
bunalmıı bulacaksınız. Romanya
nın sınırları itibari değildir ve on
lar ancak adalet ortadan kalktık
tan sonra sarsılabilir. 

Türk- Yunan dostluğu 
Yunan Başbakanı A tina gazetelerinin doğruyu 
yazmadıklarını, Türk - Yunan müzakereleri
nin dostça bir hava için de yapıldığını söylüyor. 
lstanbul, 28 (Telefon) - Ati

na' dan 28 tarihiyle bildiriliyor: 
Başbakan Çaldaris gazetecilere 
Türk - Yunan müzakereleri hak
kında şunları söylemiştir: 

''- Alina gazetelerinin bu mü
zakereler hakkında yazdıkları 

şeyler katiyen hakikate muvafık 

değildir. Türkiye Dıtarı İtler Ba
kaniyle burada konuftuğumuz bü
tün meseleler Ankara' da pek dost
ça bir hava içinde tetkik edilmek
tedir. Müzakere edilen meseleler 
Türkiye'nin devrim kurallarına 
uygun olarak bizi memnun ede-

cek şekilde halledilecektir. Papaa
ların kılık meselesi mevzubahs 
bile değildir. lstanbul'daki rum 
azlıklarma aid meseleler de iki ta
rafı memnun edecek şekilde mut
laka halledilecektir.,, 

Yunan kabinesinde 
değişiklikler 

lstanbul, 28 (Telefon) - Ati
na' dan 28 tarihiyle bildiriliyor: 

Dünkü spor hareketleri 

Ziraat Bakanı Bay T eodokis, Bay 
Çaldaris'e istifasını vermittir. E
velce Ziraat Bakanı, birkaç defa 
tekerrür eden istifasını artık geri 
almamıştır. 

Bay T eodokis'in istifasının se
bebi Başbakanla aralarında çıkan 
sıyasal bir ihtilaf, yapılacak kabi
ne deği,ikliğinde Bay Çaldaris'in 
görüşünün kendisine uymaması

dır. Yeni Ziraat Bakanı Bay Do
kazos'la Ökonomi Bakanı Bay 
Stefonopuloa yarın öğleden sonra 

Geneler Birliği Ankara Güciinü 3 - 1 yendi 
Demir Spor, Altın Orduyla berabere kaldı 

Ankara ayak topu birinciliklerine 
dün ae Ankara Gücü alanında devam e
dileli. Oynanacak maçlar arasında An. 
kara Gücü - Gençler Birliii aibi birin.. 
c:i dP.-ecede ehemmiyetli bir karıdaırna. 

nm bulunması, havanın soğuk olması
na rağmen bir hayli sporcunun toplan. 
masına aebeb olmuıtu. Balkonda Adli. 
ye Bakanımız Bay Şükrü Saracoğlu, 

(Sonu 3 üncü sayıfada) yemin edeceklerdir. · 
.. m!!!l!!!!!!!ll!!B!!!!!'m .. m!!I ........ ~--,.._ 

'DiJnkll atlı spot reztnttsl ye Anlrara GUca • Geneler Birliği maçından bir safha 

Her yerde 5 kuru~ 

Halkevinde verilen 
müzikli müsamere 

Ankara, 28 ( A.A) - Ankara Hal. 
kevinin tertib ettiği müziksel festival 
dün akşam bütün büyüklerin baz111 
bulunduğu resmi bir temsil ile açıl .. 
mıftır. Atatürk bizzat bu gecede bu. 
lunarak gencleri gönendinniıtir. la -
met lnönü, bütün vekiller, diplomatik 
kor temsilde hazır bulunuyordu. Saat 
tam 21 de çalınan istiklal rnarıile festi.. 
val başladı. Denizli aaylavı Necib Ali 
Kuçuka bir söyl" aöyliyerek Ata tür'. 
ün Ankaraya ayak basbğı günün yıldö
nümünde onun yurd gençliğinden is. 
tediği dil, sanat, müzik kırruldanııma 

ilk küçük b;r karıılık olan bu çalııma -
nın bir buçuk ayl•k kısa bir zamanda 
nasıl büyük bir inanla çalı,ılarak orta.. 
y a çıknhldığını anlatmıı ve küçük bir 
masrafla yüzlerce gencin elbirliğile 

m eydana gelen bu eserin ilerde hazırla
nacak daha büyük ölçüde çalıımalara bir 
başlangıç olduğunu kaydetmi,tir. 

Ondan sonra Bayönder'den bir par. 
ça sah neye konmuıtur. Bayönder ro • 
tünü teganni eden Bay Nurullah Şev. 
ket'le lzgen rolünü söyliyen Bayan Ce. 
lile Daniş alkışlanmıılardır. A. Adnan. 
un müziklediği Tatbebek bu gecenin 

müzik bakımından en beğenilen parça• 
sını teşkil etmiştir. Genç kompozitö. 
rün bu muvaffakiyeti aynca övülmü,tiirı 
Taşbcbek rolünü teganni eden Bayan 
Celile E nis ile Variıli rolünü yapan Nu.. 
rullah Şevket büyük bir muvaffakiyeıt 
göstermiıler Bay Avni ile Bayan Güzi. 
de beğenilmiılerdir. 

(Sonu 4 Onca sayılsda) 

Bay Hitlerin Fran
saya cemilesi 

Berlin, 28 (A.A.) - Havas a
jansının muhabiri bildiriyor: 

Burada söylendiğine göre BaJ 
Hitler "Savaşım,, adındaki kita
bının yeni bir hasımını çıkaracall 
ve Franıa'ya karşı olan bütün ya• 
zılar kaldırılacaktır. 

Bay Hitler diyor ki: "Savaşım,,• 
yazdığım vakit hapiste idim ve 
bütün gayretlerim ancak Nazi fır
kası için idi. Halbuki Devlet Bat
kanı olduktan sonra her feyİ Al
manya'mn menfaatlan bakımın
dan görmek mecburiyetindeyim.,, 

Sar Jllehisiti vaziyeti 
aydınlatacak 

Pariı, 28 (A.A.) - Sena Dı,a· 
:rı işler komisyonu batkanı Bay 
Berenger yazdığı bir makalede 
''her tarafta silahlanma iti mazur 
gösterilmek için sakınma, emniyet 
gibi şeyler ileri sürülüyor,, dedik
ten sonra •unları yazıyor: 

"Bay Hitler Fransa ile barıt
tan bahsediyor. Bay Flanden ve 
Laval da gene barışı bildiriyorlar 
ve Ren ile Tuna'ya doğru uzlqmı 
hareketleriyle bunun mümkün ol
duğunu söylüyorlar. Uzak Doğu· 
da Japonya ile Rusya uyuıma yo
lundadırlar. Fakat bütün bunlar 
birer emaredir. Ortada katiyet 
yoktur. işlerin iç yüzü ancak Sar 
plebisitinden ve Bay Laval'ın Ro
mava yapacağı ziyaretten sonra 
belli olacaktır.,, 

Yugoslavyada yeni 
kail ine ve fırka 

Paris, 28 ( A.A) - Bclgrad'~an bildi. 
rildiğine göre, parlemcntonun ekseriyet 
grubu olan (Ulusal yugoslav fırkası) bu· 
günlerde Y evtiç kabinesine karşı alacağı 
vaziyeti kararlaıtıracaktır. Fırkada, ka
bineye kartı aleyhtarlık varsa da fırka
nın hükümet beyann.-ıesini okuyuncaya 
kadar hif bir ıey ~apnupacaiı söyleni. • 

1 ,.,... 



SAYIFA 2 

Pekerin Kütahya'da 
sıyasasına dair mühim bir 
Bay R. fırka 

söylevi 
(Başı 1 inci sayıfada) 

'ltrka liatelerinJe yer almayan, la-
1rat gene Cümlıuriyet Halk Fırka
flna mensub in.anlara rey verdi. 
'Bu netice; bütün halkın fırka 
prensiblerini anlamada ve hüku
)netin çalıımalarını takJir edip 
beğenmesinde ileriye doğru me
Mıle aldığını göaterir. Bu, fırka 
için öğünülecek IJe ulus birliği ba
kımından güvenilecek bir netice
'tlir. Şimdi yeni aaylav •eçimi ka
rarını almakla C. H. F. kendisini 
belediye seçimine nisbetle daha 
ııenel, daha genİ§, köylüsü ve kcn
'tllisi dahil olduğu halde bütün 
memleket evladlarının takdirine, 
imtihanına arzediyor. Belediye 
aeçiminde kentli yurdda§lardan 
aldığımız takdiri kuvvetle umuyo
ruz ki yeni saylav seçiminde bü
tün yurddaşların yekunundan ala
cağız. Bir sıyasal fırka seçim i§le
rinde çok ciddi, uyanık olmalıdır. 
Bu kaideye uygunlukta çok 
titiz olmamıza rağmen niçin bu 
kadar güveniyoruz? Bu güveniş 
elbette sebebsiz değildir. Bir fır
kanın bütün iç çalışmalarında ve 
lırka hükumetinde, tutumlarında 
bütün yurd İ§lerinde esasen ulu
.un özüyle arabulmaz aurette mü· 
temadiyen temcutayız. Biz, bir de
la her yıl mahalleler ve köylerde 
on binlerce fırka ocağında nahi
)'e, kaza ve vilayetlerde biribiri
nin çalışmasını tamamlıyan kon
greler yapıyoruz. Her kongrenin 
yurdun idarui ve ihtiyacları üze
rinde canlı konuımalar yapılma
.. için her gün artan tqvikler ya· 
pıyoru:.. Bu çalqma her yıl halk
tan merkeze doğru yurdiQ§ların 
hakiki dilekleri ve iç duygularını 
toplamaya lıraat oeriyor. 

Bundan batka kongrelerde, fır
ka programının devlet gidiıinde 
esas olan ana çizgileri üzerinde 
halimize uygunluk noktasından 
yeni tetkikler yapılması imkanı 
basıl olur. Fırka merkezi bütün 
bunları derinlettirdikten ve tet
kik süzgecinden geçirdikten aon
ra her işin yapıt değeri noktasın
dan hususiyeti ölçülüyor. 

Fırka saylavları meclisin çalışma 

aralıklarında; yurdun köşe bucaklarına 
dağılıyorlar ve yıl içinde yapılmış ka. 
nunların tatbik ıeki11erini, yeni kanun
lar yapılması ve düzeltilmesi Iazımge· 
len işleri gözden geçirebiliyorlar, mer
keze vazife başına döndükleri zaman 
meclisin fırka grupunda bUtün bu gö
rUşlerle hükfimetin düşünceleri karşı. 

laştırıhyor, işte bir yandan fırka teş· 

lrilatının, öte yandım grupun biribirini 
tamamlayan bu çalışmaları, fırkanın ve 
hUk\ımetin gidişi için faydalı olan is
tikameti çiziyor. :Bütün bunlar ulusun, 
fırkanın ve hükO.metin yanyana ve içiçe 
çalışmasını ve bu çalışmanın yurd foti· 
yaclanna uygunluğunu temin ediyor. 
Yaptıklarımızın eyiliğine ve doğrulu· 
tuna güvenimiz bundandır. 

Arkadaşlar, yeni bir kanunla vilayet. 
ler umum! meclisleri seçiminin birden 
yenilenmesi onandı. Biraz evel belediye 
meclisleri toptan yenilenmişti, öte yan • 
dan yeni saylav ecçimi ile Türkiye Bü • 
yUk Millet Meclisi yenileniyor. Fırka. 
run büyük kongresi de önümüzdeki ma. 
)'ISta yenilenecek. Geçen kongredenberi 
geçirdiğimiz dört yıllık zamanın verdiği 
tecrilbelerden istifade edil«ektir. Bu 
ıuretle i>nümüzdekl baharda Türkiye 
Cilmhuriyeti blltiln çah§ma unsurlarile 
ulus birliğinin yeniden emniyetini ka. 
ıanmı!J bir halde taze bir kuvvetle ye. 
nl çalışma amaçlanna doğru hız alacak• 
frr. 

Arkadaşlarım, fırka ıeçim usullerinde 
yeni bir yola girmiş bulunuyoruz. Bi. 
sim fırkacılığımz da, bu yönden demok • 
ratik ve halkcılığa, öte yandan birlik ve 

lierabttliğe ayrı ayrı yer verilmiştir. Se· 
çimlerde rey vereceklere danışmadan 
ııaırued gösterme tipini tecrübe ettik, 
:netice eyi olmadı. BUyllk bir çokluğun 
az insan üstUnde biç bir kılavuzluk ya
pılmadan reyleri toplamasındaki gUç. 

ilk de meydanda<lır. İkisi ortası bir yol 
olarak rey wreceklerin daha önce me -
yillerini yoklamakta isabet gördük. Son 
belediye seciminde gördüğümüz hareket 
'9e 11ç.aklık bu görüıU besledi. lkinci 

mlintehib seçimleri için yoklama ocaklar. 
dan yukarı fırka idare heyeti üyeleri a
rasında yapılacaktır. Bunun başka fay. 
dası, mühim seçimlerde yoklamacı ola. 
rak rey kullanmak hakkını kazanmak 
için fırka idare heyetleri seçimlerinde 
fırkaların daha dikkatli ve uyanık olma. 
larını temin etmesidir. Kadın yurddaş

larımızın seçime sokulmaları, girdiğimiz 
yeni çalışma devrinin göz çeken bir hu. 
susiyetidir, fakat fırka yolundan fırkalı. 
l .. rın reyini alarak seçilebilmek için ka • 
dınlarrmızrn hemen fırkaya girmeleri la
ll"'lıiır. Fırkamız ne cins, ne meslek lis. 
tüne bir nyırd yapmaksızın yurd politi. 
kasım ulusa mal etmek prensibini ko~a. 
tar. Bizim görüşümüzde bir tarafta bir 
takım profesyonel politikactlar, öte ta
rafta hepsi kendi hususi işlerile meşgul 
tek tek vatandaşlar yoktur. Kadın ve 
erkek vurdda~hr hekimlik. miih ,.n"'islik 

avukatlık gibi vazifeleri ve iş adam· 
lığı ve ev kadınlığını yapareken bil· 
tün bunlardan üstün müşterek yurd-

severlik vazifesini, sıyasal çah'lma 
ile devlet idaresine iştirak vazifesi· 

ni bir tarafa bırakmazlar: her yurddaş 
kendi mesleği yolunda c;alışırken ancak 
kendi şahsi favdasım düsünmek mevki -
inde bulunur. Halbuki bundan ayn bir 
yurd için çalışanlar safı da vardır. Bu. 
S?Ün Tiirkiyede bu saflar Cümhuriyet 
Halk Fırkasının sinesinde arka arkaya 
sıralanmış duruyor. Sıyasal çalışma yü. 
kümünü alan kadınlarımız varlığımızda. 
ki kuvvet ve basiretlerini duyurmak için 
bu saflar içinde kendilerine ayrılan şe • 
reni mevkii almağa koşmalıdır. 

