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kararı reddetti 
Bay Litvinof, Parise gitmekten 
vazgeçerek Moskovaya döndü 

----- 1 

Bulgaristanda 
Sıyasal buğran 
Bulgariıtanda krallık rejimi ile 

cümhuriyetçiler araıında uzun za. 
;ııandanberi devam eden ıizli çar· 
pıpla son ~ünlerde artık açıia 
çıkmıt hr. Jki ıün önce Bulıar hü· 
kumetinde olan değitiklik bu çar· 

P•f manm gizlenemez bir izeri ( •· 
seri) olarak ıörülebilir. 
-Bulıariıtan durumu hakkında 
bu hükmün dojrulupnu anlamak 
. • .. 1 • • • b"raz ıeriye revi· ıçın goz erımızı ı s- • 

relim: Evvelki yıl Muf&DOf bb•·r 
nesi ıünföı birinde aıker takunı· 
nın ayaklanmasiyle iıbafmda~ çe-

k·ı . t• Yerine Gorıiyef kabıne· 
ı mıt ı. Z 

ıi geçmitti. yeni Baıbakan" v~ 
no grupu denilen ıüel (alım) bır 
partinin adamı bulunuyordu. 

Yeni hük4metin ıöze çarpar 
ilk renai diktatiirlilktü, parti v,. 
kemite diitmaDI olmaaıJdL Bı' 
nunla beraber kral ile de hiik6m' 
aruında bir açıklık eezUiyord 

ASIM US 

(Sonu !. ci sayı/anın 4. cil sütununda) 

<:eneoreJe Bay Lava/, Bay Sir Con Saymen ve Bay Ro'bert 
bafbaı,ı Alman me•eluini lıonaıuyorlar. 

Londra, 20 (A.A.) - Almanı 
ıkUıneti, Londradaki elç"liii va· 

Jıtaliyle, lnıiliz hükümetine, Ce
nevre karannı protesto eden bir 

nota göndermiıtir. 
Kıaa olan bu nota, Cenevre ka 

rarma U'fl umumi bir proteıt.> 
mahiyetindedir. 

Noton.,Mdni 
Berlin, 20 (A.A.) - Ulusla .. 

Kurumu konseyinde temsil edil 

(Sonıı 9. cıı sayı/anın 1. ci sütununda) 

ınlar6irliği kongresi çalışıyor 

Murahhas lngiliz bayanları arasınd~ 
mücadele uğruna hapse girenler var! 

in iliz murahhası Bayan Turbeı vil muharririmiı:e seçim hakkını elde 
g eden Ingiliz kadınlarının . neler yaphklaı ını anlatıyor 

Kadınlar 
Bugün bir miting 

yapacaklar 
Bugün saat 17 buçukta arsı 

ulusal Kadınlar Birliği murah _ 
haslan, Tepebaşı belediye ti _ 
yatrosu binasında "Kadının bir 
yurttaş sıfat ile hakları ve vazi
feleri,, mevzuu üzerinde ser • 
best bir miting yapacaklardır. 
Herkes gelebilir ... 

Mitinge Türk murahhas he _ 
~eti reisi Bayan Latife Bekiı 
Işık reislik edecektir. Antalya 
sayJavımız Bayan Türkan Baş 
tuğ, lngiliz parlamentosu aza _ 
mdan Ledi Astor, İsviçre mu
rahhası Bayan Gur, Romanya 
murahhası Prenses Kantakuzen 
Fransız murahhası Bayan' 
Bronsvig, Hint murahhası Ba _ 
yan Hüseyin, Avustralya mu . 
rahası Bayan Litilcon söz söy _ 
liyece ki erdir. · • 

Yunanistanda divanıharpler çalışıyor 

Kaçak asilerin muhake
mesi mayısta başlıyacak 
örfi idare, intihabattan bir müddet 
evvel kaldırılarak muhalif fırkalara 

propaganda fırsah verilecek 
Atina, 20 (Kurun) - Drama. 

Lariaa ve Gümülcüne divanıbarp
leriyle Sakız iailerini muhakeme 
etmekte olan Atina harp divanı, 

tetkik ettikleri davalar hakkında 
kararlarını vermitlerdir. 

