
lO MAYIS 1935 CUMO 

_!!!! AL TiNCi YIL. No: 4950 Adımız. antf muzdır. 

4. Büyük Kurultay Açıldı. 
Dört çetin yılın başarıklarını anlatan 
~tatürk, partisine yeni yönergeler verdi 

... bütün dünya gidi~iiıi göz önünde tutarali, dikkatli; hazırlıklı, ~· 
uyanık bulunmak lüzumuna kamğız!.. 

Atatürk. dün Dördüncü Büyiih Kurultayda heT cümlen heyecanlı alm,larla kuilen fa «iykvi ver • 
miırtir.. · Atatürk'ün bu •öylevde kullanml.f olduğu kelime karf{lılılan §Unlar.dır: 

Devrim: lnkılib _Azı: l•yan (Revolte, rebellion) - Güvenlik:Emniyet (aaayif anlamına) - K .. · 
- ·-mı: Kati - Gelişim: /nki.fal - Yönetim: idare ( Administration) - Ar: Güzel •anatlar (Beaux-Aru) 

1

• 

• 

-E~it: Müaavi - Kapasite: Kabiliyet (Capacite) - Doğunsal: Fıtri - Tüzel: Adli (Juridique) - · 
Ôzel: Hu11tısi (Prioe, particulier) - lılev: Amel ·(fiil) - Kapıal Şamil - Cuda: A•la - Yönet· ~ 
lemek: Tevcih etmek-Tecim: Ticaret- Güdümlü: Sevk ve idareli ( Dirige) - Değet: Temcu - Ône,,... 

·ti: Ehemmiyetli_ Konu: Meozu - Bağltı!ık :Müttefik ( Allie) - Dayanışma: Te•anüt - Yükenıı 
TaahhüJ (Engagement) _ Bayrılık: Sadakat - Etke: Amil (Facteur) - Namal : Tabii - Eyicil ı 
Hyırhah - Kınav: Faaliyet ( Activite) - Örgüt: T~kiJat (0:-g::ı.tisation) -Yönet: Veçhe-Kut•alı 
K.ud.t - Sürel: Daimi_ Finan•: Maliye - Modern: Am - Endiistri: Sanayi. 

- Kurultayın sayın üyeleri l 

, Karırrlannda bulunmakla haz duyduğum 
delege arkadaşlarımı selimlarken; yüce ulusu
Jlluza say,. ile aiıarmı. 

Bu anda, bundan önceki kurultayları ve par
linıizi doğuran ilk Sıvas Kurultayını ~ ki, dış ve 
it düşmanlann süngüleri altında kurulmuştur • 
Labrlamak, geçen on alh yılın bütün hadisele
rini ~z önüne getirmeyi kolaylaştmr: 

Uçarom kenarmda yıkık bir ülke... Tüdü 
«ıüşmaalarla kanlı bo~tm&I~.~. Yıllarca süren 
Nvaş... Ondan · sora, içenle ve dl§llrda. 8aygr de 
lodan yeni vata.o, yenJ sosyete, yeni devlet v~ 
bunlan başarmak için arasız, devrimler ••• işte, 
tiirk genel devriminin bir kısa diyemi ••• 

Bayanlar, Baylar; · 

Partimizin her kurultayı, denebilir ki, bir dö
~Üm başmda toplanmıştır. 1927 kurultayı, do
guda kopan azıyı yenerek cumuriyetin sarsıl· 

maz temelde olduğunun anlaşılmasma; 1931 
kurultayı güvenlik ve sükônıın kesin olarak ku
rulmasına rasge1ir. Bu kurultayımız ise, geniş 
ölçüde geli~im devri içinde bulunduğumuz gün
lerde toplanmış oluyor. 

Knndtaym yf"niden alacağı ilerleme ve yük
!i<elme .tedhirleriJe vatanın yüksek yönetimini 
erdemli eUerinde tutan Partimizin şerefli tari· 
J • • ' 
nnı zenginleştireceğine şüphe yoktur. · · 

Geçen kurultaydan bugüne kadar, ki.iJti.irel 
ve sosyal alanda başardığımız işler, Türkiye 
~umuriyetinin ulusal çehresini, kesin çizgi_Je
rde, ortaya çıkarmıştır. Yeni harfleri, ·ulusal 
ta "h" •• d"I" n ı, o_z ı ı, ar, ilimsel müzik ve teknik ku-
rum)~ ·ne, kadım erkeği her hakta eşit, mo
dem turk sosyetesi bu son yıllann eseridir. 

Türk ulusu ancak varlığını derin ve sağlam 
kiiltiir sınırlan ile çevreledikten sonradır ki, 
onun yüksek kapasitesi ve erdemi, uluslar ara
!!lfnda tandır. Tiirk ulusuna doğunsal rengini ve
ren_ hu. devrimlerden her biri, çok geniş tarih
sel devırlerin övünebileceği büyük işlerden sa-
ydsa •eridi B"•t•• b • • • 

-- • _J - r. u un u ışler, partimizın progra· 
•n_ını, özenle göz önünde tutarak haşanlahil-
~ştir. . - -

'. Tüzelt _sağ_lrk-soıyal, fhtans, ekonomi ve ba
Y•drrlık işle_runizde, hiç durmadan aldığımız 

L
Yeni tedbirlerin iyf ve yerinde olduğuna kanıi 
ulunuyonız. 

d ~de~izi Karadenize demirle bağla~ık. Ana· 

Sayın arkadaşlar; 

Geçen dört yıl~ başlıca i~levi ekonomi ala• 
nmda olmuştur. Birçok ülkeler, acunsal buhran 
karşısında sarsılmış ve umutsuzluğa düşmüş
ken biz, hu kapsal f el ak et önünde cuda irkil•. 
medik. Yurdun ekonomisini yeni bir düiene 
yönetlemiş · bulunuyoruz. Arsıulusal tecimf 
denkleştirerek, iç pazarı harekete getire~ek ken• 
dimizi korumağr başardık. Asd önde tuttuğu-. 

muz iş, geniş bir .endiiı-ltri programını gerçek• 
Jeştirmeye. başlamak "olmuştur. Bu program, ta· · 
mam.lle ge~e!tiif -,rün; 9iipL..- ynrddaiın 
geçimi his olunacak dere.cerle genişliyecektir. 

Tanın ve endiistri hareketlerimiz hiribfrfof 
koUayan tedbirle~le yapılmaktadır. 

"Maden ürüiılerimiz, son mamanlarda özel hu 
gelişim gösterdi. Umudum~z odur ki, · gelttell 
kurultay maden işlerile beraber deniz ekono-ı 
miıdnde bugün almakta olduğumuz tedbirlerin 
verimli sonu~Jarmı dermiş olarak toplanacak· 
hr. 