Arkadaşlar, fırkamızın bir ana vaS
fı olan inkılabcılık hızı içinde durma· 
dan ileri gidiyoruz. Türk dili de, tUrk 
toprakları ve türk pazarları gibi ecne· 
bl istilasından kurtarılacaktır. Soy adı 
almada göze çarpan coşkunluk, bütün 
ulusun eyi duyu' ve ileri anlayışında 

umudlar besliyecek bir ölçüdedir. 
Arkada!)1ar, hUkfunet yurdun her 

bakımdan ihtiyaclarma uyan bir geniş· 
likte çalışmaktadır. İç emniyet ve in. 
lnlabı koruma işleri duygulu bir titiz· 
Jikle yapılıyor: bunun yanında dış iş

lerine hangi gün nereden belireceği 
belli olmıyan harislere karşı vaziyeti· 
mizi koruyacak bir sıyasa, uyanıklık 

ve dikkatle kovalanıyor. Bütün dış a. 
lemle sulh ve anlaşma yolundayız, si· 
lahsızlanma teşeıbbüslerinde en geniş 
hüsnüniyetle çalıştık, silahları eksilt· 
me yerine artırma neticesini veren bey
nelmilel çalışmalar ta baştanberi milli 
mUdafaaya verdiğimiz ehemmiyetin ne 
kadar yerinde olduğunu gösterir. İç ve 
dış politikada ve milli müdafaada oldu. 
ğu gibi ökonomi çalışmalarında da hil· 
kQmetimiz hayaller peşinde koşmadan 
zayıf ihtimallere inanmadan, uzak, rea· 
list ve pratik yollar almıştır. Güçlükler 
belirmeden ve yığın haline gelmeden 
onları önleyici tedbirler ahndr. Milli 
sanayi, türl parası, ticaret ve tediye 
muvazenesi vaktmda korundu; bu Ön· 
den görUş bUyük fabrikalar açma dev. 
rine girmemizi çabuklaştırdı. Dışarıya 
çıkarılacak toprak UrUnlerini değer

lendirme sayesinde oldukça geniş bir 
fiat bulduk. Dış pazarları açan klering 
yolu ile de son yolunu almış, son yıl· 
dan satılmamış bir şeyimi2 kalmadı, 

hattıi ona ihracat mallarımız arasında 
bulunmayan buğdayın dış satışı genig
Jiyor, buğday korumunun verdili im. 
kanlarla yapılmakta olan silolar tilrk 
buğdayını piyasada fazla fiatla aratı. 

yor. 
Arkadaşlar, türk maliyesi vergilerde 

yurddaşın ödeme kabiliyetini zorlamı
yan bir çığırdan gitmektedir; bunun gi· 
bi devlet bütçesinde göze alınan işlerde 
ancak devletin gelir yekfinunu geçmi· 
yen dUrbinlikle ve hayata uygunlukla 
yaprlıyor. Denk bUtçe ve düzgün ödeme 
bugllnkU türk maliyesinin ıiarıdır. Büt· 
çe denkliği üzerinde devletin taaasubla 
durugu dünya bWıranının doğurduğu 

umulmadık gilçlükleri yenmemize. imkan 
vermiftir. 

Arkadaşlar, her gün ihtiyacın iste• 
diği tedbirleri almakta gecikmiyoruz. 
Bundan başka olarak en dCTin araştırma .. 
tarla, en eyi diye yaptığımızın bayata 
uymıyan taraflarını görünce her gidişte 

esas bildiğimiz yurd için ve ulus için 
faydalı olmak prensipine sadakatle bağlı 

kalıyor, tedbirleri değiştirme vazifesin
de gecikmiyoruz. K16a bir te~rübedcn 

u~us 

DIŞ ARDAN 
JAPONYA'DA ------

J aponyada tevkifler 
Tokyo, 28 (A.A.) - Geçen temmuz 

ayında Saito kabinesinin istifasına se

beb olan suni ipek işıne karışmış kim 

seler hakkında yapılan tahkikat bit • 

miştir. Eski büyük memurlardan on 

yedi kişi rüşvet almak. vazifelerini yap 

mamak, andlarına sadık kalmamak gibi 

suçların mücrimleri olarak mahkeme

ye verileceklerdir. 

Ga7.eteler, bu işten uzun uzadıya 

hahsetmektedirler. Suçlular arasında 

eski ökonomi bakanı Bay Nakajima, 

Eski demiryolları bakanı Bay Kuroda, 

Fu'muz bankası eski müdürü Bay Shi· 

mada ve suni ipek şirketi eski müdürii 

Bay Takagı bulunmaktadır. 

llA(; TIK OllYlll\11..AR 

Son tarak makinemiz de 
gönderildi. 

Moskova 28 (A.A.) - Leningrad

taki Marx fabrikası, Türkiye mensucat 

fahrikalannn aid ıon tarak makinelerini 

göndermiştir. Şimdiye kadar 155 ma.ı<İ. 

ne gönderilmi,tir. Bu makineleri kur • 

mak ckzersizlerini yapmakta olan tüı-J.. 

İ§çİleri, bunları kurmak üzere yakında 

Türkiye'ye gideceklcrdır. 

sonra hem maksadı korur, hem ihtiyaca 
daha eyi uyar hale getirildi. !ç mah· 
sullerin dış pazarlarda satışla getirdiği 
karın mühim kısmını mutavasstlardan 
kurtarmak, çiftçiyi mahsul karından 

fazla öl~lide faydalandırmak için satış 
kooperatif1eri layihası yapıldı. Mahsu· 
lün fazla para ettiği zaman yapılmış 

çiftçi borclarmın kolaylıkla ödenmesi 
i!rin devlet tedbirler dUşündU. Tuz aa

tışr işlerini tanzim için en eyi yollar 
aranıyor. Bütün bu işlerin yeni mecli
sin işe başladığı aylarda kanunlaştırıl

ması iç.in hazırlklar vardır. 
Arkadaşlar, son söz olarak söyliyeyim: 

Cümhuriyet hükumeti çalışmalarında ha· 
yale ve taklidçiliğe sapmadan yaşadığı 

günün bütün icablarına uygun, ulusun 
ihtiyaclarma tam karşılık olan tedbirle· 
ri her b>"Ün en dikkatli gözile aramakta, 
bulmakta ve bu yolda cesaretle, emni
yetle ilerlemektedir. 

Kütahya, 28 (Hususi) - Akşam fır. 

knda yüz elli kişilik bir ziyafet verildi. 
Kadın, erkek fırkacıların yan yana otur. 
duğu bir geniş sofrada Halkevinin de. 
ğerli reisi Halil Kadri Erdem bir söylev 
söyledi. Söylevinde C. H. F. Genel Ka· 
tibi ve arkadaşları için eyi duygularını 
söyledikten sonra Bay Receb Peker'e hi. 
taben dedi ki: 

'' - Ulu Önderimiz Atatürk'e söyle 
ki, biz Kütahyalılar Dumlupınar çocuk. 
larıyız. Murad dağrnın yalçın tepelerin. 
den gelen kurtuluş esincini içerek bUyU
dük. Büyiik Önderin açtığı ulusal lilkU 
yollarında güclü ve inançlı bir gönülle 
biz acunda Atatürk çocuğu olmaktan 
başka onur, bundan özge kıvanç duymu. 
yoruz. Devrimin ayrısız gayrısız biltUn
lüğü içinde eriyen yüreklerimizi ona 
götür, ona armanlarımızı söyle, ona yan. 
gılarımızı anlat.,. 

Bu söylevden sonra Bay Receb Pe • 
ker, bir çok kere alkışlarla kesilen aöy. 
levini söyledi ve oradan Ankaraya hare. 
ket etti. 

Bay R. Peker Uşak'tan geçti 

Uıak, 28 (A.A) - C. H. F. Genel 
Katibi Bay Reveb Peker dün ÜfUD tre. 
nile Kütabyaya geçerken durakta me. 
murlar, Halkevi ve kurumlar mümeı • 
ıiHer:i tarafından karıılanmıılardır. 

Tren durağa gelince Bay Receb Pe. 
ker trenden inttek karıılayıcılarla çe • 
ıitli mevzular ve bilhaua ıpor n genç. 
lik çalıımalan üzerinde görüımüılerdir. 
Görüımeler çok samimi oldu. 

Halkın bir gece misafir kalma11 ar • 
suıunu baıka bir zaman için kabul etti. 

Tren kalkarken Bay Receb Peker 
tezahüratla uğurlandı. 

Gcnclerden bir heyet değerli yolcu
yu uğurlamak üzere Afyona kadar git • 

miıle oir. 
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GELEN DUYUMLAR 
lllRLEŞlK DEVLETLER'~ 

1"'uhaf hir lt .. l{lif 
Vaşington, 28 (A.A.) - Ame· 

rika Brezilya ile müzakere etmek
te olduğu karşılıklı muamele and
laşmasınm tasdiki için şimdiye 
kadar hiç görülmemit bir teklifte 
bulunmustur. Amerika hükumeti 
Brezilya'nm Vaşington elçisine 
müracaat ederek Brezilya parla
mentosunun 31 ilk kanunda dağı
larak ancak mayısta toplanacağı
nı ve bu nndlaşma yakında imza 
edileceğinden mayısa kadar geri 
kalmaması için ana hatların par
lamentoya bildirilmesiyle şimdi
den tasdikinin miimkün olup ol
madığını sormuştur. 

Nc,·york'ta .. u~uklar 

Nevyork, 28 ( A.A.) -- Son günler
de hüküm siirmekte olan fırtınalı so · 
ğuk yüzünden 23 kişi ölmUştür. Büyük 
Okyonos kıyılarında gemilerin seyri
seferi felce uğramıştır Müthiş bir fır

tına şark havalisinde hasara sebebiyet 
vermiştir. 

Japon c·lt:i"i Lmulra')a clitndii. 
Vaşington, 28 ( A.A.) - Amerika

da ve Avrupa'da Japonya'nın fevkaH\ • 
de mümessili olan Bay Yoshido, tay • 
yare ile I..ondra'ya dönmüstür. 

Japorı nota~ı 

Vaşington, 28 (A.A.) - Uluşal me· 
hafilde bildirildiğine göre japon elçisi 
Bay Saito, Japonya'nm Vaşington de
niz andlaşmasmı feshettiğine dair olan 
notasını cumartesi günü M. Hııllıı> ve· 
recektir. 

FRANSA'DA 

Franı4a~da radyo~la reklam 

yasak 
Paris, 28 (A.A.) - Posta v~ telgraf 

bakanlığı h~lkın canını sıkmamak için 
radyoda reklam yapılmasını yasak ede. 
cektir. 

Paris için 500 milyon frank! 
Paris, 28 (A.A) - Yol işlerinde har. 

ca.nmak üzere Paris ~chrinin .500 mil • 
yon frank borc yapması için vali, bele
diyeye bir proje vermiştir. 

1SV1ÇRE'DE 

Uluslar flirliği Çin'lh• tetkika~ 
yaptırıyor 

Cenevre, 28 (A.A.) - Uluslar der
neği genel k§tip1iğf, transit şubesi 
fransız müdilril ve Çin ile beraber ça
lışma komitesi katibi Bay Haas'ı bir 
iki ay için Çine göndermeğe karar ver. 
miştir. 

Bilindiği U%ere bu komite, son 
toplantılarında, Çin ulusal 8konomi 
şfirasile beraber çalışması için ayrı bit' 
murahhasa şimdilik tuzum olmadığına 
karar verıniş ve alakadar şube müdür
lerinden birinin kısa bir müddet için 
çine gönerilerek başlanılan işin bitiril· 
mesini genel katibliğinden rica etmişti. 

Anıcrika'da bir tren kazsı oldu 

Coombus • Ohio - 28 (A. A.) - Bir 
yolcu treni yoldan çıktıktan sonra bir 
marşandiz trenine çarpmış makinist ite 
ateşçi ölmUştlir. On iki liadar yaralı 
vardır. Kazanın yolun tahrib edilmlJ 
olması yUzUnden çıkmış oldutu s8y • 
lenmektedir. 

lSPANYA'DA 

Yeni Katalonya valisi 
Madrid, 28 (A.A.) - Katalonya ge· 

nel valiliğine tanınmış avukatlardan 
eski bayındırlık bakanı Bay Valladareı 
tayin edilmiştir. 

Kompanis'in muhakemesi 
Madrid, 28 (A.A.) - E6ki Katalon· 

ya hükCimeti başkanı Kompanis ile mil· 
şavirleri ikinci kanunun birinde bura· 
ya getirilecek ve şubat başlarında muha. 
keme edileceklerdir. 

INGILTERE'DE 

Avrupa'da barış İngilte
re'ye mi bağlı? 

Londra, ıs ( A.A) - B"y Vikham 
Stid, (Fortnaythi) mecmunııında Avru. 
pa ve acunun sıyaaal durumunu goz.dcn 
geçirirken diyor ki: 

·• - Avrupada herhangi hir ihtilaf 
karşısında, 1 ngiltere nlac. ğı vazi eti şim 
diden bildirirse uLak J,, olsa ııavas tch. 
ı;kesi çok azalmış olur. ,, 

Bul~ari~ıan'nı hort·hırı 

1..ondra. 28 (A.A .) - Bu'gnr maliye 
bakanı Bay Todorof ılc bulgar borcla· 
rında alakadar ıngiliz nıumcssil\eri a· 
rasında bir uzlaşma yapıldığı resmen 
bildirilmektedir . Bulgaristanın ödeme 
kabiliyetini uluslar derneğ inin maliye 
komitesi uıyin edecektir. 

\Ll\IANYA 'DA 

Bay Hitler'e suikasd 
yapıldığı tekzib ediliyor .• 

Bertin, 28 (A.AJ - Bay Hitler'c kar
şı burada suikasd yapıldığına dair dı • 
şarda çıkan duyumlar gülüne bulun. 
maktadır. Salahiyettar mahfeller Bay 
Aitlerin Berlin'de değil Bavyera'da ol. 
duğunu bildirmektedirler. 

Rerlin'de biitiin frarı ız 
gazrtf>leri toplattırıltlr 

Paris, 28 (A.A.) - Havas A· 
jansının Sertinden öğrendiğine 
göre dün Berlin'e gelen fransı:I 
gazetelerinin hemen hepsi polis 
tarafından müsadere edilmittir. 

Sar'<la çıkan gazeteler 
Sarreburuken, 28 (A.A.) - Alman

yadan ayrılmak taraftarı olan mehafiJ, 

noel anlaşmasrnr bozarak görüniişte ta. 
mamen Sarre gazetelerinin ve bilhassa 
katoliklerin Landes Zaitung gazetesi 
şeklinde bir takrm gazeteler çıkarmıtı 
]ardır. Bu gazetelerde alman aleyhtarı, 
birli.k iıtiyen bir takım makaleler var• 
dır. 

Sar pl(•hisitini 950 hitnraf 
murahhas idare cdt•cek 

Sarbrüken, 28 (A.A.) - Sonkanu• 
nun on üçünde yapılacak plebisiti bita• 
raf 950 murahhas idare edecektir. Bun• 
ların 350 si isviçreli, 350 ai holandalı 

ve 250 si de lüksemburglu olacaktır. 

Plebisit komisyonu başkanı Bay Hanrl 
Geçilen 350 isviçrelinin Sa.r'a gelmesİ 
işini hallettikten sonra buraya dönmilf' 
tUr. 

Bay Hinler yalialanmnnıış 
Berlin, 28 (A.A.) - Nazi muhafaza 

teşkilatı başkanı ve sıyasal polis mil" 
dUrü Bay Hinlerin yakalandığına dait 
dışarda çıkan duyumların yarı resrni 
kaynaklarda doğru olmadığı bildiril .. 
mektedir. 

Noelde BPrJin'c gidenlerin 
sayısı 

Berlin, 28 (A.A.) - Berlin'in etra• 
fında ve civarında işleyen ıimendifet 
ler iki günlük noel yortuları esnasında 
iki milyon 135 bin kişi taşrmışlardI1'• 
Geçen yıl iki milyon 50 bin kiti nakletw 
mi9lerdf. 

MACARlSTAN'DA 

Macar Dışan lşlCI' Balianı 
bir kaza geçirdi 

Budapeşte, 28 (A.A.) - Dışarıltler 
bakanı Bay Kanya'nın otomobili baJk' 
bir araba ile çarpı§lllışsa da bay &any• 
ya bir ıey olmamıştır. Öteki otomobil• 
de bulunan iki kişi yaralanmıştır, 

Bay Gömböş'ün Roma'ya 
gideceği doğru değil 

Budapeşte, 28 (A.A.) - Bnşbalcaf'I 
General Gömböş ile eski başbakan kont 
Bethlen'in yakında Romaya gidecekle
rine dair yabancı gazetelerin verdiei dı» 
v.umlar doğru değildir. 
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farı - sı) usul 

1\1 üzili işinıiz, 
Geçenlerde yazdığımız gibi, müzik, 

.. atün güzel sanatların en incesi, bir 
cemiyet ağacı üzerinde açacak çiçekle. 

rin en sonuncusudur. Her sanatın kö. 
kü memlekette ve halktadır ama, mü • 
zik'in köküne eritebilmek için yurd ve 
halk bilgisi'nin bütün tarama ve derle. 
me safhaları tamamlanmış olmalıdır. 
müzik tekniğinin bütün ihhsaa bölüm • 
lerile meydana gelmiş olması da, ayrı. 
ca ve baıta gelen bir şarttır. Bütün 
bunlar olmadan, müzik formlarının en 
mütekamillerini başarmağa girişmek, 
Önce metod'a sonra da müzik'in kendi
sine lcarıı işlenmiı bir günahtır. Göste. 
rişe ve hafifliğe elverişli olmayan bir it 

varsa, o da müziktir 
Bunun içindir ki, biz de Üç opera • 

nın birden yazılacağını ve hatta Kar • 
mcn'in oynnnacağını duyduğumuz za • 
man, duraladık ve gene bu sütunlarda, 
hazırlığımızı yapmadan ve memlekette 
genel bir müzik terbiyesi yaratmadan 
böyle bir şeye girişmekten çekinmek ge. 

rektiğini ileri sürdük. 
Geçen perşembe akıamı, Halkevi sah. 

nesinde oynanan iki birer perdelik mü. 
zikal piyesin tahlilini yarm yapmağa 
çalışacağız. Bugün, daha ziyade genel 

görüşlerde kalacağız. 
Bir buçuk ay içinde, birer perdelik 

de olsa, iki alelade piyesi sahneye çıkar. 
ınak bile, büyük bir ittir. Bu ikipiyes 
üstelik bir de müzikal olur yani hem 
kompozisyon'a, hem partitür'e hem de 
bütün enıemble'rn bir arada olarak düz. 
gün bir temsil yapmalarına d~yanırsa, o 
zaman, çabfmanın ve enerjinin böyle bir 
ölçüsü karşısında afallamamak elden 
gelmez. Yapılan hamle, bu bakımdan, 
urnud ve kıvanç vericidir. 