Bu kararlar, müebbet kürek ce
zalarından bqlamak suret(le muh. 
telif cinı cezalardan ibarettir. 

Son iayanı hazırlamak ile ıuç
lu General Papulu ile arkadaıları, 
divanıharp huzurunda müdafaa · 
larma baılamıılardır. Bu mühim 
muhakemenin bir iki ıün içinde 
bitirilmesi ve harp divanının ka
rarını vermesi muhtemeldiT. 

Atina, 20 (Kurun) - Bütün 
kaçak iailerin, Mayısta harp diva
nı huzurunda ııyaben muhakeme
lerine baılanması kararlaıtırılmıt
tır. 

Venizeloı ile mevkuf fırkalar 
reislerinin muhakemeti 23 Nisan 
da ba9lıyacaktır. 

Muhalif Fırkalar intihabata 
l§tirak edecekler mi? 

Atina, 20 {Kurun) - Muhalif 
f ırkalann lınilmllsdeki aaylav İn· 
tihabatına ittirak edip etmiyecefi 
merak ve alika ile takip ~dilmek· 

Oeffoı CiimlİfırİyeJ Birliii 1'a· 
......... ,.,.c ...... -... 
harp ltıaarunl&. 

Altla: T ent111e lıumaıtflanı :4-
miral Rmnn ilen~ "İINllllıltarbi 

(Soruı 9. cu aaya/am11 .+. cıı afltununda) ltruarantl& 

Bulgaristanda kabine bu/ıranı 

Bay T oşef de yeni ka
bineyi kuramıyor 

Sofya, 20 (A.A.) - Kabine müzakerelerine devam etmetde • 
buhranına henüz bir hal çaresi bu- dir. Fakat bu müzakereler, timdi
lunamamıttır. Kabineyi teıkile ye kadar bir netice temin edeme. 
memur edilen sabık nazır Bay To- r.ı:ıtir. 

teff, muhtelif sıyasa adamları ile (Sonu 7. ci aayı/anıtt .f. mı afıtımt1Mcl) 

Türk gazetecileri dün 
akşam yola çıkblar 

heyetlerinden ve üç ıene lngUiz par· 

:~ntoa;~d~ "';dın a;a olarak bu • Alnıangaga giden gazeteciler, Pxı,tan J ~n: '!Ve,et BalU, '.Ahmd ŞQkrlJ E• 
k n;uıı "'bi c odn urbervUl din mer, Kemal llnal, Aaını Uı, Şmit Dlimon, Muzaffer, Abidln Da~r 

1 lla1iarrfrintis. lnıiilis W .. lannın mücaJelelmnİ anlatan B~ on erans nasın a gazetecilere be. Ekrem Rli u;. • 
lıo • J•• /rii l t J uanatta bulunnuııtur. Al . • . . .. f 

an TarlMnlil, il Btqı11111 Owt/-. ali t11 ft6TCn•n un top an ınn an lngiltere 'J.adınlık hareketinde çok . man hükUınetının daveti uze- Gazeteciler heyeti, ıazetemiz ~ 
bit ,.,,llnlJ.. tanınmıı bir fahılyet olan Mit de _ rıne Almanyaya ıitmeleri karar. muharriri ve Artvin aaylavı Bay 

Dln,.a kadıalar WrJiil koqremil lara ait yazımızı yedlnd sayıfamızdal mlştir ki: laıtırılan Türk ıazetecileri, dün Mehmet Asım Uı, lıparta aaylavı 
dün ~hflllUlll& deYUD etıalftir. D8a balacaJunnız. alrtam ıaat 21,20 de Sirkeciden ve Uluı ıaıeteai idare ve matbaa 
konqalan ve kaba! .ffll• karar- Kon11re11c gelen JngUiz murahha•· ( o ıu 4. cü sa111/arnn J. ci ritununda) kalkan trenle )'ola ,ılmaaılardır. (Sonu o. cu •W..•n•" ş Qi rifYnll..cı.A 
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iç Anadoluda bir çimento fabrikası kurulacak 

Sümer bankın 
yaptığı 

bir sene zarfında 
n e~ı erdir? • 

ış 

Ankara, 20 (A.A.) - Sümer 
Bank idare meclisinin banka u -
mumi heyetine verdiği ilk çalıtma 
yılına ait raporda, "Garpte aana • 
yi memleketlerinde fabrikalar it -
sizlikten tasfiye olunurken mem -
leketimizde tuurlu, hedef ve is
tikameti muayyen bir gayretin 
mahsulü olarak umumi surette sa
nayi ve bu meyanda bilhaaaa f ab
rikalar ve imalatı ıeri bir inkipfa 
mazhar olmuıtur,, denilmekte i · 
di. 