Görüyorsunuz ki arkadaşlar; yepyeni bir gü· 
dtlmlii ekonomi diizeni kurmakla uğraşıyoruz. 
Partimizin ekonomik anlayışı; bu y(indeki pro
gramımızın, yurdun ihtiyaçlarını karşdıyaeak 

\e onu az zamanda gelişmiye ve geni~liğe erdi .. 
recek en iyi program olduğunu gösterecektir. 
Yeni öğütleri!'iz ve direktiflerin izle, yeniden, 
ilerleme ve yiikselme ı.-dhirlerimizi kolaylaştı· 

racağımıza şüphe yoktur. 

Bay~n1ar, haylar; 

Cumuriyetin dış sıyrllada özenle güttü~ii 
amaç, arsıulusal hanşı korumak ve güven için· 
de yaşamaktır. Komşulamnızla dostluk ve iyf 
1ıeçinme yolunda her gün biraz daha ilerlemek· 
teyiz. 

So~yetlerle dostlu~muz, her zamanki gibi. 
Nağlamdır ve içtendir. Kara günlerimizden ka
lan bu dostluk baf:mr türk ulusu unutulmaz de
ferli bir hatıra bilir. İki memleket arasında her 
yönden değetler eıklaşmakt1,1 ve genişlemekte
(Jir. Sovyetler, cumuriyetimizin onun<"u yılın· 

fta, yüksek delegelerile, şenliklerimizde hazır 
bulundular. 

-
J\tatürlı Kunıl14y acilonunJa arka .•~alorJan 6irlnJ~ 

. l . . . " . . . . . 

lnönii Diirdiindl BB7'i/ı. Ka raltayı tıftulmİ . 

Okurlarıwıza! 
olu da ozel şirketler elindeki bütün yolları sa- . 

bn aldık; İstanbul ve İzmir' de )iman ve rıhllm 
işleri devlet eline geçti; Diyanhekir kapısında
~· Antalya'ya, Erzurum'a, kömür yurduna 
urnıadaa ~iyoruz. 

DeYlet Demiryollarr kunıma, bugün. kendi 
lll•bm olaa bet yüz .milyon liralık bir id ~
YIİ-lnekted .... 

. Devletlerimis, hükümederile · ve uloslarile, 
her ~ırsatta, hirlbirlerine nasıl fnandıklarmı. ~e 
ne kadar giiv~ndiklerini hiitiin diinyaya göster
mektedirler. Son günlerde, Boğazlar meselesini 
ortaya koyduğumuz zaman, Sovyetlerin bizim 
lezimizdcki doğruluğu ve haklılığı bildirmiş ol
malan, türk ulusunda yeniden derin doRtluk 
duygulan uyandırmıştır. 

Türk • Sovyct dostluğu arsıulusal barış için 
~imdiye kadar yalnız hayır ve fayda getirmiştir. 
Bundan sonra da yalnız hayırlı ve faydalı ola-
caktır. -

(Sonu 3. ilncil myı/aJa) 

Gazetemizde ~ıer gün kullandığımız Kıla
vuz kelimelerile osm anlrca karşılıklarını 2 in
ci ~~ıf~ızda bulacaksınız. Bundan başka, ge
ne ikıncı sayıf amızda yeni kelimelerin kullanı
şını gösterir bir ders açtık. 



SAYIFA 2 

Pil iflerl. 

Kılavuz için 
dersler 
-ı-

Bayındır-. mamilr 
Bayındırlık = 1 - kamftriyeı 

2 - Nafıa 

Bayındı:rmak = İmar etmek 

Anadolu eski tarihlerde bayın
dır bir ülke idi. 

Anadolunun, eski ve yeni bü
tün bayındırlığı tii.rklerin eseridir. 

Anadolrıda Selçuklardan son -
ıa esaslı bayındırlık işleri görmi
yoruz: Selçuk taş, kubbe ve tonoz 
]arın peşinden Camuriyet l!eto
nu geliyor. 

Biz kendi yurdumuzu bayın • 
flırmağa uğraşıyoruz. 

Yeni bir kanruıla, bütün devlet 
yapı işleri, Bayındırlık Bak.anlığı
na bağlanmaktadır. 

,,. ~. 
Tapmç = lbadct 
Özvermek-= Vakfında etmek 
Uraaa = Hurafe 

En büyük Tapuıç bfr ülküye 
özvermektir. Urasalarla avunmak 
devri geçti. 

Anıt= Abide 
Kazı = Hafriyat 
Yıkı= Harabe 

Bütün Anadolunun sıtı ve iis -
tü, yalnız türk amtlan ile dola -
dur. Bütiin kazılarda kendimizi a
rayıp buluyoruz; bütün yılular bi -
zimsir. 

Fakat, §İmdi, hepsinin üzerinde, 
Cumuriyet yapıları, ilk güneş gi -
bi, söküyor. 

Ayrıkım = Aayıp (excentrique) 
Özgün = Ş~ mümtu (Oıigina.J) 

Osmanlıcada excentrique keli-
mesinin karşılığı yoktu. Şimdi biz 
onu ayrık.sın kelimesi ile pek iyi 
anlatabiliyoruz. 

Osliibta özgünlü ne kadar yiilı
sek. bir vasılsa, ayrıksınlık o h -
dar gülünç bir balüliktir. Yalmz 
yazıda ve sözde değil, bütiiJJ yap
yışta özgün olmak güç olduğa 
için, başkslanna benzemekten 
kurtulmak istiyen gençlerimiz.in, 
sık sık, aynksınlığa saptığım gö-
ıüyoraz. 

Tan&ık = Acayip, harika. (merveille) 

Dünyanın yedi tansığı neler 
olduğunu biliyorsunuz. Eğer size, 
bu asrın en büyük tansığı ne ol -
duğunu sorarlarsa11 biÇ düşünmek
sizin, 

- Türk kıırtalU§ul diyebilir-
siniz. 

* ... 
Evgin = Milstaceı 
Evecen =- Aefil 
Ira= Seciye 
Öngörü = Badret 

Şu çatlak ayınlI iki aıab keli -
ınesi karşısında, düz ve keskin, 
türk kelimelerine bakınız. Aralı -
çalarr sanki hamurdan yuğurııl -
muştur: evgin ve evecen, türk ıra
sı gibi, çelikten dökülmüştür. 

Türk devriminde her şey biri
birinden evgindir: fakat hiç biri 
evecen/iğe gelmez. 

Biz belki tezcanlıyız; hiç bir 
zaman evecen değiliz Evecenlik
te öngörüyü kaybetmek tehlike
f:İ vardır. 

Rusya' daki salgıtımız 
Moskova, 9 (A.A.) -Türk ko

nukları Gostomeç kolkozunu ve 
türlü kolkoz evlerini gezmişlerdir. 
Kolkoziyenlerden Maksimenko, 
konuklara bir ziyafet venniş ve 
bu ziyafette Gostomeç kolkozu 
başkanı, dost türk ulusunun, türk 
konuklarının türk Cumur Başka
nının ve Stalin'in srhhatma içmiş
tir. 