Şu var ki, başarmak demek, kusur. 
ları yenmek demektir. Ortaya yanm • 
yamalak bir şey çıkarmak demek değil • 
dir. Düşünün ki, oynanan ilci piyesin 
bir genel provasını bile ynpmağa voktt 
kalmamıştır. Binbir güçlükle bir araya 
toplanan unsurlar ise, bu iki temsilden 
sonra dnğılıp gidecektir. Amacımız ne. 
dir? Nasıl olursa olsun iki müzikal pi. 
yesi sahneye çıkarmak mıdır, yoksa ye. 
ll.İ müzik devrimimizi sabırla, bilgi ile, 
ınetotla başnrnrk mıdır? Şüphe yok ki 
amacımız, bu ik=ndsidir. 

Ortada, bu işlere göre kurulmuı bir 
konservatuvar, bütün vokal unsul"lar ve 
hunların ikinci derece ihtiyatları, operet 
'Ye operalara refakat etmeğe göre hazır. 
lanmış bir filarmonik orkestra yok iken 

iistclik bir buçuk •Y gibi kısa bir za • 
inan mesafesi içinde birer perdelik de 
olsa operalar temsiline girişmek, hiç ol-

llıazsa faydasız bir iştir. 
iki piyesi bu kadar kısa bir müddet 

İçinde hazırl~mak için çalışan bütün un. 
•urların çalışkanlığı ve enerjisi önünde 
~ygı ile eğiliriz. Bu işi başarll'sak ge. 
~ onlann yardımile başaracağız. yal • 
"12 hep beraber şuna inanalım ki, ne 
•sraf edilecek kadar bol maddi imkan • 
lllrımız ne de enedi israfını onayacak 
~dar bol vaktimiz vardır. Müzik dava. 
ltıızı, mutlaka başaracağız. Ve bu zor. 
'-nmış başlancwı'" bile bunun en güçlü 
l>elgclerinden • lir. Biz bu başlangı. 
et biı· yandan ne. ncı tcnkid ederken bir 
)an•lnn da değerlendiriyoruz. Bu dene
bıeyi yapanlcrı ne gücendirmek ne de 
ii2rnek isteriz. Zaten tenkide yer ver. 
'-'edikçe, verim kusursuz olamaz. Bu ya. 
~ın ve yarınki tahlilin biricik amacı, 
'-'üzik kültürümüzü meydana getinnek 

latiyen genç ve cesaretli arkadaşlarla, 
~birliği yapmaktan ibarettir. Düş -
'-'eden çocuk, yürümesini öğrenmediği 
tibi, ı;anat denemeleri de kusurlarında" 
tenkid yoliylc temizlenmeden yol ala • 
'-'az. BURHAN BELGE 

Ankara Radyosu 
Huµ;iiııkii program 

10 - Sporcu konuşuyor 
15 - Müzik, kemanda Necded Remzi, 

l>iyanoda Ulvi Cemal Mozartın sonatı 
ıo - Şairin s .. .,ti 

ıs - Dans mii.,.i"'i 
20 - Müzik: Hen' 'in trıyosu 
~eınanda Necded Remzi, viyolon· 
'el'C}e Edib Said, piyanoda Ulvi Ce
tnat. 
10 - Ajans haberleri 

ULUS 

• 
iÇ DUYUMLAR 

Bay Karahan İstanbuld~ 
ekspresle hareket etti 
İstanbul, 28 (Telefon) _ Sovyet bü. 

yük elçisi Bay Karahan bugün 11tanbula 
geldi ve akşam ekıpresle Berlin yoliyle 
Moskovaya hareket etti. Bay Karahan 
§U bildirimde bulundu: 

" - Moskovada bu ayın sonunda top. 
)anacak olan genel ıovyetler kongresin -
de hükumet azasından bulunmaklığrm 
dolayısile hazır bulunacag·m Bu k . ongre-
de aynı zamanda Sovyet icra komitesi 
d~ seçilecektir. Uç dört hafta sonra ye. 
nıden döneceğim., 

Yeni aldığımız vapur 

İstanbul, 28 (Telefon) - Vapurcu. 
luk şirketinin yeni aldığı ltalyan bandı. 
ralı Bulgarya vapuru bu sabah lstanbula 
geldi. Vapurun tecrübeleri yapılarak mu. 
vafık bulunursa kati alım muamelesi ya
pılarak tescil edilecektir. 

Edebiyat talebelerinin t••rtih 
ettikleri konferanslar 

İstanbul, 28 (Telefon) - Edebiyat 
f k'"l • a u tesı talebe cemiyeti bu kıt verilmek 
için bir ıeri konferans tertib ediyor. 
Konferanslardan ilki bu aktam Halke • 
vinde doçent Bay Hilmi Ziya tarafından 
verilmittir. Konferansın mevzuu (Ye. 
ni felsefe cereyanları) idi. 

Hay Lôtfi Fikri'nin mirası 

İı;.tanbul, 28 (Telefon) - Geçenler. 

de Pariste ölen Lutfi Fikri'nin hayır İ§

lcrine harcanmak üzere bıraktığı para • 

nın ve eşyanın tasfiyesi için bir ınogram 

hazırlanmaktadır. Etyaları satılarak pa

raya çevrilecek ve bununla vasiyetnnme. 

sinde gösterdiği işler yapılacaktır. Bay 

L - tfi F'kri' · b u · ı nın ıraktığı eşyalar arasın. 

da çok kıymetlileri vardır. Bunlar pa • 

zaı· günü Kadıköyündeki evinde satıla • 
caktır. 

Roma hukuku dersleri 

lstanbul, 28 (Telefon) - Roma hu. 
kuku dersleri profesörü Bay Honik, Ro. 
ma hukuku adlı büyük bir kitab yazma. 
ya başlamıştır. Bu kitab profesörün do

~e~ti tarafmdan türkçeye çevrilecek ve 
0 .numüzdeki ders yıb içinde talebeye ve. 
rılecektir. Roma hukuku dersinin tale. 
beye faydalı olması için açılan latince 
kursu ü .. _._ . Çay surecıc:atir. Profesöı· Bay Fa. 
zd Nazmi Akalın da latince bir gramer 
bastırmaktadır. 

------· -
Bay Gömböş Macaristanın 

barış sryasasmı 

anlatıyor 

(Başı 1 inci sayıfada) 

tahkikat · · . . a gırışmııtır. Ancak uluslar ku-

h
rumunun almış olduğu kararda dahil bu 

atalardan v k 1 ·ı. . e usur ardan ancak bir 
' tımal olarak bahsed'l . t' ı mış ır. 

Macar hüku t" · " oldu• me ının onceden yapmıt 
gu araştırmalar, zorbalık k 1 

rıv ~ urumL 
. e :zor - ların İcraatı hakkında kendi. 

sıne malumat ·ı . · ven memıı olm d 
dolayı Ü 1 .. kl um an g ç u e karşdaşmıttır. 

M . ' acanıtan ın dışan i•leri 
daima ban ,.. sıyasası, 

Ş sever uzla•mavw bir 'h . y 3& arar 
z~ nıyetten mülhem olmuttur, Maca 
rıJttan her zaman doğrudan dox... : _,_ &•UYa mu 
.r.eKCrelerde bulunmıya hazır ld x... 
'lA • O Uguftll 
ı an ctmııttr. fakat bu müzakerelerin 
hukuk beraberliği esasına dayan . maıı 
şartıyle. 

Tuna havzasında barışm berkitilm 
. b' e-sı, ır takım devletler grupu tarafından 
yapılan bir diktatörlük şeklinde telakki 
ve tasavvur edilemez. 

Roma misakma • bazı tartlar altın. 
da . her devlet girebilir. Roma protokol 
larının şümul dairesi geni, olsun Teya 
geniş olmasın, bu protokollan ilham et 
mi şolan fikirlerin terakkisine bağlı bir 

:.eyc?ir . ., 

Bay Şükrü Kaya 
geliyor 

lstanbul, 28 (Telefon) - Bay Şükrü 
Kaya bu akıam Ankaraya hareket etti. 
Vali, vilayet ve belediye erkanı tarafın. 
dan uğurlandı. 

f staııhul"da dolu ve yağmur 
İstanbul, 28 (Telefon) - Bugün Is. 

tanbulda öğleden sonra iki dakika kadar 
süren dolu, onun ardından sağnak ha . 
linde yağmur yağmış ve sonra Jıava a. 
çılmıttır. 

Isparta Halkevindc 
lıparta, 28 (A.A) - Halkevi tem 

sil kolu üyeleri dün Halkevinde toplana
rak temsil şubesinin yasaya göre aylık 
tem5İllcdne b"l~lamasına ve k şlık pro. 
grama d!ıhil olup önde bulunan Kozan. 
o~lu piyesini temsile k"'rar vermişlerdir, 
vazife alanlar arasınd!\ rol b'.i'ümü ya. 
pılmııtır. Şu b'r kaç gün iç:nde prova. 
lara başlanacaktır. 

lncholu'da fırtma 
lnebolu, 28 (A.A) - D:in akşama 

doğru yıldız poyrazdan fırtına batla • 
mıştır. Fırtına bütün şiddetile devam 
ediyor. lzmir ve Ege vapurları fırtı. 
nanın şiddetinden limandan ayrılmaya 

ırecbur kalmrşll\rdır. Dün başlryan sü. 
rekli yağmur bur.ün kara çevirmiştir . 

Fenerin antrenörü 
Ankara'da 

Oç senedenberi Fenerbahce'nin a

yaktopu oyuncularım hazırlıyan ve 

çalıştıran macar antrenör Şvcnk, An -

kara Gücü ile Muhafız oyuncularını 

çalıştırmak üzere Ankara'ya gelmiştir. 

Şvenk üç senedenberi İstanbul'da Fe . 

ncrbahcelilere çok değerli hizmetler 

yapmış, birinci, ikinci, üçüncü ve dör
düncü takımların üstüste İstanbul şam
piyonluğunu kazanmasında büyük ya • 
rarlığı görülmüştür. 

Fenerbahce'nin eski kalecilerinden 
Bay Natık da, Ankara Gücü'nde oyna
mak Uıere şehrimize gelmiştir. Bay 
Natık, nizamın buyurduğu müddet geç
tikten sonra Ankara Gücü'nde oymya. 
caktır. 

Gala ta saray talebeleri 
Peşte' de 

Pette, 28 (A.A) - Galatasaray lise
si talebesinden bir grup bugün buraya 
gelmiı ve istasyonda Türkiye sefareti 
erkanı ile diğer bir çok zevat tarahndan 
karşılanmıştır. Bu grup Macariıtanda 
bir tetkik seyahati yapacaktır. 

Dünkii Atlı Spor gezinthıi 
Atlrspor kulübü dün cuma günleri. 

ne mahsus toplu binişini yapmııtır. 4bo. 
kuz buçukta toplanan üyeler doktor Çi. 
ki'nin idaresinde binmiılerdir. Havanm 
güneıli fakat soğuk olmasına rağmen 

binişe kırka yakın üye iıtirak etmiştir. 
Birkaç gündenberi yağan yağmurlar 

dolayısile yerlerin yumutak ve çok ça. 
murtu olmasrndan binit sahası kısa ol. 
muştur. Elektrik tirketi önünden
müdafaa arka11ndan - Dikmene gidil. 
miş; Dikmen deresinden, Yenitehir yo. 

lu ile dönülmüıtür. 

Macar Baıv~ 
kili Bay Göm· 
höt tarafından 
Atlı Spor Kulü
büne hediye edi 
len atlı av için 
terbiye görmüt 
köpekler birkaç 
gün evel tehri· 
mize gelmiıtir. 
Resmimiz bu kB 
pekleri göster· 
mektedir. 

Gümrük kaçakçılıği 
Geçen bir hafta içeriıinde Muhafaza 

kunımu tarahndan üçü ölü yüz kırk 

dört kaçakçı ile beşi ölü elli dört kaçak. 
cı hayvanı yakalanmış ve dört bin üçyüz 
elli iki kilo gümrük kaçağı, bin dokuz 
yüz altı kilo inhisar kaçağı, yirmi do • 
kuz bin dörtyüz altmışdört defter siga· 
ra kagıdı, altmıt türk kağıt lira ve bir 
altın lira, dört yüz kırk bir gümüı me. 
cidiye, dört tüfek ele geçirilmiştir. 

Aksaray kaza kongresi 
Aksaray, 27 ( A.A.) - Cümhuriyet 

Halk Fırkaar kaza kongresi yarın topla. 
nacaktır. Bayanların Fırknya kayıtları 

devam ediyor. 
Kubilay abidesinin açılması münase

betiyle yapılan toplantıda inkılab şebi. 
dinin hatırası anılmıştır. 

lJi}arhckir'Jc çarşaf kalkıyor 
uıyarbekir, 28 (A.A) - ı>ün ak;rrun 

bet yüzden fazla Diyarbekirli kadın 

Halkevi müsamere salonunda büyük bir 
toplantı yapmıf ve orada Ha kevi bat • 
kanı Cahid Çubukçu ve Halkevi kadın. 
lar derneği baıkanı Behiye Baturya ve 
üyeleri tarafından saylav seçmek ve 
seçilmek, genel meclis ve belediyeye Ü· 

ye olmalı: gibi türk kadınlığına verilen 
yüksek haklar üzerinde aletli söylevler 
verilmit ve dünün kötü mirası olan çar. 
§al ve peeçnin kaldınlmaıı istenmittir. 
Kadınlar üzerinde çok derin tesirler 
bırakan bu söylevlerden sonra çarıaflr 
kadınlardan bir kısmı hemen orada çar. 
şaf ve peçelerini yırtarak atmıı ve bir 
kısmı da bayrama kadar manto giyecek. 
lerini Atatürk devrimi hareketlerinin 
daima il risinde bulunacaklarını söyle • 
mitlerdir. 

Kadınlara Hnlkevi musiki heyeti 

tarafından bir konser verilmiıtir. 

iki haydml öldiiriildü 

Y ozgad, 28 ( A.h) - Bir müddet • 
tenberi kovalanmakta olan Kara Hay • 
dar oğlu Memo arkadaıı Mesta jandar
malar tarafından öldürülmüştür. 

İzmir borsasında 

lzmir, 28 ( A.A) - Bu ayın 22 inci 
gününden 27 inci günü akşamına kadar 
borsada sekiz kuruttan yirmi kuruıa 
kadar sekiz bin bet yüz yehniı dört 
buçuk çuval üzüm ve dört kuruş on pa. 
radan on dört kuruşa kadar sekiz yÜz 
yetmit altı çunl incir satılmışbr. 

Aclana' da yağmurlar 

Adana, 28 ( A.A.) - Sabahdan beri 
bül ün ovaya tekrar bol ve güzel Yai -
murlar yağınava başlamıttrr. 

Kubilay için 

Adana, 28 ( A.A.) - Dün akıaın 

halkevimizde büyük devrim ölüsü Ku • 
bilay için bir toplantı yapılmıştır. Top. 
lanb çok kalabalık ve iyi olmuf, lı:rz ve 
erkek okullularla, bir muallim ve bir za. 
bitirniz heyecanh söylevlerle bu sayın 

ölüyü anmıflardır. 