Banka idare mecliıinin ikinci 
çalııma yılı hakkında heyeti umu
miyenin yarın yapacaiı toplantı -
ya arzedeceii raporda memleket 
sanayi itlerinin bir senelik ıeyri 
etrafında vermekte olduiu maUi • 
mat, yukarda itaret edilen huıu • 
ıun, geçen yıl içinde de ayni kuv
vet ve emniyetle tahakkuk etmit 
olduğunu göstermektedir. 

Filhakika devlet sanayi itlerin
de olduğu kadar huauıt ıanayi 

it }erinde de ıeri bir inkip.f yılı o-
lar.ık ıösterilebi1ecek olan 934 yı
lında bir taraftan bet yıllık sana· 
yi programı tatbik edilirken diğer 
taraftan da milli sanayi hem tev • 
siler, hem de imalat artmalariyle 
umumi buhran içinde bir Strük -
tür genişlemeıi göstermittir. 

Banka idare meclisi raporuna 
sc; , 'SiıimeT Jh.nlt f Abrlkale.ı ı ma.

nnılltmtn Uttffımi satıılarında ge
çen yıl gibi bu yıl da istisnasız bir 
canhhk ve inkitaf görülmüttür. 

Geçen yıl aatıtlar 1933 de 1932 
yılına göre olan sürate nazaran 
daha ya.vat artmııtır. Bu, bilhas • 
ı;a milli mamulat aatı,larında ıö • 
rülmekted i r. 

Sümer Bankın Beykoz ve Ba • 
kırköy fabrikaları satı!larına ıe -
lince: 

Beykoz f abrikasmın satııları 
1932 yılma nazaran 1933 de yüz
de 2 artmıt iken, 1934 de 1&lıf 
miktarı 1933 yılına nazaran yüz • 
de 81 artJDJtlır. 

Gene, Bakırköy f abrikaımm sa
htları, 1932 ye kıyasen 1933 de 
yüzde 13 artmıı 1934 de sabt nia
beti 1933 yılma naazran yüz~e 
31 yükıelmittir. Her iki fabrika· 
nın piyasaya yaptığı satııların bü
tün satıt yekunlarındaki hiaaele • 
ri de fU suretle inkiaam eylemek • 
tedir: 

Beykoz fabrikasının 1933 yı -
lında piyaaaya yaptığı satıttaki 

hi11esi bütün satıt yekGnunda 
yüzde 0,62 iken bu nisbet 1934 de 
yüzde 14 e çıkmıttır. 

Bakırköy fabrikasının 1933 de 
piyasaya yaptığı aatıttaki hine • 
si - Hükumete yapmıı olduğu 1&· 

tı9lar hariç olmak üzere - umu· 
mi satıp nazaran yüzde 52 iken 
bu nisbet 1934 de yüzde 70 e çık· 
mııtır. 

Raporda 1934 yılında menau • 
cat piyasasında görülen ıevtekli
ğe mukabil ham piyasalarmda gö
rülen yükseklik ve bunun maliyet 
fiyatlarındaki tesirleri etrafında 
izahat verilemktedir. 

Ve bundan sonraki itler hak • 
kında töyle denmektedir: 

"Milli sanayileıme kuvvetli 
bir ana mesnet olacak demir ea • 

nayii mevzuu üzerinde- kararlar 
alabilmek için vekaletin direktifi· 
ni ebkleemkteyiz. 