Türkiye büyük elçisi B. Vasıf 
Çınar şu suretle karşılık vermiş
tir: 

- Bütün kalbimle Stalin'in şe
refine içiyorum. 

- . - .. ;=-------- - - =-====-=---=--=--~~ -. .=..:.._: - ---=-=:--:_-~- -_ - ~:. ------ - -- ""' 

ULU~ 

i ç D u y u K L A R 
• 
iç Bakanının lspartadaki kışkırtım 

hakkında ajansa diyevi. 
Hadise mahdut ehemmiyetli bir zabıta val(.asındaıi ibarettir 
ve halk arasında hiç bir tesiri o]mamıştır. 

Isparta, 9 ( A.A) - iç Bakanı 
Şührii Kaya, Isparta muhabirimi
ze fQ beyanatta bulunntııfh:ır: 

"' - 1925 Şeyh Said isyanı 
müncuebetiyle /spartaya naklolu
nan ve kendi.ine bediüzzaman a
dını takan SaiJükardi, dini a · 
ymde alet yaparak irticai pro -
paganJalara gigri§mif ve bir la

lam aal adaml.an kamlacuak doğ
nı yoldan f"§lrtmağa ~alqhğı an-

500 yıl önce yaşamış bü
yük bir türk hekimi 
adına dikilen andaç 

İzmir, 9 (A.A.) - Bundan 500 
yıl önce Mısırda Maristani Mısır 
adile aıulan onulma yurdunun 
baş hekimi, Kirgi köyünden ünlü 
türk hekimi Hızır Bahanın adına, 
altı aydanberi hazırlanan mermer 
anıtın önünde açılma töreni ya
pılacaktD'. Büyük hekim, Aydın 
oğullarından İsa beyin zamanında 
Mısır'dan çağrılmış ve öz yurduna 
gelerek son ömrünü ilim ve fen ile 
orada geçirmiştir. Bu büyük ada
mın hekimlik ve onulma için o 
çağlarda yazdığı beş, altı eser la
tinceye ve Avrupa dillerine çev
rilmiştir. Bir~de gömülü olan ve 
türk hekimliği tarihine şeref ve
ren büyük hekimin cumuriyet ça
ğında izini aramak, bulmak ve 
onun adına anıt yapmak türk var
hğmm özenli bir zevkidir. Hekim
ler odası adına lzmir'den Bayan 
Doktor Handan Kutlu, bayan dok
tor Sabih~ bayan dokt<h Ferhun
d~ B. doktor Necdet Otaman, B. 
doktor Cevad Zeki Bil, B. dok
tor Necmettin Ustüntürk açılma 
töreninde bulunmak üzere güzel 
bir çelenkle ve bugünkü trenle Ö
demişe gitmişlerdir. Manisa has
tanesinden B. Dr. Necdet de gene
ral Dirik'in çağmsı üzerine gide
cektir. 

General Dirilt, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı sayın doktor Re
fik Saydam adına yüksek bir bü
ket götürecek ve büyük günün e
serleri arasında bu da konulacak
tır. 

İstanbul baştan başa 
bayrak ve ışık içinde 
İstanbul, 9 (Telefon) - Bugün 

şehir en uzak uramlarına varınca
ya kadar, baştan başa donanmış
tır. Halk bu büyük günü değer ol
duğu önemle kutlamaktadır. Gece, 
her taraf elektrik ışığı içindedir. 
Liman ve vapurlar da donanmış
tır. Her yanda parti bayrakları u
lusal bayraklarımızın yanında 
dalgalanmaktadır. 
Halkın toplandığı yerlere konu

lan radyolardan, herkes, Atatürk
ün tarihiğ söylevini dinlemiş ve 
coşkunca alkışlamıştır. 

Halkevi, Tepebaşı tiyatrosunda 
büyük bir toplantı yapmış, Ata
türkün söylevi dinlendikten son
ra, yüksek öğretmen okulu direk
törü B. Hamid bir söylev vermiş
tir. Sabahleyin de üniversite kon
ferans salonunda Ordinaryos pro
fesörlerden B. Ali Fuad Halk Par
tisinin büyük başarımları hakkın
da bir konferans vermiştir. Diğer 
yüksek mekteblerde de profesör
ler bu konu üzerinde konferanslar 
vermişlerdir. Bu gece partinin f s
tanbul merkezinde kurult~y şere
fine bir balo veriliyor. 

laşılml§tır. Adliye hadiseye el 
koyarak Saidil-Kürdi'yi ve muh· 
telil yerlerde kandırabildiği o -
tuz kadar mürteciyi tevkil etmiı
tir. Temyiz mahkemesinin kara
riyle muhakemeleri Esk~ehirde 
yapılacakhr. 

Genel emniyet idaresindeki. si
cilline nazaran, Saidil - Kürdi 31 
mart il'ticaına luırqmq ve ıark 
vilayetlerindeki irticai kiirc:l hare-

Bugünlcü at yarışları 
İlkbahar at yarışları bugün baş

lıyor. Koşulara saat 14,30 da baş
lanacak ve beş koşu yapılacaktır. 
Birgebahis meraklılarına koşula
n ve kazanmaşı beklenilen at ve 
kısrakları sırasile yazıyoruz: 

Birinci koşu: hiç koşu kazan
mamış 3 yaşındaki yankan ingiliz 
taylar içindir~ uzaklık 1200 metre
dir. Koşuya yedi tay yazılmıştır. 
İzmirde yapılan yarışlarda çoğu 
plase olan Alemdar ve Bora bu 
koşunun da favorisidirler. Üçüncü 
plase için Semiramisi tavsiye e
debiliriz. 

İikinci koşu: 1935 yılı içinde 
hiç koşu kazanmamış safkan İngi
liz at ve kısmrakları içindir, uzak
lık 1400 metredir. Buradaki favo
rilerimiz Bekar ve Barçtır. Bekir 
İzmirdeki koşularında bir ~ey ya
pamadı, fakat bugün kendisine 
zorlu gelecek atta bu yıl ilk koşu
sunu koşacak olan Barçtrr. Uza
nın azhğmı da Bekar için daha a
vantajlı buluyoruz. 

Üçüncü koşu: Yerli, yamnkan 
arab ve arıkan arab at ve kısrak
lar içindir, uzası 1600 metredir. 
Koşacak atlar arasında geçen yıl
ki yarışlardan tanıdığımız Sefil 
ve Ceylan vardır. Koşunun sonu
cu da bu iki at rasmda paylaşıla
caktır. 

Dördüncü koşu: Dört ve daha 
yukarı yaştaki ankan ingiliz at 
ve kısraklar içindir. Handikaptır, 
uzası 1800 metredir. Bu koşuda 62 
kilo ile koşacak olan Grandezza, 
öndüresi Kazabadalyadan 3 kilo 
fazla ~rmasına rağmen koşuyu 
kazanmak için sıkıntı çekmiyecek
tir sanıyoruz. 