Bir şaki öldüriiMii 
Amasya, 28 (A.A.) - Çorum hapis. 

hanesinden kaçan aıkıyadan Çöllü adın 
daki katil, Alandağında bir jandarma 
müfrezemiz tarafından öldürülmüıtür 

SAYI A: 3 

Dünkü spor hareketleri 
(Başı 1 incı sayıf:ıda) 

Giımruk ve 1 nhisarıar Bakanımı.t B:ıJ 

Ran.ı, l d.nan ce niyctlerı ıtlifnkı l,;,.ıı u. 
mu başkanı Bay Aziz yer alm ş buluma

yoı lardı. 

l lk kartılaşma Allınordu ve 1.; .n r. 
spor takımları araıında oynandL Altı. 
nordunun tam ve her z.:ımankı k ıdı os~ 
nun kartısında Demirsporlular şöyle at· 

ralandılar 

Ahmed, Adnan, Cemal - Ertuğrul, 

Hayri, Süreyya - Suad, Fuad, Orhaa. 
Burhan, Kadri. 

Altınordu takımı da şôyle kurulmut
tu: 

Yahya - Mehmed, Ali - Oguz, Zi. 
ya, Hakkı - Tekin, Resai, Mehmed. 
Mehmed, Reşid. 

Ortaeri Ar.kara Gücünden Bay Ce.. 
det. 

Oyun, genel bakundan cansız old• 
lki taraf da birinci bölümde birer sayı 
yaptılar ve ikinci devre, iki tarafın istek· 
siz gibi görünen durgun o~nu arasaa. 
da sayısız geçti. 
Maçın beraberlikle bitmesi Demirapcw 

heaabına bir kazançtır. 

Son maç, beı·keain istekle ve özen.. 
le beklediği maçtı. Takımlar tutarlan. 
nm alkıtları arasında alana çaktılar w 
karııhklı diı:ildiler. Gençlw Birliği .. 
kadro ile oynuyordu: 

Cihad - Asım, Mitat - AhmM. 
Rasim, Abmed-S. Baykurt. Salabadcli. 
Ali Rıza, Münir, Niyazi. 

Ankara Gücü de, son iki maçmda 
çıkardığı kadrodan daha kunetli idic 

Muhamım - Salih, Ali Rıza- Ol\ 
ban, Hüseyin, Yunus - Abdi, AlaML 
din, F abri, Bilal, Saim. 

Ortam Altınordudan Bay lbrahiıa. 
Oyun baıladığı zaman, oldukça u. 

la esen riizgir Ankara Gücüne yardııa 
ediyordu. Buna rağmen. daha ilk daki.. 
kada akına başlayan Gençler Birliji. 
Ankara Gücünün katesine 11k sık inİf • 
ler yapıyor. Fakat Ankara Gücünüa 
defansı iyi oynuyor ve knlelerini tehJi. 
keye aolanuyorlar. 

Altıncı dakikadan sonra durumu de.. 
ietimiı söriiyoruL Ankara Gücü sert 
bir akınla gençlerin kaleai önüne indir. 
difi topa, ilst üste akınlanm tazeliye. 
Rk bu bleden a:rmmyor. Cençleria 
müda(aa11 bütün gayretile oynadıfı W 
de Güçlüleri durdurmakta mrluk çeki. 
yor. 

On betinci dakikadan sonra oyunda 
beraberlik göriilrneie baıladı. Karfıbk. 
lr akınlar araarnda top kaleden kale,ıe 
sürükleniyor. 

BirİnC4 bölümün bibnesine iç dalı\. 
ka var: Gençlerin .ol açığı Niyazi, el. 
ne şt"eçun bir fırsatı iyi kovaladı n tala. 
mma bir sayı kazandırdı. 

Birinci bölüm 1 - O Gençlerin iia. 
tünlüğü ile bitti. 

ikinci bölüm, daha üstün oynacbk. 
lan halele ilk bölümü yenilmit hitinıa 
Ankaı a Gücünün akınlarile baıladl. 
Gençler üstün durumu elden lı:açrrma. 
mak için çok çırpınıyorlar. Fakat B. 
lbrahim'in verdiği bir penaltıyı iyi kul. 
lanan Ali Rıza, sert bir vunıtla tOIMI 
Gen~lerin ağlarına taktı. 

iki dalcika sonra Gençlerin orta a. 
kıncısı Ali Rıza, yüksek deierini orta
ya koyan bir çabukluk ve kolaylıkla 1-
golün ka1"9rlığını verdi: Gençler gene 
2 - 1 üstün oldular. 

Denebt1ir ki oyunun aaılgüzelliii .. 
golden sonra başladı. Gençls, elde et. 

tikleri kazancın hızile üçüncü ıolü de 
yaptılar. 

Maç, bu suretle 3-1 Gençlerin ka. 
zanmasile bitti. 

Oyun için söylenecek söz ıudur: llııi 
taraf da iyi oynadılar. Ankara GücünU. 
birinci dewede ç•kardığı oyun daha üs. 
tündü. Fakat kazanç şansını, iyi kulla
nam:tm;'lk yÜzünden kaçırJı_ Ge .. derim 

de ikinci bölümde, bilhassa son 25 da. 
kikada yüksek bir oyun gösterdiler. 

iki tarafın defansı aynı derecede m& 

nffak oldu. Akıncılar aruında Giiç. 
lüler daha ıayretli, Gençler daha tesir

liydi. 

Aydı11°fla elini kdık 
Aydın, 28 ( A.A) - l' ıyafet yaaa. 

aram neıri üzerine Aydın ruhanı1eri si. 
TİI kıyafetlerini l(iymitl rdir. 

llkkAnaa akşamı Bllallabmer baloı• 
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l'alJllncı postası 

l{irof un katli ve neticeleri I 
23 ilkkanun tarihli Tan gazetesi 

Moskova hususi muahbirinin şu mek
tubunu ne§rediyor: 

Eski rejimde rus aristokrasisınin 

ıenc kızlarının tahsil için meşhur bir 
enstitü olan ve 1917 de taliin garib bir 
cilvesiyle bolşeviklerin umumi karar
gahı haline konan ve o zamandanbcri 
Sovyetlerin mukaddes yerlerinden biri 
aayılan Smohi sarayı, t ilkklnunda 
ağır neticeleri henüz bitmiş olmaktan 
uzak bulunan bir cinayete sahne oldu. 
Serj 1vanov'un kurbanı olduğu taban -
ca ateşi bütiln memlekette ve yabancı 

ltlkelerde beklenmedik akisler uyandır
dı. Kirov Leningrad'da, Moskova'da 
Kaganoviç'in, Kiyef de Kosyor'un oy • 
nadıkları rolü oynuyordu. Bu yUzden 
rejimin en mühim şahsiyetlerinden bi· 
riydi ve hakikatte S. S. C. B. nin ger· 
çek hükQmeti olan fıI'kanın siyasi bil· 
rosu azasındandı. 

Bu mUnasebetle hatırlatalmı ki bu 
pek kudretli komite 1934 şuıbatmda ye· 
niden seçilmişti ve on azadan milrek -
keptir. Bu azalar Kirortan başka 9un
tardır: Stalin, Molotov, Kagonoviç, Vo
roşilof, Kalinin, Orconikize, Kuibişev, 
Andreef ve Kosyor. Bunlardan baş'ka 
birkaç tane de ihtiyat aza vardır. Bu 
namzetlerin ilki kendiliğinden Ktrorun 
yerine geçecektir. Sıyasal bilroda iki 
gUrcU (Stalin ve Orconikidze), bir leh
tİ (Kosor), bir yahudi (Kagonoviç), ve 
beş rus (Molotov, Katinin, Andreef, 
Voroşilof, Kaybişef) vardır. KiroPun 
ölümiyle ruslar sıyasal bfiroda bir Uye· 
Ek kaybediyorlar ve onun yerine geçen 
Mikoyan'Ja ermeniler bir aza kazanı -
yarlar. 

Sıyasal bllronun en nilfuzlu unsuru 
olduğu fırkayla anayasa mucibince te· 

tckkül eden hUkfunet arasında yalnız 

komünist doktrininin temin ettiği gö • 

rilş birliği mevcud olmakla kalmaz, ay· 
nı şahrslann her iki tarafta da bulun -

masiyle aralarında bir aynılık da var. 
dır. Katinin Rusya cumut'luğu başkanı
dır, Molotof halk komiserleri reisidir, 
Voroşilof, Orconikidze ve Andreef sı· 

rasiyle Mim Müdafaa, Ağır Sanayi ve 
Nakliye Komiseridirler. Buna karşılık 

bazı idare ediciler hUkfımet ımekaniz • 
masında bir mevki sahibi değillerdir. 

Bunun en ba '• a misali Stalin'dir ki 
bugün gerçe tıdarı elinde tutmakla 
beraber, zahiren pek mütevazi görünen 
fırka genel katibi unvanını taşır. 

Kirof da böyleydi. Stalin'le Kaga -
noviç'den sonra fırkanın üçüncü katibi 
ve Leningrad komünist teşkilatı kAti -
bi olan Kirof resmen hiç bir hilkfunet 

vazifcaini taşımıyordu. Fakat katlinin 
uyandırdığı gUrültüler, sryasal mahfcl
Jerde matbuattta, efkarı umumiyede 
ehemmiyet. ve hadisenin sebebiyet ver· 
diği iddetli tedbirler, 'komünist şefine 

yapılan bilyük cenaze merasimi fırka -
nm lıükOmet üterinde ne kadar nilfuz 

bibi olduğunu ve ikisi arasında ayrı
lığın ne kadar ehemmi~tsiz bulundu· 

ğunu kafi derecede sarahatle gösterdi. 
Katil Nikolayed'in hareketinin uyan 

dırdığı pek büyük gürUltillerin başka 
aebebleri de vardır. Kirorun katli 
miınasebetiyle Sovyet idare adamları -
nın kurbanı oldukları birçok suikasd -
ler hatırlandı. Şuras1 dikkate df'~er ki 
bu suikasdleı 1917 ile 1918 "°'·unda 
pek sık vukuageldiğı halde ı 01•Tifıtn· 

beri bir tek defa bile tekerr· ı miş· 

ti. Bu devre sırasında soysal mücaaele
;er bir gün bile durmuş değıldi ve ba
zı anlar bu mücadele pek şiddetlenmiş
ti. Fırkanın içinde mücadeleler ve mu -
halefler bazan endişe verici bir mahi· 
yet aldı. Bununla beraber hiç bir za 
man işlt>r sıyasal cinayete kadar varma
mıştı. Belki fransız ihtilalinden ibret 
alarak, bolşevikler aralarında öldürüş
mekten çekşindiler. 1929 da Stalin Troç 
Jı:iye galebe çaldığı zeman onu Tiirkis
tana sürdü ve sonra da Sovyet toprak -
lan dışına attı, zaferinden istifade ede 
rek rakibini ortı> hın ka 1 <'1trmadı. 

Öteyandan rejım dlişmanlarının 

mlimkün suika.,dlerine karşı polis ted· 
birleri, her nevi takayyütler pek şiddetli 
dir. Burada bir intizam servisinin ne 
demek olduğu pek iyi biliniyor. Mese· 
IS Pol Marştmdo'nun gelişi ve gidişi 

münasebetiyle blitiin istasyon boşalttl· 
mı tı. Sovyctler birliğinde sıyasal sui· 
tasd'erin nndirl'iği bu yüzdendir. 

İ te ıı ı' bu u "" c;iikiinet denesın· 

den dolayıdır ki Smalni cinayeti bu ka 
dar bilyük bir heyecan uyandırmıştır, 

ve bu heyecan cinayeti örten esrar per
desinden dolayı daha fazla artmakt.ı -
dır. Katilin hüviyeti anlaşıldı ise de, 
cinayetin scbeblcri aydınlatılmış olmak 
tan henüz çok uzaktır. Bu noktada oto 
ritenin tereddüdü daha ilk dakikadan 
belirdi. Polis katilin adiyle mesleki ni 
meydana çıkarmaya 24 saatte muvaffak 
oldu ve tahkikatın neticelerini 10 ilk 

teşrinde vereceğini vadetti. Sonra mer
kezi icra komitesinden yeni bir mUh • 
Jet aldı ki bu birçok tefsirlere yol ac • 
maktan geri kalmadı. Tahkikatın ya • 
vaşlığı, makamların sUkutu muhaf-aza 
etmesi, matbuatın verdiği haberlerin 
nadirliği pek muhtelif şayiaların çık -
masına yardım etti. Bu haberlerin en 
heyecan uyandırıcısı ve hakikate en az 
uygun olanlarını bir kenara bırakır -
sak hakikatle biraz alakadar görUnen 
iki tez ortada kalır. 

Halk arasında ve yabancı mahfeller
de pek yayılmış olan birincisine göre 
cinayet tamamen şahsi sebeblerden ile· 
ri gelmiştir. İlk tcbligin caniyi .,işçi Bt· 

nıfrnm dilşmanı" olarak göstermiş ol
masına T"ağmen birinci tez tarafdarlan
na göre Nikolayevin komünist fırkası 

azasından olduğu şilphe götilrmez. Yedi 
aydanberi ilga edilmi~ olan işçi ve çiftçi 
tdtiş komiserliğindeki memuriyetin -
den de bu anlaşılır. Bundan başka bu ko
miserliğin memuru olmadan önce, ken
disi, söylendiğine göre, Kirof'un husu
st lditibliğini etmiştir. Bu nokta, kendi· 
sinin eSki efinin hususi odasma kndar 
kolayhkln girebilmiş olmasını anlatır. 

Bir fabrika veya bir komiserlik olsun, 
her hangi bir sovyet müessesesine gir· 
mekte'ki büyük mUşkUJAt gözönline ge· 
tirilince bu, hatıra gelir bir fikirdir. 
Böyle bir yere ancak hüviyetini vesika 
tarla isbat ettikten ve görüşmek istedi· 
ği şahsiyetin müsaadesi alındıktan son 
ra girilebilir. Nikolayev'in Smolni'ye 
girmek müsaadesini almış olduğundan 

şUphe edilemez. Esasen fırkanın bir 
emri Uzerine seferber edilebilecek olan 
komünistlerdir ki şahsi bir silaha sa
hih olmak hakkına maliktirler. Niha • 
yet, Nikolayev'in komünist olduğu git. 
rUltüsU yapıldıktan sonra bu eğer haki
kat olmasaydı resmi bir tekzib çıkmak· 
ta gecikmezdi. Bu fikrin taraftarlarına 
göre cinayetin, açığa çıkarılmış bir me 
murun hıncından baska bir sebebi yok· 
tur. 

Komilnist mahfellerde, az çok belir
miş bir kanaatle bu görüş tarzı kabul 
edilmemekte ve sıyasal cinayet fikri ml\ 

da faa edilmektedir Şahsen çok sempa
tik, kolay görülebilir, sadeliğiyle halk 

arasında şöhret kazarunış olan Kirorun 
şahsi ı:lüşmanı olmadığı ve olamıyacağr 

ileri sürülmektedir. Esasen, cinayet, 

Marksis doktriniyle telif edilemez. Ci
nayet için ökonomik ve uyasal sebeb • 
ler aranmalıdır. Radek birkaç gUn ön-

ce bize şahsi sebebler nazariyesini hatr· 
nna getiremiyeceğini söylilyordu. Ba
zı bolşevikler bu kadar 'katt iddia etmi· 
yorlarna da Nikolaviyef'in Kirorun hu 
susi lditibliğin; yapmış olsa bile riya • 

siyle onun emniyetini kazanmış gizli bir 
beyaz olabileceğini söylilyorlar. Bu mil· 

nasebetle rejimin şiddetli bir düşmanı 
olduğu hılde halis bir komünist görU
nerek Zinoviyef'e kfi.tiblik etmiş, sonra 1 

Rusya'dan kaçarak yabancı gazeteler· 
de hatıralarını neşretmi olan Boyanov 
un misalini zikrediyorlar. 

Nikolaviycfin hareketi hakkında 
hangi görüş kabul edilirse edilsin, uyan 
dırdığı bUyük gUrllltillerle, muhtelif 

tefsirlere yol açmakla, idari tedbirl ... re 
sebebiyet vermiş olmakla, bilvasıta yol 
açmış olduğu iydamlarla, Kirof'un ölü· 
mü, şahsi sebeblerden ileri gelmiş olsa 
bile, sıyasal bir mesele olmuştur. 