Milli sanayide kendisine genit 
bir pazar bulacak olan kimya sa· 
nayii ile de filen 1936 • 37 senele
rinde uğratılması tasarlanmakta • 
dır. • 

1 • 1 
Bundan maada hükUmetimi • 

zin teklifi ile·P.rogram harici o • 
larak kurulabilmesi imkanlarını 
aradığımız yeni bir çimento f ab -
rikası için davet olunan mütehas· 
sıı Anadoluda tetkikat yapmakta
dır. Alınacak neticelere göre mü· 
sait imkanlar görüldüğü takdirde 
iç Ana.doluda bir yeni çimento 
fabrikasının süratle kurulmaıma 
ıeçilecektir. Bu teıebbüs ucuz ve 
harcıalem ~imento politikasına 

doğru kuvvetli bir adım olmak is
tidadındadır.,, 

Bankanın 1934 yılı hesabatına 
gelince, sanayi programı muci • 
hince tesis etmekte olduğu f abri -
kalar için bu yıl içinde 3.317.360 
lira sarf edil mittir. 

Mevcut fabrikaların tevsii do
layısiyle bunlara ve yerli mallar 
pazarlarına tahsis olunan sabit ve 
mütedavil termaye miktarı da 9 
milyon 21,055,58 liradan 11 mil • 
yon 655,58 liraya çıkmııtır. 

Yeni tesisler dolayısile ban • 
kanın teve11üü ile mütenasiben 
artan masraflara rağmen 1935 he
sap senesi zarfında banka 1 mil
yon 617,032,01 liralık safi bir kir 
tahakkuk ettirmit bulunmakta • 
dır. 

Istanbulda iki şiddetli 
zelzele oldu 

Iranda 
birçok 

zelzeleler devam ediyor; 
söyleniyor insan öldüğü 

lstanbul r~sathanesi evvelki 
gece, aaat 17 yi 26 dakika 49 sa -
ni7• S4l'SO ..,. diin &aba.lı •a.c.\ 7 y i 
14 dakika 11 saniye· ıeçe merkezi 
latanbuldan 1600 kilometre mesa
fede iki tiddetli zelzele kaydet -
mittir. . 

ilki ni•beten daha ıiddetli olan 
hafi eın~n 1kisinin de ayni yerde 

ve Iranın timali garbi mmtakaam
da vukubulduiu tahmin ediliyor. 

T .. b .. _, :ıo (A.A.) - lnnın 
timal vilayetlerinde ve bilhassa 
Mazenderanda zelzeleler devam 
~-1~edir. Mühim zararlar ve 
birçok insan telefatı olduğu söy -
lenmektedir. 

Yunanistanda Harbiye Nazırı müda
faa planlarını gözden geçiriy~r 

Atina, 20 (A.A.) - Harbiye 
nazm, hudutlann müdafaasına 

müteallik planları tetkik etmekte
dir. H :.:!dimetin, yeniden istihk:':-;ı 
intası için üç milyon Sterlin lirası 
tahsisine karar verdiği hakkında 

yabancı memleketlerde çıkan ıa
yianm Atina Ajansı, aılı olmadı • 
ğını beyan ediyor. Ajansın tavzih 
ettiğine nazaran, müdafaa planı, 
henüz katiyetle takarrür etmit de
ğildir. 

Bulgaristanda sıyasal buğran 
_.. (Başmakalden devam) 

Fakat Gorıiyef hükumeti bir yıl
dan ziyade yerinde duramadı. J. 
kincikinunun ortalarına doğru ge. 
ne birdenbire Sof yada bir kabine 
değiımesi oldu. Gorıiyef hüku· 
metinde harbiye bakanı olan Zla
tefin bqbakanlıfı altında yeni bir 
kabine kuruldu. Oyelerin~n çoju 
general olan bu ka~ne dofrudan 
dojruya knla dayanıyordu. Kral 
Boris, Gorıiyef hükametiyle bu 
lriikGmete dıtarıda dayak (Ütİ· 
natwah) olan Selçef ve arkadq.ı 
larmın krallık rejimini yıkarak ye. 
rine cümhuriyet rejimi ıetirecek· 

• terinden ıüphelenmitti. Krala aa· 
drk oJan Zletef ile arkadatlann· 
dan bir yeni lıük6met yaparak fÜP. 
beli gördiiğü bakanları dııarıda 

bırakmııtı. 