Beşinci koşu: Dört ve daha yu
karı yaştaki yarıkan İngiliz at ve 
kısraklar için hanaikaptrr, uzası 
1600 metredir. Koşuxa yedi at ve 
· -ak yazılmıştır. Handikapta 

: dırım (62 kilo) en baştadır. 
Öteki atların taşıyacakları hafif 
kilolar Yıldırım icin korkulu de
ğildir. İkinci plas~ için Kap veya 
Nona oynanabilir. 

Çifte bahis ikinci ve üçüncü 
koşular arasındadır. 

Piyango biletinden 
çıkan dava 

İstanbul, 9 (Telefon) - Avukat 
Rifat isminde biri, Uçak Piyango 
direktörlüğüne karşı 20 bin lira
ı/k bir protesto çekmiştir. Avukat 
bu protestosunda, son defa 20 bin 
lira kazanan ve bütün parçalarını 
kendisinin almakta olduğu devam 
h biletin son parçasının satıcı ta
rafından bir başkasına satılmış 
olduğunu iler isürerek yirmi bin 
lirasını istemektedir. Öte yandan 
satıcı da, bilet parçasını, çekiliş 
günü sabahına kadar beklettiğini, 
ve eski alıcısı tarafınd~ .aranma
dığı için başkasına sattığını söy
lemektedir. 

kederinde faaliyetten geri dUT • 
madığından, lapartaya naklolun
mu§tu. AnlG§dıyor ki, merkum 
otuz senelik mayalı bir mürteci 
olup il.ad edecek sal vatandaş a· 
ramaktculır. 8Q§ka sanah yok • 
tar. Şimdiye haclar elde edilen 
malumata göre, hadise mahdud 
ehemmiyetli bir zabıta vakaBın • 
dan ibarettir ve halk arannda 
hiç bir teairi olmamıştır.,, 

Dinarda kurultaya 
hazırlık 

Dinar, 9 (A.A.) - Cumuriycc 
Halk partisi büyük kurultay günü 
yapılacak şenlik programı liazır
landı. Atatürk'ün söylevini halka 
duyurmak için Halk partisi tara
fından radyo getirildi. Parti ve 
halkevi, şarlrk, eğlenceler verile
cek olan okul kurağlar, sokaklar 
elektriklerle her zamankrnden çok 
fazla donatılmıştır. 

Sovyet artistleri 
İstanbul, 9 (Telefon) - Şehri

mizde bulunan sovyet artistleri 
yarm akşam fransız tiyatrosu sa· 
tonunda ilk konserlerini verecek
lerdir. 

Macar hükümeti türk 
tecirmenlerine döviz 

veriyor 
İstanbul, 9 (Telefon) - Macaı' 

hükümeti Türkiye ile arasında kli
ring anlaşması olmadığını ileri sü
rerek Macaristana gönderilen 
mallarnnızm ödenmesi için döviz 
izni vermiyordu. Bu hal, Macaris
tana mal gönderen tecimlerimizin 
durumunu güçleştirdiği için hükü
metimiz Dış Bakanlığı araçlığiy
le Macar hükümeti yanında girgi
lerde bulunmuştur. Bugün İstan
bul Tecim Odasına macar hükü
metinin döviz vermeye başladığı
m bildiren bir telgraf gelmiştir. 
Alacaklı tecimler bu haberden 
çok sevinmişlerdir. 

Tarım yönetgerimiz 
geliyor 

İstanbul, 9 (Telefon) - 9 tari
hiyle Atina'dan bildiriliyor: Yu
nanistan'da bulunan Türkiye Ta
rım yönetgeri İstanbula hareket 
etmiştir. 

Sümer Bank yeni işçi 
stajmanları alıyor 

İ1!itanbul, 9 (Telefon) - Sümer 
Bank Bakırköy bez fabrikasının 
uzuğ mektebine yeniden 150 tale
be alınacaktır. Bunlar stajdan son
ra bankanın fabrikalarında çalış
tırılacaklardır. 

Türk - Fransız 

yargıç hakyeri 
İstanbul, 9 (Telefon) - Türk -

fransız yargıç hakyeri bu devre
nin işlerini bitirmiş ve başkam 
B. Aser memleketine gitmiştir. 

İstanbul - İzmir 
telefonu 

İstanbul, 9 (Telefon) - İstan
bul - İzmir telefonu şehrimizde 
büyük bir ilgi uyqndımııştır, Hat 1 
açılalı bir hafta olduğu .halde gün
de 120 kadar konuşma yapılıyor. 

- -

lO ıv1A YIS 1935 CUMAi 

Bugünkü sayımızda ge~ 
çen kılavuz kelimeleri 

Aday ::;ı Namzed 
Almağa = Teberru 
Araç = Vasıta 
Arıkan = Halisüddenı 

Arrsma = MüdahaJe 
Arsıulusal = Beynelmilel 
Atanmak = Tayin etmek 
Ayrışık = Muhalif 
Aynm, ayrı = Fark 
Aytar = Muhabir 

I 

Bağlaşık = Müttefik 
Basın = Matbuat 
Birgebahis = Bahsi müşterek 
Bölek = Fıkra 
Bölge = Mıntak; 
Bölüm = Fasıl 

Çağrı = Davet 
Çoğunluk = Ekseriyet 

Değet =Temas 
Değişke = Tadil 
Dilek = Temenni 
Düzenlik = intizam 

Eğilim = Temayül 
Eğgin = Mütemayi'. 
Eğlenceler = Müsamereler 
Eşit = Müsavi 

Genel Yönetim Kurulu = Umumi Idaı. 
re Meclisi (heyeti) 

Gerçinler = Tahkikat· 
Oirgi = Teşebbüs 

. 

Görette bulunmak = Ziyarette bal}Ut' 
mak 

Görüşü = Müzakere 
Hakyeri = Mahkeme 

İlgilendirmek = Alakalanaırmaır 
-.;;- . 