Bu cinayet neticesinde alınmış olan 
şiddetli tedbirler rejimin bu en istik 
rarh zamanında bizi yeniden ihtilAl ve 

kızıl tcdhi in kahramanlık günlenne 
götürmektedir. Leningrad cinayetinin 
arifesinde, gıdalarda vesika usulUnün 
ilgasınm 1 kanunusani 1935 de yapı

lacağı ilin edilmişti. Bu tedbir halkın 
bazı kısımları tarafından karışık duy· 
gularla ka111lanmış işçilere bu usulle 
beraber nadir imtiyazlarından birinın 

ortadan kalkmakta olduğu fi Tini ver· 
miş olmakla beraber birço'kları bu kant· 
~· normal biı ökonomik sist<'m(' rloğrı• 

ULUS 

Yeni yugoslav kabine

sindeki bakanlar 
Yevtiç kabinesiyle iş başına gelen 

bakanların siyasi vaziyetleri ile eski va· 
zifeleri hakl.:ında şu malQmat verilmek. 
tedir: 

Maliye Bakanı olan B. Stoyadinoviç 
eski radikal muhalefet reislerindendir 
ve 1922 den 1926 yılına kadar Maliye 
Bakanlığı yapmış ve bu esnada Dinar'rn 
kıymetini tesbit etmek ve biltçede mu. 

vazeneyi temin edebilmekle şöhret ka

zanmıştır. 

Bayındırlık Bakanı B. Kojul Hırvat 

Radikal reislerindendir. 

Ziraat Bakanı B. Yankoviç ise köy

lü Demokrat temerküz fırkasındandır. 

Ulusal müdafaa bakanı General Jif· 

koviç, eski kabinede de aynı mevkii mu 

hafaza etmekte idi. Ayrıca Başbakan • 

Irk da yapmıştır. 

Adliye Bakanı B. Kojiç, eski kabine 

de ziraat bakanlığı yapmakta ve dış iş

leri bakanlığına da vekalet eylemek· 

te idi. 
Dahiliye Bakanı B. Popoviç, ulusal 

yugoslav hükfunet fırkası lk.inci reisi· 
dir. 

Kabineye memur bakan B. Avde Ha

aanbegoviç Bosna Saray valisi ve aaylav
lar meclisi ikinci reisi idL Genel harb 
içinde Dobrice cephesindeki harb ordu
su kumandanı general Hagiç'in yaver
liğinde bulunmuştur. 

KUltUr Bakanı B. Çiriç Ycnibahçe 
profc sörlerindendir. 

Maliye Bakanı B. Vlrbanlç lyan a
zasır.dandır ve Zagreb ticaret odası re. 
leidir. 

İçtimai Muavenet Bakanı B. Muşiç 
Liubliana valisi idi. 

Elen ulusal bankasının •azlyeti 

15 birinci kftnunda neşrettiği bir be
sab vaziyetine göre, Elen ulusal Ban
kasının altın ve döviz ihtiyatı 
5.200.74ı;ı.686 drahmiye çıkmıştır. Birin
ci kanunun 7 sindeki vaziyete nazaran 

bu miktar 15.695.383 drahmi fazladır. 
Devletin bankaya borcu 2.714.111.162 

drahmiden ibarettir. TedavUldeki akçe, 
5.482.836.100 drahmi tutmuştur. Ayın 

yedisindeki vaziyete nazaran bu miktar, 
150.497.800 drahmi daha azdır. 

Bankanın drahmi olarak A vue obll· 
kasyonları, ayın yedisine nisbeten 
229.343.869 drahmi fazlasiyle 4.028.413. 

143 üahmiye çıkmıştır. 

atılmış ilk adrm saynuşdılar. Ekmek 
vesikalarının kaldırılması Rusya'nın 

bütiln birinci beş yıllık plan esnasında 
yaşamış olduğu seferi vaziyetin ilgası 

başlangıcına alametti. Bu tedbir piya 
ıa, para ve iş Ucretleri tabii usullerine 

dönli~iln işaretiydi. Geçen temmuzda, 
hlikGmet, bu tedbirin uyandırmaktan 

geri kalmıyacağı manevi tesirleri dilşU 
nerek Gepen'de bir inkılap yapmaya ve 
kapalı ihtilal mahkemelerini ilgaya ka 
rar vermi§ti. 

Rejimin yumuşaması yolunda elde 
edilmi§ olan neticeler Leningrad sui • 
kasdının neticeleriyle tehdid edilmek 
tedir. 

Merkezi icra komitesinin bir kara
riyle ceza kanunu ve hattS anayasa de· 
ğiştirilmiş bulunuyor. Tedhişçi suikasd 
lerde affetmek hakkı merkezi icra ko

mitesinden geri alınmış, süratli muha
keme ve derhal infaz edilebilecek idam 
usulü kabul edilmiştir. Bu suretle Ge
pen inkrlfibı kısmen yok edilmiş olu -
yor. 

Fakat bilhassa vahim olan, idare nu 
bitlerini kaplamış olan yeni havaı:lır. 

Ezilmiş sanılan sınıf düşmanı, bir bol

şevik şefinin çalışma odasına kadar gir 
meye muvaffak olmuştur. Bu yüzden, 

idrıre malramlannı endi eye diişUrcn 

duygular anlaşılabilir İki vıldanberi 
içerde ve dışarda inkişaf etmiş olan sr-

yasanm mevcudiyeti tehlikeye girmf • 
tir. Fakat belki de bu, yarını olmıy 

cak muvakkat bir haleti ruhiyedir. Ki-

rof'un ölümü sol unsurlarına bir mik 
dar mesafe kazanmak imkanını vermiş· 
tir. Heyecan geçtikten sonra, iki yıl -
danberi, Kremline daha mutedil bir ın· 
yasa takib ettiren derin kuvvetlerin ye 
niden galib gelecekleri dilşilnUlebilir. 

PlYER BERJ ... AN 

J Halkevinde verilen 
(Başı 1. incı sayı/ada) 

Bayan Hardincvamn idare ettiği ba
leler türk kızının bu kndar kısa bir uı. 
manda gösterdiği büyük kabiliyet ba • 
kımından çok takdir edilmiştir. 

Münir Hayri'nin Bayönder, Tnıbe • 
bek piyesleri yeni dilin sahneye geçme
sinm ilk ve eyi baıanlmış bir örneği ol. 
malı belnmmdan Ankarada beğenilmek. 
tedir. 

Dün akfUDkİ temsilin reji, dekor. 
kostümlen pek beğenilmiıtiT. Cümhuri. 
yet Halk Fı:rka11nca bastrnlan bu piyes. 
ter bugünden itibaren neşredilmiılerdir. 

8ayönder1e Taşbebek Ankarada da. 
ha iki defa temsil edileceklerdir. 

Bay Necib Ali'nin müsamereden Ön. 
c~ Halkevinde verdiği konferans 'odur: 

- Atatürk, Bayanlar, Baylar, 
Bugün Atatürk'ün Ankcıraya gelişi. 

nin IS inci yıldönümüdür. IS yıl önce 
Atatürk, Ankaralıların benzeri olmayan 
coşkun sevinçleri içinde bugün Ankara 
topraklanna ayak basıyordu. Bugünler
de yurdun görünÜfÜ, ergenekon bikiıye. 
!erindeki gibi çok korkunc ve ürpertici 
idi, Yurd biç bir kurunda bu kadar kor. 
kunc ve acıklı bir çember içine düıme
mişti. Varlığının kurumu için dirliğinin 
son ıııldanm yakan Osmanlı lmp rator· 
luğu artık yanlq bir mütareke ile kendi 
dirliğinin dizginlerini düımanlara ver • 
miı bulunuyordu. Edimeden Erzurum 
sınırlarına kadar bütün yurd kanlı 

hınçkırıkJarla büyük çarpıntdar içinde 
kendi bitimini bekliyordu. Düıman yur. 
dun dört bucağından gittikçe büyüyen 
yağ lekesi gibi kavuşanyor ve yayılıyor. 
du. Bu kadar acıklı ve bu kadar kor
kunc bir biçimden bu uluıu ancak inaan 
iradesinin üstünde bir irade ve in:.an e. 
reğinin tlzerinde bir ereği olan ddam 
kurtaracaktı. İşte o adam Erzuru-n ve 
Sıvasta yurddaşları ile konuşup ulusu
nun varlığındaki gizli erekleri bir daha 
ölçtükten ıonra bugiin bütUn acunun 
merakh ara~tmcı, eleyici gözleri önünde 
asıl i§e başlamak için Ankaraya geliyor. 
du. Onca binbir tUrlil güçlüklerden aıy
nlarak kurtarılacak bir yurd vardı. O 
kurunun bağlan içinde yalnız bunu yap. 
mnk ve b:ışarrnak bir mucize idi. U -

kin arkadaşlar o başlayışı yalnız düş. 
man yaylımmdan kurtarış biçiminde 
görmek, olup biteni çok kısa bir bakı~
la ve çok cılız bir tera%i ile ölçmek de • 
mektir. 

Arkadaşlar, bugUn dünyanın bUyük 
devrin kımtldaruşlarmdan birinin açıl. 

masınm başlangıcıdır. Yakın doğuda 

hasta bir imparatorluk bütUn varlığile 
bugün işte ti temellerinden eanıılmıştı. 
Gittikçe ağırlaşan bir yllk gibi yurdun ve 
ulusun füıtüne çöken kokmuş ve zehirli 
hava değişmek üzere bugiln yerinden 
kımıldanmıştı. Henllz genişliğini ve 
derinliğini ölçmeğe elenneyen bu temel
li kımıldanışın daha neler yaratabilece
ğini ve daha neler doğuracağını bugün· 
den kestirmek bir kahinlik olur. Bu ye. 
ni yaşayış biçiminin, bu büyük ve de. 
rin dirilik Uzerinde durarak onu anlat
mağa kalkacak değilim. O benim bu 
dakikada yliklümlln dışında olan bir i~. 
tir. Yalnız ıu kadarcık diyebilirim ki 
bugün doğuda doğan yeni görüş ve an. 
layış biçimi bütün acuna yeni bir yön. 
dem verecek kertede kuvvetli açık ve 
parlaktır. 

Büyük yaratıcı ve kurtarıcı bu ama· 
cına ulusuna kıırşılıklı sevgi ve inanla 
vardı. Bir dakika için düşünelim. BU. 
tUn bir düşmanlık acunu karşısında bU. 
tün düşüncelerin ve görüşlerin bizden 
yana olmadığı bir zamanda sevgili ve 
kutlu ülküsü uğrunda bUtiln acunsal 
bağlardan aynlarak ulusunun göğsüne 
atılmak bütün acuna karşı durmak için 
bir insanın ne kadar ulusa güvenci 
ve ulusunu ne kadar sevmesi ve 
dayanması ve inanması gerekli olduğu
nun sınırlarını çizmek değil onu düş:.in. 
mek bile güçtür. A t.ıtürk. ulusund bu. 
gün ilk işan"i vrrdi. O günden bu -
güne kadar eksilmiyen nihayetsiz bir 
bağlılık ve inanla onun arkasırıdan ko
şuyoruz. Onun parmak bastığı yerde 
'Tl•ıtlaka bir dirlik, onun gösterdiği yol. 
da mutlaka bir iyilik vardır. Türk u. 
)usu buna biltün yüreği ile inanmıştır. 
Onun buyruk ve işaretile yaptığımız bü. 
yük devrimleri bütUnleştiren ve perçin
leştiren son muzik inkılabı tilrk gençli. 
ğinin kendisinden nldığı en ehemmiyet. 
li bir buyruktur. '.rürkiln kahraman bir 
buyruk veren ve acunun her köşesinde 
duyulan. inleyen sesinin güz ?!iğini ve 
uluslar aresrnda benliğini ve kendi tö
rünü meydana çıkarabilmek için ulus-

müzikli müsamere 
lar Jlrasında onaylanan metoda uymak 
gerektir . 

İşte bugün türk yazıcısı t.ırahndan 
yazdan ve türk bestecisi tarafından bes 
telenen iki eseri yüksek heyetiniz kur. 
şısında sahneye koyuyoruz. Biz yeni 
müzik zevkinin sahneli müzikle budu
na yerleştirilmesini ulusumuzun ulusal 
akışlarına daha ziyade uygun bul
duk. Bunun için sanatkar türk geneli· 
ği kendi varlığının bütün enerjisini 
kullanarak şaşılacak biT zaman içinde 
Bayönderden bir fralmanla Taşbcbeği 

anıkhya.rak sahneye getirmiştir. Ata
tfirkün Ankaraya ayak bastığı günde 
eahneye konulan bu iki eseri müzik ve 
&a.hne yürüyüşümüz bakımından tarih· 
sal bir kımıldanış noktası saymaktayız. 

Sayın arkadaşlar, 

Bu eserleri kompoze eden arkadaş
ların yetgin anlatışlarına göre saf ve 
temiz türk dilinin entonasyon bakı· 

mrndan son kertede yüksek ve değişik 
olması bestekarlarrmızı batı ülkelerin
de son çağlarda kullanılmağa başl.ınan 
modern müzik tekniği içinde deneme· 
terini yapmağa yollamıştır. İtalyan mil· 
tiği italyan dilinin entonasyonundan 
nasıl müteessir olduysa türk müziği de 
kendi gerçek biçimini bu ve bundan 
~nraki yapılacak tecrübelerle bulacak
tır. Dilimizin ve genclerimizin evren· 
sel müzik bakımından kabiliyetini ile· 
ride Karmen'le ölçeceğiz. Yukard arz 
ettiğim gibi kompozisyon bakımından, 
şant, orkestro, 'koro, solist bakımınd.ın 
bir operayı çevirecek unsurl;ırımız 

vardır. Yalnız balet isi bizi uzüyordıı 
Bunun için mütehassıs çekosloval.yalı 

Bayan Lorettc Hardinova'dan ydı'dım 

gördük. Adını saygı ile andığım bu lıa 
yandan başka her iki eser baştan başa 
hep bu yurdun çocukları tarafından ya· 
pılmıştr. 

Hepimiz biliriz ki bu gibi inct iş· 

ler acunun her yerinde büyük kurum
larla uzun zamanda ve büyilk masraf
larla başarılır. Yazılması, bestelenmesi, 
anıklanması, bir buçuk ay gibi kısa bir 
zamana aıkışan ve hepsi amatör olan 
yU:dercc gencin dışardaki asıl işll rin• 
den halkevine ayırabildikleri günlerde 

az bir masrafla bu işi yapabildiklerini 
düşlinecek olursak türk gencinin bu 
yoldaki inan ve enerjisinin bir örneği· 
ni daha bulmuş oluruz. Şunu da söyle
mek isterim ki biz bu işi yaparken bir 
(Tour de force) göstermek değil, an· 
cak tilrk ulusunun müzik yaşayışta 

dahi onun en glic yollarını bile aşmağa 
anıklamıı ve ergin olduğunu göster• 
mek ve ileride yapmak istediğimiz bii· 
yük operalara bir başlangıc olmak için 
bu eserleri yüksek toplantınıza saygı 

ile sunuyoruz. 

Sov}·et Rusya - Ronıanyn 
ticareti 

Romanya ile Sovyet Rusya arasın· 
da diplomatik münasebetlerin yenidetı 
kurulması üzerine iki memleket arasın· 
daki ticari mübadelenin de t. n1ırnini 
icab c~tirmişrir. 

Sovyet Rusya'da harici ticaret in· 
hisar altında bulunduğundan Romanya 
da da Sovyet Rusya ile olan ticareti 
elinde bulunduracak hususi bir ter.ki• 
tat vücuda getirilmeğe çalışılmaktadır· 
Bu teşkilat, bir ticaret şirketi şeklinde 
olacak ve alakadar bankalar ile ticaret 
mlimı-ssillerinden teşekkUl ed .. celctir· 
Hfikilrnet, bu şirketin işlerini kontı 01 

etmek üzere bir veya birkaç komiser uı· 
yin eyliyecektir. 

S R ·1 1 k bu··ıiit1 ovyet usya ı e yapı aca 
ihracat ve ithalat işleri bu şirket va· 
sıtasiyle yapılacak ve şirket doğrudııt1 
doğruya kendi namına Sovyet makaıtı· 
ları ile müzakerelerde bulunabilecektir 
Sovyet Rusya ile Romanya arasında 
ticaret münasebatı yeni teessüs ettiğill• 
den başlangıçta şirket gayet az bir ser• 
ınaye ile işe başhyacak fokat bu set"' 
maye sonradan lüzumu nisbetindc ar• 
tırrlacaktır. 