lıte o gündenbeı:i Gorıiyef ile 
arkadqlarının ve cümhuriyetçi ol· 
duğu anlatılan Zveno rrupunun 
ara11 açılmq bulunuyordu 

· Şimdi Sofyada ·olan son -deli· 

tiklik ile dört ay önceki hükumet 
buğranı tamamlanıyor. Sonra dik
kate değer bir noktadır ki bu de
ğiıiklik olmazdan iki, üç g:in önce 
Zlatef hükUmeti eski batbakan 
Gorgiyef ile gene eski batbakan
lardan Çankofu bir adaya •Ümıüt· 
tü. Böyle önemli (mühim) bir 
sürgün kararından sonra hükume
tin çekilmesi ve. yerine eski diplo
matlardan T oıefin gelmesi Bulga
ristanda olup biten itlerin nomal 
(tabii) olmaktan ço" uzak bulun
duğunu pek açık gösterir. 

Yukarıda k11aca imlediğimiz 
(İ§aret ettiğimiz) gibi Kral Boris 
krallık rejimini tehlikede gördü
ğü için açık bir mücadeleY.~ atıl
mağı gerekli ıörmüştür. Gorgiyef 
ile Çankofun sürgün edilmelerin· 
de kralın da parmağı bulunduğu
na füphe edilmemek lazım gelir. 
Onun için ~undan sonra Bulgaria
tanda heriün yeni bir hadise bek
lenebilir. 

ASIM US 

Ankara, 20 (Kurun} - Veki- terfian Rodos konsoloılufun• 
Jetinde bulunduğu hariciye ınüste- yinleri, Rodos konsolosu BaY 
tarlığını asaleten yapmak üzere san Rıfat\a Batum kançılaJ'I 
Bay Agahın ikinci smıf elçiliğe, Orhanın merkeze, Moskovt 
maslahatgüzar Bay Kemalin hu . yük elçiliği katibi Bay Necd~ 
kuk müıaviıliğine, Atina bat kon - hirin Roma katipliğine !l 

ıolos muavini Bay Cavit Ulvinin yüksek tasdike iktiran etti. 

Maarif cemiyeti başkanlığına Ba# 
Nafi Atuf un seçilmesi muhtemel. ; 

Ankara, 20 (Kurun) - Maarifi ki Konya saylavı Bay Refik.~ 
cemiyeti, Kamutay Batkanı Bay zurum saylavı Bay Asını ile 
Mustafa Abdülhalikın reisliği al- hum Emin Fikretin yerlerine 
tında toplanarak nizamnamenin len Bay Muhiddin Baha ( 
bazı maddelerini değiıtirdi. Yeni Bay Hüsnü Ali (İzmir), ve 
umumi merkez azalarını seçti. De- Hüseyin A.vniden maadaıu 

ğiıtirilen maddeler arasında reis den seçilmiılerdir. Cemi}et = 
vekilliklerinin kaldırılması1 ma - kanlığına B Nafi Atufun ıeÇ 
halli kongreler yapılması vardır. si kuvvetl~ muhtemeldir. 
Eski umumi heyet azalarından es-

Demiryolları memurla:-ının takaütlü ti. 
Ankara, 20 (Kurun) - Demir· 

yolları memurlannın tekı.ütlükle· 

rinde Anadolu hattı memurlarının 
teavün sandığındaki bir milyon 
lira ile Kasaba §irketinin memur -
lar için bıraktıiı tazminattan iı · 
tifade edilecektir. 

Komiıerlik imtihanına 

Girenlerin Evrakı 

Ankara, 20 (Kurun) - Birin
ci ve ikinci komiserlik için yapı · 
lan imtihan evrakının tetkikatı 

bugünlerde bitecektir. Terfi ede
ceklerin Hazirandan itibaren mek
teo terfi haklarını kullanabile
cekleri soyleniyor. 

Sporculardan Fikir Soruldu 
Ankara, 20 (Kurun) - idman 

ittifakı umumi merkezi, terbiyeci 
hocalarla spor klüplerine, ieaki 
sporculara bir anket açarok spo • 
ıun inkitafı yolundaki dileklerini 
rnrdu. D•lekler hülaaa edilerek 
Hazirand& Ankarada topluacak 
kongreye bildirilecektir. 