İlgili = Alakadar 
Karşın = Aleyhtar 
Kınay = (Faal) ' 

Krtında = Nezdbıd' 
Konu= Mevzu 
Kurağ = Bina 
Okul = Mekteb 
Onamak= Tasvib etmeli 
Oy= Rey ' 
Oylapna = Taatii efkar 
Ödev = Vazife 
Öndüre = Rakib 

Önem = Ehemmiyet, 
Önerge = Teklif 

Sağlamak: = Temin etmek 
Sağışman = Muhaseber.1. 
Sav= İddia 
Savga = Müdafaa 
Sekreter = Katibf• 
Süre = Müddet 

Şahsiğ = Şahsi 

Şarhk = Belediye 
Şölen = Ziyafet: 

Tarım = Ziraat 
f 

Taslak = Proje 
Tecimer = Tüccar 
Tinel = Manevi 
Tören = Merasim 
Tüzük = Nizamname 

Uçak = (genel olarak) Tayyare 
Uçman = Tayyareci 

Ulttşal = Resmi 
Uram= Mahalle 
Uza = Mesafe 
Uzuğ = İhtisas · 

Üye = Aza ' •. 
Yadarsıma = Ademi niUdahale 
Yalanlamak = Tekzib. edilmek 
Yalim = itibar 
Yargıç = Hakem 
Yönetger = Müsteşu 
Yönerge = Direktif 

Zabıtname = Tutalga 
Ziyaret = Göret 

ANKARA RADYOSU 
Dün akşam Ankara radyosu Cu .. 

mur Başkanlığı orkestrası tara .. 
fmdan çalman erkinlik marşiylo 
programına başlamış ve Sinoo 
saylavı Cevdet Kerim İnceda~ 
büyük kurultayın açılması etraıt 
fmda bir konuşma yapmıştır, 

Cumur Başkanlığı orkestrası 

nı güdem için getiri lef!. prof esö~ 
Herman Fon Şunaydel'in şefliği 
altında Veberin, Uberun uvertü• 
rünü arkasından Hayde'nin La" 
Ren senfonisinden Romansmı çal• 
mıştır. Bethoven'in Egmonde u .. 
vertüriyle profesör,_ olgun güdeın 
kapasitesini gösterdi. . 

Son olarak b;:ısm raporu okuıı
muştur. 
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Notlar 

4. Büyük Kurultay J. . çıldı. 
(Ba!Jı 1 inci sayıfada) Macar toprağı, 

Arkadaşlar; 

Geçen dört yd içinde bir önemli 'adise de 
Balkan Paktıdır. Dört devlet, kendi güvenleri 
için ve Balkanlann, karışma ve karıştırma ko
nusu olmaktan çıkması için içten bir kanağatla 
hirihirlerine bağlanmışlardır. Balkanlı bağla· 
şıklanmızla gittikçe artan bir beraberlik ve da
yanışma sıyasası güdüyoruz. Yiikenlerimizin 
gereklerini, kesin bir bayrılıkla gözetiyoruz. 

günkü yüksek insanlığın, uluslan bfriblrhıe 
yaklaştırma çaresini bularak, genel güvemlz· 
liği ortadan kaldırmasını ummak isteriz. 

Macar bayvan1 

Asıl dikkate değen Balkan Paktının, daha bir 
yıl içinde, arsrulusal barış için büyük bir etke 
olduğunun anlaşılmasıdır. Balkan Paktı, gittik
çe, Avrupa barışmm başlıca temel ta~Iarmdan 
biri olmak yerindedir. 

Geçen dört yılın şerefli hadiselerinden biri 
olmak üzere, İran Şahimıahmm, sayın konuğu
muz olduğunu kıvançla hatırlatırım. Bu şalısiğ 
tanışmadan iki memleketin kazandığı faydalar 
pek geniş olmuştur. iki kardeş ulusun arasını 
açacak hiç bir mesele kalmadığı ilan edilmiş ve 
birihirinin bahhyarlığınClan, kuvetli olmaların· 
dan başka di1ekleri bulunmadığı an1aşılmıştır. 

Bunun1a beraber bütün dünya gidişini gaz 
önünde tutarak, dikkatli, hazırlıklı, uyanık bu
lunmak lüzumuna kamğız. Gene bu kanağatla
dır ki, dostluklarımıza bağh ve bütün ilgileri
mizde eyicil bir sıyasa ile elimizden geldiği ka
dar genel harı~ı korumak istiyoruz. 

Bayanlar. Raylar; 

Size biraz da partimizin son yıllardaki öz ha
yat ve kmavmd!lo hahse•leyim. Geçen kurulta
yın parti örgiitlerine vermiş olduğu çalışma 
röneti çok faydalı ve ' Terimli olmuştur. Parti 
üyeleri. prensiJ>lerimizi anlatmakta, yaymakta 
ve biitiin yurddaşJarın sevgiJerini, giivenlerini 
kazanmakta, kendilerinden beklendiği gibi ha
reket etmiş1erdir. Parti seçimlerinin canlı ve 
özenli bir tarzda o1uşu sıyasal hayatımızda 
önem1i bir ilerleyiştir. 

Partimizin, halkev)eriyle bütün yurddaşlara 
kuca«ım seması vatanda sosyal ve kültürel bir 

~ J 

A 

Afgan devletinin uluslar sosyetesine girişini 
selamlamakla bahhyar olduk. Bu kardeş ulus 
ile dostluk bağlarımız mutlu bir surette ilerle
mektedir. 

devrim yaptı. 
Sevgili arkadaşlar; 

Bir macar köyüncfe ulu•al danı •• 

Yakm komşulan:mızla ve uzak (J.evletler1e o
lan ilgilerimiz, genel olarak, nomal ve dostça
Clır. Arsıulm;al ilgilerin gerektirdiği bütün de· 
ğetleri ve konuşmalan Jiıvançla kolaylaştırıyo-

Cumuriyet Halk Partisinin esas düşünce ve 
dileği, vatandaşları her türlü ayrılıktan koru
mak, onJan, kendileri ve büyük türk ulusu için 
faydalı kılmaktır. 

Programımızda iş bölümlerinin her birinde 
bulunan, yurddaşlann özel ve genel asığlan ve 
genlikleri, ayrasız, göz önünde tutulmuştur. Bu 
hakikatm bütün yurddaşlar~ yalın olarak, bi
linmesi çok önemlidir. Bunu yurddaşlara an
latmak ve bu suretle onların sevg:lerini ve gü· 
venlerini kazanmak, parti üyelerinin kutsal ö
devidir. 

ruz. 
Türkiye· cumuriyeti arsıulusal aileniiı, ancak 

fay dalı, çalışkan ve iyi geçimli bir unsuru olmak 
amacındadır. Uluslar sosyetesinde ciddiğ barış 
ve elhirliği isteğile çalışıyoruz. 

Uluslar sosyetesinin, arsmlusal güveni arttı
racak, geçmişten kalma hastalıkları iyileştire
cek ~nsaniğ sonuçlara varabilmesi başlıca di· 
leklt-rimfadPndir. 

Türk ulusu kenClisine hizmet eaenleri, sürel 
bir surette~ değerlemiş ve onlara önvermiştir. 

Arkadaşlar; 

Arsnılusal dun1m nazik bir ı>uhran geçir
mektedir. Eski ve büyük anlaşmazlık, son ça
hşma]arla heyecanlı bir noktaya gelmiştir. Bu· 

Son saylav seçiminde partimizin ulusun gü
venini kazanması bize, ~alışmamızda yeniden 
büyük şevk ve kuvet vermiştir, 

U1usa hizmet yolunda bütün varlığımızla 
!,'alı,mak', parti üyeJerinin bozu]maz andıdır. 

l(urultay nasıl 
açıldı? 