Ronınnya'cla ekim 
Romanya ziraat bakanlığına geıetl 

·ıe 
raporlara göre, mebzul yağmurlar ı 
beraber eyi giden havalar dolayısi11e' 
buğday ekimi gayet mükemmel oltiloŞ 

tıt'• 
ve fazla miktarda tohum saçılrnrŞ • 
Maamafih birçok yerlerde gene "ağ; 
murlar dolayrsiyle tohumlarda çüriit'1, 

uı• alametleri başlamış ve tarlalara 111 

havvanlar musallat olmuşlardır. 
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29 ILKKANUN 1934 CUMARTESi 

Uludağ' da kayak sporu 

ULU~ 

ğın temiz havasından saglık kazanabı
lecel\tir. 

Ankara'dnn Yüksek Ziraat Enstitü
leri 1 eden terbiyesi muallimi Bay Ridil
den Bursa kulü' i.ınc gelen bir mektub
ta da: 

$AYIFA 1 

[ Memleket Postası ] 
Taşköprü fırka kongresi- Yol işleri ve elektrik 

İstanbul' daki Alman mektepleri 
muallim ve talebelerinden mürekkep 
29 kişilik iki kafile kayaklariyle 'ehri
mize gelerek uludağa çılanışlardır. ka
yakcıJar ikinci k!nunun ikisine kadar 

Kiracı bunu kabul etmi"tir. Bu yıl o
telde bir yatak (karyolalı) 100 kuruş
tur. İki kişi bir karyolada yatarsa (150) 
kuruş alınacaktır. Yer yatakları (50) 

kuruştur. Et yemekleri (20), sebze, çor-

Yı lbaşında ve b~yramda Ankaradan 
bir kayakçı grupunun Uludağa çıkaca
ğı bildirilrr.r'.tcdir. 

MUSA ATAŞ 

SamsW1da spor işleri 
Samsun, (Özel bildiricimizden) 

Karadeniz kıyılarındaki spor kurumla
rının içinde ileri geleni, Samsun spor
cularıdır. Sayısı birkaç yüze çıkan 
sporcularmıız, yakın bir ç.ağa kadar, 
halkevinin bir iki odasında sığıntı gi. 
bl otururlar ve hu darlıktan büyük bir 
Uzilntü duyarlardı. Şimdi kapısının üs
tilnde ''Halkevi spor şube1li,, yazılı olan 
büyük bir evde (eski Samsun palas o
teli) taşınahdanberi sporcularımız da
ha asığlı olmağa, daha çok çahşmağa 
başlamışlardır. Samsundaki altı kulü
bün geniş, geniş çalıştıkları bu ev, fır
kanın, halkevinin yardımlariyle yıllığı 
600 liraya tutulmuş, bir o kadar para 
daha verilerek evin salonları ve bütün 
odaları döşenmiş ve süslenmiştir. Ye-ni 
spor evinin radyo, telefon, bilardo ve 
tenis kortu gibi gerekli ve köklü istek-, 
terini yerine getirmek için anıklanan 

Cümhuriyet Halk Fırkası kazamız 
kongrası, ilk kanunun 14 üncü günU 
fırka merkez nahiyesi ve Germeç, 
Gökce agac, Köçekli nahiyeleri toplan
tısını yaptı ilk önce fırka türesine göre 
kongaranın başkan ve yazganları seçi
ldi kongra görüşmesine başlamazdan 
önce alkışlar içinde yaşa ata Türk 
diye bagırarak başta Ulu Önder ve yü
ce başbakanımız olmak üzere büyükle. 
rimize tel yazısıyle derin ve sonsuz: 
saygılarını sundu ve görüşme 

ve konuşmasına başladı idarehey'etinin 
bir yıllık çalışma sonuçları yazılı iş ra
poru ve bütçe okundu rapor ve bütce 
kamuca iyi görülerek onandı merkez 
nahiyesisile diger nahiyelerin dilek
leride okunarak yeTinde görüldU. 

dogrusu vilayetten çok genişlemiş ol· 
duğunu söyleyerek oda işleTinin ya• 
labaçlıkta dönmesi ve çevrilmesi imıra .. 
nı olmadıgından kasabamızda yeniden 
ticaetret ve senayi odası kurulması 

dileğinin yerine getirilmesini istedi· 
ler bu genel istek ve diJek (Çok dogru1, 
seslerile onandı. 

Uludağ'<la kayak sporları yapan kadm ve kızlarımız 
orada spor yapacaklardır. Ayrıca İs
tanbul valisi Muhiddin üstündağ'dan 
Belediye Başkanımıza gelen bir tel ,.~,. . 

nda . yıl başında ve ondan sonrakı 
zısı • , 
eker bayramında İstanbul dağcılık 
iuıubUnden bir çok kayakcı gelecegi 
bildirilmiştir. Bunun üzerine otelde 
yer hazırlanmaya başlanmıştır. maama. 

ha ve pilavlar (15), çay, kahve (5) ku. 
ruşa indirilmiştir. Yüzde yirmi tenzi
lat bütün bu fiatlar üzerinden yapıla
caktır. 

Şimdi Uludağ'daki kar vaziyeti gu· 
dur: Dorukta (zirve) 5-6 metre. 

Otel etrafında 1.1,5 metre. 
Daha aşağıda ve 1400 metre yilbek-

Samc:un sporcuları son bir tDrede 

Jih g çen seneki gibi kalab.J .uın otele likteki tepelerde 30-40 santim. Kar yağ-
w w d- ünen Bursa dağ ku-sıgmıyacagıru uş maktadır. Bursa valisi Bay Fazlı GU-

lübü Otele (3,S) kilomet~e uzaktaki leç'ten öğrendiğimize göre önilmil.zde. 
(otel gözü) sığoağını da bır yatak evi ki yıl içinde Uludağın 1000 rakımlı 
haline sokmuştur. (Dolubaba) denilen yerine huauat mu· 

Bunlardan başka C. H. F. viİayet i- hasebe idaresince büyük ve kalorfferll 
dare heyeti başkanı Dr. ~adi Kon~k'un bir otel yaptırılacaktır. Hususi muha-
teşebbilsil ile belediyemız, otel kıracı- seb-enin ikinci oteli olacak olan bu otel 
sına bildirimde bulunara~ An~ra. İL de kif yaz açık bulunacaktır. Esasen 
tanbut ve Bursa Dağ Kulubleı:nın kar- oraya kadar kııın karda dahi otomobil· 
nelerini t. ıyan sporculara. fı~tla_r~n ler işliyebildiğindcn, sporcu olsun ol-
%20 tcn .. ilat yapılmasını bıldırmıştır. masın herkes buraya çıkabilecek ve da. 

Ulus'un Romanı: 4 Tefrika: 43 

~ 

e nım Günahım 
(MEA CUl .. PA) 