Libertaı An karaya Neden 
Gitmedi? 

Ankara, 20 (Kurun) - lıtan
bulda üç maç yapan Libe1tu ta

kımı 23 Ni•anda yapılacak bir 

maç için yedi yüz lira iıtemittir. 
Bu para çok görüldüğünden takım 
Ankara.ya çağrılmamıttır. 

Bu paralarla kesilecek 
bet tekaüdiyeye karııhk tut 
timendifer memurlarının 
memurları gibi tekaütlükleri 
min edilecek, 1920denberi 
tanların geçmit hizmetler\ 
edilirlerken tamlacaktır. 

Köprüler 

Ankarıı., 20 (Kurun) 
bul - Ankara yolunun 
vilayeti hududuna isabet ed 
mında 33 köprü yaptırılac 

Vilayet bu it için bu ıe.
çeaine 30.000 lira koydu. 

Ankara, 20 {Kurun) -
rilk te~kilatı ve koruma 
kanunları layihaları g .. ~ 
encümenince tetkik ediler~ f 
oiundu. Hrr iki layihanın~ 
taya bütçe encümenince te 
lunarak Kamutayda müz 
baılanması muhtemeldir. 

Tiftik Cemiyeti Toplall~ 
Ankar.._, 20 (Kurun) - -."' 

cemiyeti varın umumi ko~ 
yapacaktır. Cemiyet tift~ 
inkipfı için yeni çalıım• r_ · 
mı hazırlamıtbr. 

Bayram Hcuırlıkltıt' ~ 
Ankara, 20 (Kurun) -3 

koruma kurumu çocuk 
hazırlıkla •ını tamamlamıttd' 

Kamutayda dünkü müzakere ~ 
Ankara, 20 (A.A.) - Kamuta- mit ve encümen çokluğunuOA 

ym bugün Fikret Sılay'ın baıkan· n~n değiıti~~lmesi~i. i~p. ~ 
lığında yaptığı toplantıda Konya hır ıebep gormedıgını .01 ;:;i'. 
ovası sulama idaresi ile yüksek tir. Ölüm cezaaınm 20 sene ~ 
mühendis mektebinin 1931 yılı çevrilmesi lehinde bulunoıot (J_ 
son hesabına ait mütabakat be • adliye encümeni üye1eri~-;. 
yannameleri hakındaki divanı man Dinçer de bu husust.Jıl A 
muhasebat encümeni mazbataları tai nazarını izah ettiktell fl 
kabul edilmif, bazı eıh&11n ölüm cezanın 20 sene hapse tah ~ 
cezasına ~arpılmalarına ait maz • ~erilen takriri okumut ,,e H ~ 
hatalar üzerinde görütülmüttür. dilmitlir. Mazbata oldıı•-

''11 ':J 
Bunlardan Tirebolunun Ara • kabul olunmuf, Halep 1 1"7 

gerit köyünden Mehmet oğulların· ~hale~i~de~ .~lbidin oi~ ~ 
dan Halil oğlu Asım ve Kava• o- yın Nurmın olu~ cezasın "~· 
ğullarınıdan Emin oğlu Hüseyinin ması hakkındakı mazbaı-
ölüm cezasına çarpılmalan hak • vip editmittir. . ··ııti ""1 
kındaki mazbatanın müzakeresin· Kamutay pazartesı g1l 

de, adliye encümeni azalanndan naca_kt_ır_. _____ _.~İlil~ , 
üç saylavın karara muhalif kal· BAY HlTLERE TAYY il~ 
mıt olmalarının sebebi etrafında HEDiYE EDJLtYO tf 
sorulan suallere karşı encümen re- Berlin, 20 (A.A.) - ı~ ~ 
isi Salahaddin Yargı, Kurultayın yıl dönümü münasebetİY ~.j. 
ve encümenin bu gibi meselelerde hücum kitaları 28 harp t.• fil"'~ 
T qkilatı Eıaıiye Kanununa na · ıinden mürekkep bir takif' 
2aran olan vaziyetlerini izah et • hediye etmiflerdir. 