Dün. sabah, daha erkenden 
caddelerde ve sokaklarda her 
günkünden başka bir canlılık, ka
labalık görülüyordu. Bütün dük -
kanlar ve evler türk ve meydan· 
lar parti bayraklariyle baştanba
fa donanmış, başlıca caddelere 
devrim hızını ve ulusal ülküleri 
anlatan dövizler gerilmişti. 

Caddeleri kaplayan kalabalık~ 
öğleden sonra büsbütün sıklaştı. 
Hakimiyeti Milliye meydanına 
doğru büyük bir akın baıladı. Sa· 
at ikiden sonra bu meydan, Parti 
ve Kamutayın önü bir insan du· 
variyle kaplanmıştı. Halk, cad • 
deden geçecek olan Atatürk'ü 
görmeye can abyordu. 

Atatürk, halkın alkışları ara · 
ıında Kamulaya geldi, büyük sa -
londa arka sıralarda üyelerin ara
ıında bir yere oturdu. Kamutay 
salonu, locaları ve dinleyiciler ye· 
ri, k\pılarma kadar hıncahınc bir 
kalabalıkla dolmu~tu. Saylavlarm 
bir kısmı ayakta kalmışlardı. Her
kes, heyecanla ve sabırsızlıkla, 
büyük söylevi bekliyordu. 

Tam on beşte Kurultayı Baı 
bakan İsmet İnönü açtıktan sor ··a 
Yerini Atatürk' e bıraktı. Büyük 
Önder, salonu dolduran ve sayısı 
hini geçen kalabalığın gök gürül
tüsü.aü andıran alkışları arasında 
kürsüye geldi. "Kurultayın sayın 
fiyeleriı, diye söze baJladı. Söz -
ler çıt çıkmıyan ıalonda, aanki 
0..,derin ağzından doğrudan doğ. 
ruya dinliyenlerin kalbine J>ir ha-
7&t kaynağı gibi akıyord:.ı. 

C. H. Partisi 
l(urultay Bildiriği 
C. H. P. Büyük Kurultayını dün 

saat 15 de Genel Başkan vekili 
İsmet İnönü açtı ve tüzüke göre 
iki asbaşkan ile dört sekreter se
çimini diledi. Bunun üzerine Bü
yük Kurultay asbaşkanlıklarına 
Abdülhalik Renda ve Saffet A
rıkan, sekreterliklere de Etem 
Kadri (Aydın), İbrahim Akıncı 
(Edirne), Fakihe Öymen (lstan
bul), Naşid Uluğ (Kütahya) se
çildiler. Bundan sonra üyeler a· 
rasında oturmakta olan Parti Ge
nel Baıkanı Atatürk sürekli al • 
kıf ve yaşa sesleri arasında kür
süye gelerek söylevlerini yaptılar. 
Bef dakika aramdan sonra Ah -
dülhalik Rendanm başkanlığı al· 
tında ikinci toplantıda nizamna • 
me, program, hesab, dilek encü • 
menleri ıeçiınleri yapıldl. 

Genel .Kitibliğin Kurultaya 
sunulan işleri encümenlere hava
lesini iıtediği bitikler ve yurdun 
her tarafından gelen kutlama 
telgrafları okundu. K~rulta! baş· 
kanlığınca karşılık verılınesı ka · 
rariyle 12.5.935 pazar günü aaat 
15 de toplanmak üzere çalışma • 
ya ıon verildi. . .. .. 

10.5.935 cuma gunu (bugun) 

t lO da bütün encümenler top· 
~a • b 
lanarak seçimlerini yapıp ışe at-
lıyacaklardır · 

ff:{o 

Komisyonlara adlan aşağı ya
zılı olan üyeler seçilmiştir: 
Program komisyonu 
Dr. Galib Üstün, Sinob. 
Ne§et, Aydın 
Ferid Celal, lçel 
Bayan Onaran, Maraf 
Ferid Doğu, Bilecik 
Şemseddin Günaltay, Sıvaı 
Dr. Muhtar Berker, İçel 
Muhiddin Dinçsoy, Urfa 

Hamid Ataç, Gümü§8lle 
Durak Sakarya, Gümüşano 
Kamil Başban, Burdur 
V asrf Çınay, Malatya 
Şevki Ergün, Konya 
Dr. Asım Sirel Samsun 
Hacim Kezer, Balıkesill 

Hesab komisyonu 
Ekr~m Pekel, Y ozgad 
Damar Arıkoğlu, Seyhan 
Şükrü Gökberk, İstanbul· 
Rıfkı Gürman, Bursa 
Tahir Taner, Kırklareli 
Haşim Kulalı, Manisa 
Dr. Mitat Altıok, Zongulaak 
Dr. Yusuf Hikmet, Ankara 
Hakkı Ongan, Van 
Cevad Köstekçi, Çorum 
Rifat Börekçi, Ankara 
Tahsin Ünel, Seyhan 
Safder Ta§pmar, Afyon 
Cemal Tekin, Konya 
Ziya Basa, Çoruh. 

Dilek komisyonu 
Ali Fuad Ünal, Konya 
Dr. Mustafa Cantekin, Çorum 
Salim Altuğ, Kara 
Şakir Öztürk, Y ozgad 
Mümtaz Ökmen, Ankara 
Şevket Eren, Çorum · 
Hayrullah Erğin, lstanbu' 
Veli Gürleyük, Sıvas 
Hakkı Tarık Us, Gire.sun 
Şükrü Nayman, Kayıeri 
Mazlume Sav~, Sinob 
Mustafa Bayram, Çankırı 
Meliha Ula~, Samsun 
Osman Taner, Malatya 
Li'itfi Gören, Bolu 
Ziya Sıdal, Ankara 
Hüsameddin Aybek, T okad 
Hüseyin Tirvakioi7lu, Afyon 
Sedat Pek, Kocaeli 
Süreyya, Krrklareli 
Mehmed Tevfik lnönü, Malatya 
Liitfi Müfid ÖzdE"~, Kırtehir 
Galib Demirel, Afyon 
A~a~ündüz, Ankara 
Ali Yetkin. Gazi Anteh. 