Yazan: 
ANNJE VIVANTI 

ltaJyanca aılmdan türkçeye çmrenı 
NOSHET HAŞIM SINANOCLU 

~~~--~~~~ 

Çocuk büyük kara gözlerini 
açarak tekrarladı: . 

- Milady, al çocuğu, çekıl ora-
dan! 

Hafifce dalgalanan esmer d~
lardan birini parmağı ile gösterdı: 

- Görmüyor musun? w 

Astrid, o uzanmış panna~ 
l§aretini takib ederek gözlerını 
kaldırdı: 

- Görmüyor musun?. O dal 
Ceğil; iyi bak Milady. 

Astrid sarsıldı. 
Hayır, dal değildi; bir uzun 

yılandı. Kuyruğu ile kalın d~la 
aanlmış, küçük üç köşeli ve hile
kir başını rüzgarda hafif hafif 
lallıyarak aşağıya doğru sarkmış
tı. 

. • • • • . ...... . .. ,.. - -·. =- .. 1. -1 .. 

dırdı ve koşarak eve götürdü. Pan 
curları indirilmiş serin odada ya _ 
tacağma yatırdı ve cibinliğini ka
padı. 

Ah bu dehşetli mısır 1 narin 
yavrusu için ne kadar tuzak! 

Norman, çoktan vatana dön -
mesi için müracaat etmişti; fakat 
tayin uzayordu. Astrid'e de öyle 
geliyordu ki, sanki, A vrupa'ya 
sağ salim dönmüş bulunacakları 
dakikaya kadar nefesini tutmaya 
mecburdu. 

Nonnan, vazife zaruretleri ile 
yukarı Mısır'a gittiğinde, Astrid, 
uzun zamanlar, Nil kıyısındaki 
beyaz villada zenci hizmetcilerle, 
İsmail Fatma ve yerli dadı ile 
yalnu. 'kalıyordu. Va laa M iss O' 
N~in de vard: ama Miss O'Neill 

• piyango şubat başl arında çekilecektir. 
Samsun,spor bakımından Lir çevre 

özeği olduğu gibi İdman İttifakı kuru
munun bir yasamı ile de Karadeniz 
grup özeği olmuş, Trabzon, Giresun, 
çevreleri bu grupa bağlanmıştır. Sam
sun mıntakasın:ı bağlı kulüpler de şun
lardır: 

Samsun'da: İdman Yurdu, Halk 
Spor, Samsun Spor, Karadeniz Gücü, 
Yapraktiltün S~or, Demirspor .• 

Bafrada: Geneler birliği, Bafra Spor. 
Amasyada Turan. 
Bu kulüpler arasında sık aık görilş

mele:r ve birleşmeler olmakta ve dediko
dulara yol vermiyen tilkel bir uygun
luk sürmektedir. 

1934 grup birincilik maçlarında Gi
resun, Trabzon birincileırile karşılaşan 
Samsun birincisi İdman Yurdu, Kara
deniz f8111piyonluğunu kazanmıı ve 
Bursada yapılan Türkiye birincilik 
maçlarında BeşiktaJla oynıyarak yenil
~tir. 

Bu yıl içinde •porculanmıs ordulu
larla kargılaştıklan gibi Amasya ve baf· 
talılarla da maçlar yapmış ve .anba· - -. 

Bu arada memleketimizi bir yıgın 

küle çeviren büyük yangından sonra 

kasabamızın sarsılan ökonomlk du.ru

mundan dolayı halkın dilegile kaldırı

lan ticaret ve senayi odası işlerinin 

bozukluğu üzerinde çok alakalı gö

rüşmeler başladı söz alan yalabaclar 
yangından sonra ye<li sekiz yıl içinde 

kazanın son kertede ilerlemiş, ökono
mik durumunun vilayet kadar daha 

GUze1 ve sevimli ilimize girilen 
köprüden başlayarak töril konagma 
giden, karşılıklı yönleri akasya agaç• 
larile donatılmış (~zi Paşa caddesine) 
(Ata TUrk yolu) adıverilmesi teklif 
edildi bu teklif de onandı. İdare hey .. 
eti Uyelerile vilayet kongurası yalaba
clarıda 6eçilerek kongura bitirildi fır

kada akşam 80 ki~ilik bir yemek veril
di kongurada ve yemekte birbirlerile 
kaynaşan fırka üyeleri bütün arkadaş. 
lar derin sevgi ve bağlılık duygusuyle 
ve kıv ncla ayrıldı. 

Gök ırmaktan alınan bin beygirlik 
su ile yapılması kararlaşan (Elektirik) 
işine başlanrldı. Bayındırlık bakanlı· 

gınca onanan projeye göre eksiltmcğe 
konuldu. İkinci k!nun ayının 20 inci 
gilnü üstünde bırakılma yapılacaktır. 

Taşköpril böylelikle ışığa ve aydınlığa 
kavuşmuş oluyor. 

--~~--~~~~----------------~----~--............. ~---- ===zs 
har şild maçını Samsun idman yurdu 
kazanmıştrr. 

İdmao ittifakının ve atletizm fede
rasyonunun Samsuna gönderdiği Her 
Abraham, burada kaldığı günler içinde 
gcnclerimizi çalıştırmış ve teknik bil
gilerini artırmıştır. 

Şimdi bütUn sporcularımızın gözle
ri, yakında başlıyacak olan fener ata
nma dikilidir. Yağmurlu havalarda top 
oynamak şöyle dursun, içinde yürümek 
bile kolay olmıyan Fener aJanı, düzgün 

bir pHinla yakında modern bir stadyo
ma çevrilecektir. Buna gerekli olan pa
ranın bliyilk bir parçası aruklanmıştu. 
Stadyomdan sonra genelerin tek bir 

istekleri kalıyor ki o da antrenördür. 
Telaıik bir metodla oycamak ve bilgi
lerini artırmak için ıporcularmıızm is
tedikleri antrenörü bliyilklerimi.zin e
ılrgemlyeec ğinden mnudl uyuz:. 

F. Kaynar. 

Soyad arı 
Karacabey harası memurlarının 

ald ıkla rı soy adları 

H ara mü~Ur muavini Celal (Özülkü) 
Sığır şubesi mütehassısı Enver (Kın~y), 

At şubesi mliteba sısı Behcet (K•ıt1ıı·') 

Koyun şubesi baytarı Cemal Hüseyin 
(Yağız), Koyun ıubesi baytar sitajiye -
r; Bahattin (Öndeş). sığır şubesi bayta. 
rı Sıdkı Halim (Alispa), sığır şubesi 

baytar sitajiyeri Fikri (Yılmaz), at şu. 
besi baytarı M. Ali (Özdemir), sitnjiye. 
ri M. Avni (Bingöl) , ziraat memuru 
Arif (Uygur), Osman (Orunus), mer • 
kez kfitibi Mahmud Nedim ( Öktem), 
Muhasebe refiki Hayrettin (Öner), vez. 
nedar Abbas (Sözer), muallim Şevket 
(Elidar), ayniyat memuru Hamdi (Ta
lay), refiki mustafa (Öney) , kiitibi Na. 
fiz (Akduman), İhsan (Erden), kfitib 
A1i (Cankurd), Yusuf (Taşkın) , sıhhi • 
ye memuru Fehim (Ünal), 

A.dapa-euında KubOay için 7apıl11Uf olan bayili ihtifali telgrtıl duyumlarımız 111asında blldlmıl~li. Resimlerim/:6 
bu toplantıdan iki göraaO~tar 

büyük bir teselli değildi. Russel 
Square ile Brightom'a acımaktan 
başka bir şey yapmıyordu. Ve 
her dakika, korkudan bastığı çığ
lıklarla Astrid'in kanını donduru
yordu. Her şeyden korkuyor, her 
şeyden dehşete geliyordu: onun 
için her kurbağa bir akreb, her 
kurdcağız bir yılan, her yerli bir 
zararlı şeytandı. 

Astrid bağırıyordu: 
- Ama rica ederim, Miss O' 

Neill, böyle çığlık koparmayınız, 
çocuğu korkutuyorsunuz! 

Fakat Darling hiç bir şeyden 
konnıyordu. o parlak alemde 
her şey onun hoşuna gidiyordu: 
büyük güneş, büyük kumluk, her 
yaşayan, her hareket eden, her 
koşan. her uçan şey. 

Ve o sıcak ıklimde, tropikle -
rin bir çiçeği gibi çabuk büyüyor· 
du; bin türlü kaprisi, bin türlü 
fantazisi ile vahşi, acayip büyü -
yordu. U za'klığı ve yalnızlığı isti
yordu; her şeyi bilmek istiyor. 
hiç bir şey öğrenmek istemiyor -
du; arab c;ocuklarla birlikte oy
namak, onlarla bağrışarak kum -
lukta yalın a; ak koşmal~ istiyor 

du. Bunu yapamazsa, tarasada 
dilsiz ve sessiz oturmak, Nil ka · 
yıkcılannm şikayetli türkülerini, 
ve gözleri bağlı bir ihtiyar kır 
beygirin sürüklediği o durmadan 
dönen sakkyeh'nin, eski kuyunun 
tekerleğinin monoton gıcırtısını 
dinlemek isterdi. 

Oksamadan kaçınır ve öfkele
nirdi. Bazı kere Astrid'e, kendi 
çocuğu değilmiş, insan çocuğu 
değilmiş gibi görünürdü. Sanki, 
tekrar uçmadan önce, kanad çır · 
parak biran esiğe konan hir yaba
ni, havalara aid bir yaradılış, bir 
ruhçağızdı. 

xxxrv 
Kahire İngiliz - mısrrh divanı 

harbı, Serdar'ı öldürdüklerini iti
raf etmiş olan iki talebeyi ölüm 
cezasına mahkum etmişti. Cina
yete teşvik etmekle maznun gene 
nasyonalist fırkanın liderleri de, 
Sudan'da bir toplanma kampına 
kapatılmışlar, yedi yıl hapiste tu
tuJmuşlardı • 

Villa'nm sahibinin hızlı ve ka
radı adımları vollann cakıllan 

üzerinde tekrar aksedinciye, şa -
hin gözleri, mermer merdivenle
rin lıstünden, çölün uzak düzlüğü- · 
nü ta en uzaktaki ufka kaclar öl
çerek. mesafeleri, yeniden serbest 
ve yatıştınlmamış, dolaşıncıva 

kadar, Zomor kanalının ötesinde
ki büyük bahcenin gülleri yedi de
fa acı1mış, yedi defa solmuştu. 

Sadık uşaklar onu b-ekliyor · 
lardı; eteklerini öpmek ve dua et-
mek icin diz çöktüler. Daha kır, 
c'nha fantomatik bir hal alan İbra· 
him, onun uzun mahpusluğu sıra-' 
smria olup bitenleri anlattı; ve 
daha ziyade yüreö- ini. alakadar 
eden havadisler söyledı . 

Efendi onu sessiz dinledi. 
Sonra, muhalif kaderin parça

lanuş olduğu kumaşı karanlıkta 
tekrar dokumak için dağılmış 
inan arkadaşlarını arayıp topla -
madan önce, bir parlak bmnci 
teşrin fecrinde Nil kıyısına indi. 

İskelede, beyaz clahalyeh, JYlr
lak sular üstünde sallanarak. onu 
bekliyordu. 

(Sonu var) 



S\Yll-A 6 uLUS 

Ak ehir ha ının3 e u 1 34 ·h -
de m ime atını gösterir üç·· ncü üç 

ay:ık pilançosu 
-Aktif- -Paşif .. 

~ 

İZAHAT 
Kasa 
Dahili muhabir bankalar 
Senedat cüzdam 
Vadesine üç ay kalanlar 

,, ,, ,. dan fazla kalanlar 

Avanslar 
Emtia ve saire üzerine avanslar 
Sair mütenevvi avanslar (Ka-
saba su teahhüdü) 
Borçlu hesabı cari 
Sair muhtelif borçlular 
İpotek mukabili avanslar 
İştirakler 
A . Hisse senetli 
B . Adi 

Menkuller 
Kasalar 
Mefruc:;:ı t 

Gayri Menkuller 
Banka binaları 
Diğer gayri menkuUer 

T. Lirası Kr. 
88266 05 
36230 03 

235404 57 
159534.5 ı 
75870. 

235404.57 

103630.06 
16231Z.93 
266442.99 

10000 
18000 --28000 

4oou 
7134.55 

266442 99 

61460 36 
422342 35 

43166 70 
28000 

11134 55 

11134,55 56500 
39500 
17000 
56500 

Nazım hesaplaı 48982 40 

Y E K Ü N 1297930 oo 
İşbu pilanço muhteviyatı kuyudata uyğundur. 

Muhasebeci Müdür 

•• 7 f ai uz e 
lltl milyon liralıli Sıvas - Eı·· 
zurıım demiryolu ta lıvillerinin 
lcayıt ınuaınelelerin e yakında . 
llaşlanacaktır. 

Geliri tamamen Sıvas - ~rzurum demiryolunun 
inşasına tahsis olunan otuz milyon liralık Sıvas - Er

zurum istikrazmın iki milyon liralık birinci kısmını 
teşkil eden tahvillerin kayıt muamelesine 10 ikincika
nun 1935 tarihinde başlanacak ve 15 ikinci kftnun 
19.35 tarihinde nihayet verilecektir. 
· Beherinin itibari kıymeti yirmi lira olan bu muvak 

kat tahviller 19 lira ihraç fiatı üzerinden bu müddet 
zarfında Merkez, Ziraat ve İş Bankalarının şubeleri 
~bulunan her mahalde satışa çıkarılacaktır. 

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

~ Bahsolunan muamelelerde nakit gibi kabul edile -
ceği ve gerek bedellerinin ve gerekse faizlerinin tedi
yesinde hiç bir suretle vergi, resme tabi olmıyacağı 
kanunla teyit edilmiş olan bu istikraz tahvillerinin fa
izi de % 7 olarak tesbit edildiğinden iştirak edenler 
en faideli ve sağlam ve aynı zamanda memleket için 
verimli bir işe paralarını yatırmış olacaklardır. 

8-5854 

Ankara Belediye 
Başl{anlığından: 

Savın su abOneleriıre 
Soğuklardan su sayıcıları donup bozulmaya başlamış 

tır . Bu ~ayrcılann korunması ise abonelerin yümüşü oldu
ğundan bin'a içinde veya bahçelere konulmuş olan bütün 
su sayıcrları çul sarılıp talaş ve gübre içine alınarak don 
dan korunmalıdır. Korunulmamak yüzünden bozulan savı-
cılann ciegerleri abonelercien alınacaktır. (3773) 8-5718 

ORDU VİLAYETİ MEMURİNİ 

MUHAKEMA T ENCÜMENİNDEN: 
Vazifei memuriyetini ihmal ve suiistimal ettiğinden do 

~ayı işten el çektirilen ve oturduğu yeri belli olmadığından 
hakkında vilayet memurini muhakemat encümeni tarafın -
dan verilen lüzumu muhakeme kararının kendisine tebliğ 
etmek imkanı hasıl olmıyan vilayet eski Orman muamelat 
memuru Faruk Efendinin l. 12. 934 tarihinden 1. 2. 935 ta
rihine kadar vilayete müracaat etmediği takdirde işbu ila -
nm mumaileyhe tebliğ makamına kaim olacağı ilan olu -
nur. (3655) 8-5607 

İZAHAT 
Sermaye 
İhtiyat akçası 
Mevduat 
Tasarruf tevdiatı 
Vadesizler 

T . Lirası Kr. 
1000000 

73871 
18571 80 
90721 74 

76457.93 
Bir aydan bir seneye kadar vadeli 14263 81 
Tediye emirleri 40(,0 

40640 94 
14299 35 

5059 
1783 77 

48982 40 

Sair muhtelif alacaklı lar 
Tahsis edilmiş karşılıklar 

İtfa tahsisatı 
Talep olunmamış temettuler ve koponlar 
Nazım hesaplar 

Y E K ş N 1297930 00 
İşbu pilanço muntevıyatı bittetkik kuyudata mutabık 

olduğu tasdik kılındı. Mürakip Mürakip 

.\ıı karu Lt•\ u~mu iinıirliü 

..;~ıtm a lm a ko mi"!) ıtrı u 
ilıın h ,., 

İLAN 

Bir karakQl binasma elek 
trik tesisatı pazarlıgı 30 - 12 

- 934 pazar günü yaprlacağı 
ilan edilmiş ise de yapılma-

Gaip köpel{ 

Tasmasız kahve rengi 
bir av köpeği kayboldu bu -
lan ve yahut gören varsa İş 
Bankasında Bay N uri'ye ge
tirmeleri ve yahut haber ver 
meleri rica olunur. Memnun 
edilec.ektir. 

8-5862 

8-5356 

7 40 
8 25 kuruıtur 

AHONE ŞAUTLARI 

ı~üddet Dahilde Hariçte 

17 Lira 30 
9 

5 
.. 
" 

16 
9 

,, 
,, 

Daire aranıyor 
Üç veya dört odalı bir a· 

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

Para, saadetin anahtarıdır. 
Mesut olmak için zengin ol

mak §arttır .. 
Zengin olmak için de bir pi • 
yango bileti almak liznndır. 
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A 

umı 

en: 
1. 1. 1935 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilan olunan Qş. 

maneli demir köprüsü sartnamcsinde fenni ahkam aynen 
baki kalmak şartiyle umumi ve mali hükümleri yeni 2490 
No. lu kanuna göre değist irilmi ştir. Yeni şekilde yapılan 
şartnameler Ankara ve Havdarpaşa veznelerinde evelce 
şartname almış olanlara bedava verilecektir. Yeniden şart· 
name almak istiyenlerin beş lira olan şartname bedelini ö
demeleri gerektir. 

Köprünün keşif bed~l i 100,000 lira olup eğreti giivenme 
mikdarı 6250 liradır. 

Yeni şekil de yapılacak münakasa 16. 1. 1935 tarihinde 
saat 15 de Ankarada yol dairesi binasında toplanacak ko· 
misyonca yapılacaktır. Zarfların aynr giin saat 14 e kadar 
komisyona verilmiş olması lazımdır. 

Taliplerin fenni ehliyet ve mali iktidar vesikala riyle 
2490 No. lu kanunun 4üncü maddesinde yazılı manileri 
bulunmadığına dair beyanna meyi komisyona verecekler-
d ir. (3811) 8-5834 

1 ,~Q KiYE 

llRAAT 
S.ANKA.SI 

Anafartalar caddesinde Kmacızade hanı altında 

Merhum Şevket Ahmet Beyin eski 
belediye eczahanesi yerine ı 

Yeni eczane açıldı 
Fenni gözlükler, ubbi korsalar, sıhhi levazımat, 

bütün tuvalet ve ıtriyat çeşitleri ile aradığınız her ilaç 

8-5338 

HAVACILIK VE 
• 

SPOR 

~. ~---:::::::: 

Fitre ve zekat 
Karada denizde uçan bir kuş. 
Gelecek, havacıhğmdır 
Yeni bir hava ekspres; 
Göktanrmm bir dileği 
Hava hukuku 

.4.miral Dectcur 

B. Sait Çonay 
Ritat Şerif 

Uçakla bir dakikada 12 kilometre hız 
Gök Alanında hız alanlar 
Dağa çıkmak ve kayak sporları 
Gökle yer arasında 
Gençler Birliği kurultayında 

Profesör Riedel 
Abidin Davar 

Ankara güreşçileri Türkiye birinciliklerinde 
Bir çift kara göz (Hikaye) Server Ziya Gürevin 

Sinema: Carile Lombard, Marlene Dietrich, Evelyn 
Venable, Clara Lou Sheridan, Gertructe Michael v. s. 
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Sa yl, v seçimi 
defterleri asıldı: 

Saylav seçimi gözetleme kurum 
başkanlığından: 

1 .. Saylav seçiminde ikinci seçi
mi seçmeye hakkı olan yirmi iki 
Y' şından yukarı An karanın bütün 

mahallelerinde oturan erkek ve ka
dın nufüsunu gösteren defterler
den birer nüshası vilayet ve bele
diye kapılarına ve ismet paşa, köp 
rü başı, bozkurt fevzi paşa, inkilab 
öztürk, bent deresi, anafartalar, 
tabaklar, necati bey, yeni turan, 
ahf bey, altındağ, mahallelerinin 

uLUS 

defterlerinin birer nüshası anafar- Anl\:ara ~filli Emlak 
talar ve ege, doğan bey, misakı l\lüdürlüğünden: 

• 11" k Zil elm • t•kı l "' b Cinci Miktarı Lira K. İzahat 
IDl 1 1 a, lS l a t ye gen ey' Güderi eldiven 221 çift 00 20 Nakten peşinen 

• ülg" Ü •• k ( Yukarda yazılı eldivenlerin pazarlıkla ihalesi ı - ı - 935 
yenıce, ' ozgen, Sa a art ma· salı günil saat 15 te yapılacaktır. İsteklilerin Defterdar-

h il 1 • • d ft J • b• •• Iıkta kurulan satış komisyonuna gelmeleri (3825) a e erının e er erınin ırer nus- 8--5861 

hası doğan bey ve nazım bey,· Öz - _D_e_v-Je_t_D-eı-n-iı-·y-o-ll_a_r-ın_d_a_n_: ---

beyler, sakarya çeşme, başkır, 
yalçınkaya, şenyurt, yenihayat, 
yanidoğan, cebeci, demirlibahça 
su tepe, demir fırka, içkale, kılın~ 
arslan, pazar, akbaş, mahalleleri -
nin defterlerinin birer nüshası de-
mir fı~k?. ~e ~ltay , koyunpazarı, 
uguz; ınonu, çımentepe, demirtaş, 
kırgız, kurtuluş, dumlupınar, dua