Bu yazıdaki kılavuz kelimeleri: Na- de geniş bir otlaktır, yaklaştıkça 
tür = tabiat, kuzey = şimal, güney = uçağın gürültüsünden ür~. __ 1 t 

cenub, uçak = tayyare, kudsal = kud- ve sığır sürülerinin tozu duman& 
sl, çrkat = ihracat, arıtmak = daha eyi· katarak kaçıştığı görülür. 
leştirmek, nomal = normal, endüstri Hayvan, macar çıkatmın en ö-
=sanayi, tecim = ticaret, meağden = nemli kısmıdır. Macarlar yıllr.rca 
maden, tahıl = hububat, kotarılmak = uğraşarak hayvanlarının nesilJeri 
halledilmek. ni arıtmışlar ve bu işi enikonu 

Tuna ve Tiza'nın nemlendirip 
beseldiği geniş ova, macar 11\ı1su 

·ın yüreğine en üstün sevrri ola 
• 

..... r macar at çobanı (Çiko§) 

• ~; toprai' ~ ... ıgisini, na tür ıevgi. 
sini koyınu~ ..... r. A.syadao çiftçi· 
liği öğrenmiş olarak Orta Avrupa.
ya gelen macarlar, hayvancılık • 
tan hiç ayrılmamışlar, hayvanı a
ilenin bir cüzü tanımışlar, büyük 
hayvan varlıklarını geniş otlak • 
lara, haralara yaymışlardır. 

Tuna, batı kuzeyinden i.~ '':e 
ye girer, ovayı ortasından )' cHclr 

geçer. Tiza da kuzeyden girer, 
doğuya doğru akar, Tuna gibi 
güneyden çıkar. 

Bu can damarlarımn beıledi· ı1 

ği geniş ovayı uçakla geçenler, 
her yanı bir ha,ka renkte itlenmit 
bir İskoç kumaşrnm üzerinden ka} 
dıklarını sanırlar. Macaristan • ı 
da sapan değmem•ş işlenebilir 
toprak çok azdır, borak macar 
ların gözündei ~- :1tsalla.şmıftll'. 

Macar türkü 1 i 
macar sazlaı . 

ve sözleri hep 
bunu anlatn·. 

Bu İskoç ku
maşının üstün • 
de yeıil ve göl
geli bir ıerid 

halinde iki sı • 
ralı top akas • 
yanın birbirine 
bağladığı köy • 
lcr, sıktır, top • 
ludur ve kala • 
balıktır. 

Orta Avrupada kendilerine has· 
re~mişlerdi. 

Hayvan, macar çıkasmın üç -
te biridir. Nomal yıllarda Maca . 
ristan, 860.000 baş at, 1. 784.000 
sığır, 2.361.000 domuz, 22.000 
keçi, 4.300 eşek, 1 .250 katır Ye 

1.463.000 tavuk, hindi, kaz ve 
ördek çıkarıyordu. 

~~* 

Çikoı (at çobanı) macar ova
.sının efesidir. Kaz tüyleri ile aÜs· 
Jü genit •İyaI: fapkumı ba,ına 
!eçirmİf, uzun etekli siyah elhi. 

Macari.tantltı bir köy evinde 
r.ü•lü bir oJa 

sesinin üzerine beyaz ve jslemeli 
abasını atmış, kocaman :, ~sunu 
tüttüren, ıert bakışlı, elmacık ker 
ınikleri çıkık çikoş Attila ordul;ı. 
rından bir ımır gözcüsüne ben -
zer. 

Bet yüzlük bir sürüyü, çc!, :":"\• 
mao bir tek çikoş, uzun deri k. • • 1-

El değme• 
miş toprak par• 
çaları ta uzak· 
tan ıeçilir, bu
rul herhal -

Bir macar köylüsü alutal kıya/eti iltı 
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çumın lıavayı yırtan takırtııı ile 
llrer ve güder. 

* • 
Macar ovası ya..ıın batlaJı&'l -

unda, ekin biçilmeden önce ne ga
seldir. Genit ova ıap3a11 bir de· 
nb ıibi chlıa1amr. ince ıaplana 
berinde aftrlıkJarından yana 
-"'•n ba•ıı.klarm ne gururlu bir 
.. .,ı...t •ar. Bire em veren bir 
bq ... jı, Audollla hoztm.mdan o · 
lan l>W iuaa. 1lıUll lmbnmaz . 

KMpatJardaa kopma riizaıir -
lar W Ml'I bclife denizini dm • 
mad.a plu,, oı car çiftçisi al -
tm aanaı e)gjeW ~lamadan 
ha JcaJcbnr. Macarista Orta A~ 
ıuı>•mm bir ci.ftli;i rıöidir. Güm
.ek du•arfan mmlan heniz k.
ltıll d f. nee-h• ft wa.r top. 
wkt"" ... kt AT\Wba1a - MllıCa -
ftıt.om d•v ~ ibB - -
car ç;rtçitJi we 
lvt-•nıfv il. J"• t ı .. -
Jındı~ Topnk iri 'eri 
fiatlan ~~ ..m -.. ı.nı-a 
ıö~ M =er .&rııllıti. •eah 
rin; satali\n • icia '- yml \• \b 
•IY"~ ant111 ,.. \mıc•.,• ._ 
tür!ü tilrlü eerıiJer w ..-ıa'
ac-rak çıkat i~ini güçlükle yolu· 
na l·,,yahiliyor. 

Macarların yüzde elli altııı 
cift,.idir. Endüstri, tecim, mai • 
d ... ndlik islerinde çalı.tanlar yüz. 
d"" n~., ... , TJulur. Geri kalan yüzde 
,.- rl~-t kıcJarmm türlü işlevi var
d,T. 

Bugünkü macar to.raklarmm 
% &\.1 i e!Dlmekudir .. Oı:mallla.. 
n Misine bakıl.... aaalm11ts. 
kapladıkları yerin memleketin 
%11.8 idir. Topraldarm % 10.9 u 
odaktır, '?o 7.2 çayır, o/o %.3 bal, 
% 1.1 bahçe ve % Q.3 azlıktır. 

Olke.de bütiiıa evlarin M yaptl& -
rm kaf,ladıp ,er macar topnk. 
larmın o/o 6.3 Üıllir-. 

T opraklarm yetiıtirdiii ürün-
ler:-

% SS.48 taJ.d 
% 30.45 bir çetit sarmqdt 
% 12.2 dokuma otlan 
% &JIS T.a. odan 
ey. Ull tiiırlii etı. 

roa:a--• ... 
M •"' 0 .. ' I .. 1 Fi • 

.. plh' ••• - ....... 1. ıhı ....... " --- • 
- o o .. .-... ... h ...... 

' •• 
)il -a. .... ... .... ... .. •ra-.•-...... 8117_.., 

tıpa: .. • • ~ 5.2. .... 
w.& -· + t • ... h h ~ 
J&l, ı.- - ... w.ı - -.. ,,, .. •. . ,.1&1.. lUOI 
WcL:lea -L. .. - -1ı11•1ıt h • -~ . .. ,. 
12.4 tiir. 