tepe, sümer, meydan, gündoğdu, 
erzurum, turan, akalar, öncebeci, 
istasyon, mahallelerinin defterleri 
nin birer nüshası dumlupınar ve 
kavaklıdere, Gazi Mustafa Kemal~ 
Cümhuriyet, mahallelerinin defter 
lerinin birer ?üshası yenişehir po
lis merkezlerıne asılmıştır. 

2 - Defterler buralarda 5 ikinci 
kanun 1934 akşamı saat 18 e ka · 
dar asılıkalacaktır. 
3 - Seçim hakkı olupta defterler

de isimlerini bulamayanlar ve ya
zılmak lazım gelmezken yazılı bu
lunduğunu görenler Sc ylav seçimi 
gözetleme kurumuna birer istida 
vereceklerdir 

4 - Seçim kurumu tetkik sonunu 

1. 1. 1935 gününden başlamak üzere; Devlet Dem1ryol
lan ambarlarında, nhtnn ve Iimanlannda çalışma saatleri 
dışında yapılması istenilen doldurma ve boşaltma işleri 
için artık çalışma ücreti olarak bir kişiaen alınacak para 
(250) kuruştan aşağı olmamak şartile ton başına aynca 
(50) kuruş ahnacaktır. 

Fazla malUmat için istasyonlara müracaat edilmesi. 
(3796) 8--5823 

Nafıa Bal{anlığınd an: 
135.000 adet normal ve 975 adet makas kayın traversi 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
İşbu traversler: 
1 - Susığırlık istasyonuna 20 kilome-tre uzaklıkta Bur

sa vilayeti dahilinde M. Kemalpaşa kazasının Torkalde<lc 
ormanından kesilip Susığırlrk istasyonunda veya ona mü
cavir istasyonlardan birinde vagon üzerinde teslimi halin
de normallere 189.000 ve makaslıklara 3363.75 lira, 

2 - Karaköy istasyonundan 45 kilometre uzaklıkta 
!negöl kazasının Tahtaköprü ormanından kesilip Karaköy 
ıstasyonunda veya ona mücavir stasyonlardan birinde va
gon üzerinde teslimi halinde normellere 270.000 ve mak<ls
hklara ( 4826.25) lira bedel tahmin edilmiştir. 

Eksiltme 10. 1. 1935 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat 15,30 da Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğü 
odasında yapılacaktır . 

. İst~kliler tekliflerini Torhaldede ormanına göre ver· 
dıklenne nazaran 10883.19 liralık ve Tahtaköprü ormanı· 
na göre verdiklerine nazaran 14743.05 liralık muvakkat te 
mina:ıannm malsandığına yatırıldığına dair olan makbuz 
ve Tıcaret odası vesikası ile birlikte tekliflerini 10. 1. 935 
perşembe günü saat 14,30 a kadar Ankara'da Bakanlık 
Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri lazımdır. 

İstekli!er bu husustaki şartnameleri 960 kuruşa Anka
rada Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden satın alabilirler.· 

(3767) 8~5772 

ı\nkara V, li]iITTnden: 
Sam:tl:ır melrtP.bine alınacak açık eksiltme ile 50 ton 

kok ve 25 ton odun alınacaktır. Vermek istiyenler her gün 
"ne.limen b alemine gelerek şartlan öğrenebilirler. Eksılt -
meye girmek için (2000) lira oranlanan paranın yüzde yedi 
b~çuğa uydn teminat mektubu veya makbuzu ile ihale gü
nu olan 3 - 1 - 935 perşembe günü saat 15 te encümeni vila-
VP.te gelmeleri. (3744) 8-5748 

meden sonra beş gün içinde 
mahkemeye müracaat edebilir
ler. 
5 - Defterler indirUdikten son 

i!ek sahibi11e yazı i e bildirecektir.. ra ikinci seçimi seçim 
B1 yazıya inanmayan ar bi dir· , ayrıca bildirilecektir. 

günleri 
3754 

Kiralık 

• u reıs 

SAYJFA 7 

da·re 

olunur. 

ekt er 
komisyo-

1 - Gazi Terbiye Enstitüsü talebelerine yerli malı ol
mak şartı ile aşağıda yazılı elbise ve saire 21. 12. 934 tari
hinden itibaren 15 gün müddetle ve kapalı zarf usuliylc 
münakasaya konulmustur. 

2 - Diktirilecek elbise ve gömleklerin dikiş evsafı ve bun 
ların imalinde kullanılacak harclar ile iskarpinlerin ve sa
tın alınacak fanila ve mendillerin umumi evsafmı gösterir 
şartnameleri istekliler her gün mektep idaresine miiraca
atla görür ve bir suretini parasız alabilirler. 

3 - Münakasa 3. l. 935 perşembe günü saat 15 de mek
tepler satmalma komisyonunda yapılacağından isteklile
rin saat 14 de teklif mektuplarım ve muvakl=e1t teminatla -
nnı yukarda ismi geçen komisyona vermelidirler. 

4 - Kız ve erkek elbiselerine kasketle beraber bir şart
name yapılmıştır. Erkek elbisesinin muhammen bedeli 2~ 
lira 30 kurus, muvakkat teminatı ise 318 lira 94 kuruştur. 
Kız elbisesinin muhammen bedeli 21 lira 30 kuruş muvak
kat teminatı 47 lira 92 kuruştur. Gömleğin muhammen be
deli 160 kuruş muvakkat teminatı 21 liradır. Atlet fanila -
smm muhammen bedeli 45 kuruş muvakkat teminatı 601 
kuruştur. Erkek iskarpinlerinin muhammen bedeli 5 li
ra muvakkat teminatı 65 lira 62 kuruştur. Kız iskarpinleri~ 
nin muhammen bedeli 425, muvakkat teminatı 956 kuruş· 
tur. Mendilin muhammen bedeli 10, muvakkat teminatı 
131 kuruştur. 

Evsafı Cinsi 
Yerli malı Erkek elbisesi 

,, ,, Kız ,, 
,, ,, Erkek iskarpini 
,, ,, Kız ,, 
,, ,, Frenk gömleği 

Takım Adet 
175 
30 (tayyör eteklik) 

Çift 

175 
30 

,, ,, Kolsuz atlet faniles; 
175 
175 
175 ,, ,, Patiska mendil 

{3805) 8-5818 
'tıımı11mmıınnıınıııııın u illlllll•tıaı 

CANLI GETİR 
Büyük sergüzeşt filmi. 

Kimyager 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum 
l\f üdürlüğünden: 

Erzurum silah tamirhanesinae çalışmak üzere Barut 
ve mevaddı infilakiyeden anlar bir kimyager alınacaktır. 
İstiyenler vesikalariyle birlikte yazı ile veya bizzat Umum 
Müdürlük Zat işleri Şubesine müracaatları. (3803) 

8-5859 

ANKARA BELEDİYE 
BAŞKANLIGINDAN: 

Belediye Su işleri müdürlüğü işçileri için (47) takım 
elbise yaptırılması açık eksiltme yöndemi ile eksiltmeye 
konulmuştur. Bunların oranlanması tüm tutarı 1034 li~a 
ve muvakkat teminatı 77,63 liradır. İstekliler şartnamesınl 
İtfaiye meydanında belediye Su işleri müdürlüğünde görC4 
bilirler. Eksiltme 10. 1. 935 G. perşembe günü saat l~ de 
İtfaiye meydanında Bel. Su işleri artırma, eksiltme ve iha~ 
le komisyonunda olacaktır. (3782) 8- 5804 

Ankara Milli Emlak 
\\1 üdürl~Oiinden : 

Cinci 
Çift ocaklı değirmen enkazı 
Han enkazı 
Ağaç 108 adet beheri 

Lira K. İzahat 
300 00) Bedeli nakten 
250 00) Bedeli nakten 
O 30) peşinen verile

cek 
Yukarda yazılr emvalin ihalesi 5 - 1- 935 cumartesi gü· 

nü saat 15 te yapılmak üzere açık artırma işi on gün uzatıl
mıştır. İsteklilerin defterdarlıkta kurulan komisyona gel· 
mel eri. (3826) ~5860 
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\ . F. U. i\1. Salm Alma 

Korni"'yonu iJanlan . 
6700 KİLO DEMİR 
Yukarda mikdan yazılı 

ve tahmini bedeli 1000 lira 
olan demir 13 2. Kan. 935 
tarihinde saat 15 de Askeri 
Fabrikalar satmalma komis
yonunda pazarlıkla satın a
lınacaktır. Şartname parasız 
olup satınalma komisyonun
dan verilir. Taliplerin temi
natı muvakkatesi olan 75 
lira ile 2490 numaralı kanu
nun 2 ve 3 üncü maddeleri
ne nazaran vesaiki lazimeyi 
hamilen müracaattan. 

(3787) 8 - 5826 

2000 KİLO GRAFİT 

Yukarda mikdan yazılı ve 
tahmini bedeli 1000 lira olan 
2000 kilo grafit 10 2. Kan. 
935 tarihinde askeri fabrika-
lar satınalma komisyonunda 
açık eksiltme ile ve müteah
hid nam ve hesabına satın 
alınacakttr. Şartname para -
sız olup satınalma komisyo
nundan verilecektir. Talip -
lerin muvakkat teminatı o
lan 75 lira ile 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerine nazaran vesaiki ta
zime \le müracaatları. 

(3785) 8 -- 5805 

23 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Yukarda mikdarı yaz111 
ve tahmini bedeli 7500 liıa 
olan elektrik malzemesi R c:u 
bat 935 tarihinde Askeri f::ıb 
ıikalar satın alma komis -
yonunda saat 15 te kapah 
zarfla satın alınacaktır. Şart 
name bedelsiz olup satın ıl 
m;t komisyonundan verile · 
cektir. Talipleri teminatı 
rr.uvakkatesi olan 562 Hra 
50 kuruşla tekliflerini h<ıvi 
zarftan yevmi mezkfirda 
saat 14 te komisyona teslim 
etmeleri ve 2490 numarab 
kanunun 2 ve 3 üncü mad · 
uelerine nazaran vesaiki 1~ 
zimevi hamil bulunmalan 

(3759) 8-5774 

28 KALEM ELEKTRİK 
MALZEMESİ 

Yukarda mikdan yazıh 
ve tahmini bedeli 3300 lira 
olan sekiz kalem elektrik 
malzemesi 13 2. K~n. 935 ta· 
rihinde saat 15 de Askeri 
Fabrik~lar satmalma komis
yonunda acık ekc:iltme ile 
satm ahn;1caktır. ~~rtname 
parasız olup satmalm<ı. ko
misyonundan verilir. Talip· 
lerin teminatı muvakkatesi 
olan 247 lira 50 kuruc;Ja 2490 
numaralı kannn:m 2 ve 3 
Üncü maddelerine nazaran 
vesaiki lazime ile müracaat-
ları. (~788) 8 - .~827 

45 ADET ELEKTROLARI 
BAGLAMAGA MAHSUS 
NİPEL. 

Yukarda yazılı tahmini 
Öedeli 450 lira olan 45 adet 
Simens mamulatı elektrola· 
n bai!lamağ'a mahsus ninel 
1 ı 2. Kan. 935 tarihinde As· 
keri Fabrikalar satınalma 
komic;yonunda p::tz<ırhkla sa· 
tın alınacaktır. Sartnameler 
bedelsiz olup satrnalma ko -
misyonundan verilir. Talip
leri.., .,,uvakkat teminatı o. 
lan 3'i lira 75 kurn~ıa vevmi 
mezkfirda saat 14 de satın· 
alma komisvonıına mHraca
atlan ve 2490 numaralı ka 
nunun 2 ve 3 iinci1 maflr1e1~
rine nazaran vec;~iki hamil 
olm:ıl:tn. r·u>rı4) 8 - ı:qzg 

30 KALEM MUHTELİF 
ALAT 

Yukarda mikdan yazılı 
ve tahmini bedeli 9000 lira 
olan muhtcl:r atat 9 subat 
935 tarihinde ~aat 15 de as· 

· keri fabrikalar satınalma 
komisyonunda kapalı zarf 
u~·,livle •:mtm alınacaktır. 

ULUS !9 ILKKANUN 1934 CUMARTESi 

U_ou_tpım1vaca1Cl 

BDVDK VIL BA$1 G~-CESI 
Ağrıların ve soQuk algınlığının serf ve 
lcati tesirli devası, ambalaj ve komprime
lerinde EB al3meti farikasını taşıyan · ıha· 
kikT ASPlRtNdir. 

Fiyatlar h4!r seneye nazaran çok mutedllolacak) 

YerJeri 27 Birinci Kanuna k,!ldar tu.tun~ 

Şartname parasız olup sa -
tmalma komisyonundan ve
rilir. Taliplerin muvakkat 
teminatı olan 675 lira ile 
mühürlü kapalı zarfları yev
mi mezkurda saat 14 de ko
mis yona vermeleri ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerine nazaran ve
saiki lazimeyi hamilen mü -
racaatları. (3792) 8-5833 

24 TON MÜKELLES 
SODA 

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

(3789) 8-5858 ------ -
Kiralık apartrman 

Yenişehir, Paşalar tepe -
si, Menekşe sokağ-mda mer
kez K. Miralay Demir Ali 
apartır -•1ımn üst katında 

dört oda. banyo, mutfak, su 
ve elektrik ve her tiirlü kon
foru havi daire kiralıktır. 
Şartlarını anlamak istiyen· 
ler her gün Merkez K. İn. 
.?ibat Kıta K. Bnb. Kemal'e 
müracaat etmelidir. 

8 - 5838 

Maden suyu 
İştahı artırır, en ağır yemek· 

teri kolay hu:mettirir, içimi lez· 

retti, temiz ve sıhhi sofra suyu

dur. Karaciğeı ve böbrek taşlan· 

nr düşürür, taşların teşekklilil· 

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

kum ve şeker hastalığına en iyi 
ve tabir ilaçtır. 

En tabii iştah ilacı 

KISARNA MADEN· 
suyudur. 

Deposu: 
Ankara Ycnihal No: 20 Şevket 

oakkaliyesidir. 8-5831 

' flllllllllllli ::ıı:ıı:ıuımınıımııııııım 1 

a 
Tarihe karıştı ( Meş 

hur Hasan Paşa fırını) 
ONLU Ol.GUT 

~ 

fırını oldu. Yüce tanıyı

~ crlanma bildiririm. l 

'~ 8-H~~!T 1 
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AnJ{ara V aliliITT.nden: 
Kayaşta Kızılca köyde deve taşı mevkiinde yapı taşı oca 

~ı 3 - kanunusani - 935 perşembe günü saat 15 te isteyene 
ihale edilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartlan 
öğrenmek için her gün encümen kalemine ve artırmaya 
girmek için de aranlanmış olan 250 liranın yüzde yedibuçu
ğa uyan teminat makbuzu veya mektubile ihale günü en -
c-ümeni vilayete gelmeleri. (3743) 8-5749 

Nafıa Bak.anlığından: 
Kütahya hattının Tavşanlı istasyonuna mücavir Doma

niç ormanlarından kesilmek ve Tavşanlı istasyonunda 
veya ona mücavir istasyonların birinde vagonda teslim edil 
mek şartile muhammen bedeli 54,000 lira olan 40.000 add 
normal kayın traversle muhammen bedeli 1306,50 lira olan 
390 adet makas kayın travers kapalı zarf usulü ile eksilt· 
meye konulmuştur. 

Eksiltme 10 · 1 - 935 tarihine rastlıyan perşembe günü 
saat 15 de Ankara'da bakanlrk malzeme müdürlüğü odasın 
da yapılacaktır. 

İsteklilerin 4015 lira 33 kuruşluk muvakkat teminatla· 
rının malsandığma yatınldığma dair olan makbuz ve tica
ret odası vesikası ile birlikte tekliflerini 10-1-935 perşem
be günü saat 14 e kadar hakanlık malzeme müdürüne tevdi 
etmeleri tazrmdır. 

İsteklilerin bu husustaki şartnameleri 275 kuruşa An
kara'da bakanbk malzeme müdürlüğünden satın alabilir -
ler. (~7.:\7) 8-- 5771 

AnJ{ara Orman Tescir ve 
' Fidanlık Müdürlüğünden: 

Ankara Orman Teşciri sahasiyle Fidanlığın gösterile
cek mahallerine nakil ve teslim edilmek üzere (5) Tonluk 
kamyonla yarısı bevgir yansı davar gübresi olarak (300) 
kamyon gübre 17 K. evel 934 ten 7 K. sani 935 şe kadar 
(21) gün tekrar münakasaya konulmuştur. Talip olanlar 
şeraiti görmek için Fidanl~k müdüriyetine ve ihale günü 
olan 7 K. sani 935 pazartesi saat (15) de teslim vezne edil
miş teminat makhuziyle komisyona müracaat eylemeleri. 

(3720) 8--5709 
----------------------~ 

l\'lm .. Ossiihahri I{ umandanJığı 
Satın Alma Komi svonu Reisli
ğinden: 

Miktarı Teminatı Münakasa 
Cinsi Kilo Lira K. Tarihi Günü saati 

Ekmek 350,000 2231.25 31-12-934 Pazartesi 10 
Sabun 33,00 594.- ,. ,, 14 

~eniz efradı ihtiyacı için satın alınacak olan cins ve miktarı 
ıle muvakkat teminatı yukarda yazılı iki kalem erzak hiza
larında gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konmustur. İstekli olanların ihale günü ve saa
tinden bir saat e~el muvakkat teminatlariyle teklif mek
tuplan ayn ayn birer zarf içinde ve her ikisi ayrı bir zarf 
derununda olarak komisyon reisliğine teslimi ve şartna
melerini görmek istiyenlerir~ komisyonumuzla İstanbul'. 
da Kasımpaşa'da Levazım Satmalma komisyonuna müra-
caattan. (3677) 8-5674 

saçlarınız 

dökülüyor mu? 
Hemen dökülmesine manı 
olunuz. 

KANZUK ECZAHANESt 
müstahzaratmdan. 
KOMO]EN: Saçların dö· 
kütmesine ve kepeklenmesi
ne mani olur. 
KOMOJEN: Sac.tarın kök· 
lerini kuvvetlendirir ve bes
ler. 
KOM OJEN: Latif rayihalı 
bir saç losyonudur, deposu ~ 
Kanzuk eczahanesi her ec • 
zahane ve rtrivat mağazala- t 
nndan arayınız. 

İngiliz Kanzuk eczanesi ma nulatmdan. 

Öksürenlere pelesenkli katran eksiri 
Yeni Eczahanede bulunur. 

Devlet Demiryolla rmdan: 
31. 12. 1934 gününden sonra yeni mesajeri tarifesi oaşıı .. 

yacaktır. 

Yeni tarif ede 30, 35 ve 45 kiloluk parçalar için de ayn 
ücret vardır. Ücretlerde kesirler beş kuruşa yuvarlatd • 
mıştır. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(3797) 8--5822 

İmar Müdürlüğünden: 
Kimden Muhammen 
istimlak Ada Parsel bedel 
edildiği Mahallesi Sokağı No. No, Lira 
Raşit Yeğen B. Müftü 193 3 900 
Seyid Leblebici 197 10 500 
Zehra Nuri Yeğen B. Müftü 197 9 600 
Lutfiye Yenice Namazgah 211 3 300 

• 

Yukarda kaydı gösterilen evlerin ankazı hizalarmdakl 
bedellerle 29. 12. 934 cumartesi saat on beşde bitmüzaye
de satılacağından talipleri İmar müdürlüğündeki komisyo-
na müracaattan. (3808) 8-5830 

MALİYE BAKANLI GINDAN: 
Kırtasiye depoları için lüzumu olan yirmi bin adet ma· 

kineli karton madeni aksamı on beş gün müddetle açıll 
eksiltmeye konulmuştur. 

Örneği İstanbul'da Dolmabahçede kırtasiye deposun· 
da görüleceği gibi şartnamesi de bu depodan alınacaktır. 
Vermeğe istekli olanların yüz yirmi beş lira muvakkat te· 
minatlariyle 7 sonuncu kanun 1935 pazartesi günü saat on 
beşte merkezde toplanan alım ve satım komisyonuna gel· 
meleri. (3779) 8-~808 

r:- -.-ı 

' lmt•fi" iilhıbı ve Başmu· l 
1 

1 haıriri Falih Rıflu ATAY 1 1 SİNEMA AR 
. 1 

; Umumi ncşriyat1 İdar<: eden 

• Yalı işleri müdürü Nasuhi 
Bı\ YDAR. 

Çankm caddesi cı'vumda ' 
Ufııs matbustndı basrlmrittr. J 

1 YENİ 1 ~uuON BU GECE 

Umumi arzu üzerine: 

KRALIÇA 

Devam ediyor. 

KRlSTlfıl 

Aynca: Dünya havadısleri. 

1 
1 

BUGÜN, BU GECE 

Bütün kederleri unutturan im tııım. 

HAYATTA BİR DEFA 
"Macar Marşr,, nın büyük mümessilleri: 

GUSTAV FROHLICH ve 
CAMILLA HORJlf 

Ayrıca: Dilf!VB havadisleri. 