Çocukların kaybolduğu 

yalan 
İstanbul, 9 (Telefon) - Bazı 

gazeteler son günlerde f stanbu?
&ta beş altI çocuğun ortadan kay
bolduğunu yazmışlar ve bu ha~ 
ler çocuk ana babalannr kaygaya 
düşürmü§tÜ. Polisten öğrendiği
mize göre kaybolduğu söytenen 
bu çocuklar haln1tatte bihfikleri
nia evlerine gitmişler, bunlardan 
ikisi '1ımnlıuma giderlerken ,.._ 
ı.mı bybetmişler ve pa6ae bat
vurmuşlardlr. Bir tanesi de bqb 
bir ilde çahp ... taıJır. Bmılana 
hepsiain ı.ı-Jaklan yeder öğre
nilm .. ls•walda phmn"I ve,ıa 
kayıb çOC1lk •> ıw'Jiı anhpL 
mışm. 

Upkta ~bahçesi 
U§M; 9 (AA) - BaJJmi bab

çesind'e bir çOC1lk ~ ç1dL 
Çocuklar seırinç içmdedir. 

l 1 ! us 

Bütün Yurd dördi~ncü 
B .. yükKurultayıkuthyor 

Kurultay başkan ığıııa meıııleketiıt 
her tarafından telgraflar geliyor 

C. B. P. Dördilncü Büyük Kmulta
JI dola,WJk J1riun bu J'lftlDdaıı ku
ru1ta1 -,Caehcma J9z1ıerce telgraf 
~imiştir. :a. teıcraııan- bir ıkımu 
dün kurultayda oknnn Jtllr. 

!l.k olarak Ankara ili idare heyeti 

bilı.bm Rifat Börekçiaia Sektiiİ fU 
~ lısaf .kuıa1m4 ft albprla brplaa... : 

"Tiiırlt _,_ •• ı ,.- lıiır Ju 
.,. ..,.... Mı .. o' • 2 

ı• r'lir-a J f ps.Ciııeiıi• tlör
Jiia cii ..,.. 1Goıııl6owww. ~ 
... ai • •T'sri -- tl.U. lllft'I 
ile .d ' & )' ............. ö -
_, ...... t il...,. .. ,ahe • 
lif • , .,ııiıli t ..,..... ,,__,a -
n • M il &wırılli(n ıariltiıni • J 
D .. ÖF F - • llieai olacak
hT, Büyük Ônler Atatürk'ün em
..W.. alla elıla bayrağın alhnJa, 
kurtuluı oa JIÜkıeliı uğrcqına bat 
ve göniil vermq Ankaralılar, Bü -
yüi Kural.tcqa yiı"hek baf.anmlar 
lilerler.u 

Ankara: Rifat B<Sreksi C. H. P. vi-
layet ba,hnı - Adana: Rifat Akyftz. 
Kızılay başkanı, dit hel:imi - Çankı

rı: Said Uçak - !zmir: Kemal Pap. -
Ulucak muhtarı Mehmed Kayb - Do
i.aabey: Hekim oğJu - C. H. P. 1-şka
nı - Ilgu : T. Demir Ahmed- C. H. 
P. bafkanı-Trabzon: Ali Becil Bulat
eaki saylav - Gediz: Faile Pazarçiftçi
lstubul: ÖZdamr E&lritehir AJ'laıa -
Tabıt: AYılbt Emia Baya• elti ay

ln - Buraa: il. Zeybek - C. R. P. 
nahi,e 1-§bm. (Bursa au ağırlık) -
Buna auuğırlığı: C. Y-übel - belediye 
betlrmı - Çal: Abdullah Karayazılı -
Çmakın: V. K. inandık, C. lL P. 'ft 
belediye bafkam - Turgutlu: Cevdet 

Öktem - parti ie belediye başkam (di
leği nrdır) -Adana: Şakir Ozdoim· 
Jlerka ct")Gi C. B. P. blthm -
Jrefahqe: m.. ~ iL T--. - be-
.. ,. b ... _ - AJı:1""'9t: Cevdet • 
Pm:ti b .... - lln§eiı&: S. Tatar -
C. lf.. P. n - - a.•e"wı: GaJ• 
•111t1a -~ b t' ms - Tanua: 
Şac& - ç.brcwa f*aw ahib " it
çilerl - Bip: Mehmed El'dem - Çom 
esirgeme kurumu baıkanı - Samsun: 
F. Kipet' - Smmın valisi - Pazarcık: 

Aa Aka· C.. B. P. başkam - Edir
ae: Tali Öaaina - Trakya U. Miifetti-
al - Kar.W.: K. Taarıverdi - bde
clite erac'bm azw - 1'arpyUa (1. 
miı): Yalnl> KafPI'. ~r it!
--. m~-Geıılia: HuaD AJ.an. 
yak - Ii._:. Rıa Yaisıa - hallr&ü w 
belediye IMthnl - Aqelak: Dojan -
Akıehir naılü:pıe C. a P. başkam- Ke
pıı: Hallt partisi bafkaıu Fa.iık - ta
Wıbul: Xıs liscai. dircktörii Sabd. U

rıms - Vakfıkcbh:: Şarbay Kel.et Ba,. 

hadır - Manisa: T&y~are Cemiyeti 
başkanı S. Tu.rgııt - Gelibolu~ Çocuk 
cmgemc başkam Giirsoy - ~sir: 

koz: Cwmuriyet ocağı Emin - Tobd: 
Öğreticiler birliği başbnı H. Sakman 
- Bazclotan: C. H. P. bapam ~eki -
Mudurnu: Çocuk eairgeme kununu Ma
durnu kolu başkanı N. Özbn - Urla: 
Kızılay heyeti Fuad - Bartın: A
dapuarı Türk T. Bankası Bartuı pı
besi - Zonguldaık: .Manifaturacılar ku
rumu bqkanı Rızıa Demrer - Zongul
dak: Bakkallar kurumu bqkanı Ali -
Zonguldak: Terziler kurumu baıkanı 
AW.11ala Alp - ZonpJdalr: Ticaret 
odılıu tap-.. ı B. i'ebd İmer - Zoa
kulaak: Kmıfancmr br1- llrlıfbm 

A. 14uteaim - Zonguldak: Otıekilw 
kunmıu bqkanı H. F. Aalaıı - Zongul
dak: İnşaat .kurumu bafkanı Omıan -

Maçka: Belediye batkan.r Haaaa 
Balıçekapıb - Adapazarı: Kızılay 

ba,kanr doktor Nuri Rona - Maçka: 
Kaymakam ve M. SahinJer - Adapaza
rı- Parti ba.Jkan vekili doktor Nuri~ 
na - BJMtıtan: Belediye lılff W A. 
Baı-- - -.W: C. H. P. idare he
yeti betlrau A. Akım,. - llal.tya: 
belediye başkanı V. K. Saym - İzmir: 

Kızılay haf kanı doktor Cevdet Fuad 
- Al:çaabad: Parti başkanı Cevdet -
Kiitahya: Ha!kcvf bqkanı Erdem -
Klblıya: Pat'ti ı..,bn ...eb1i Şftkril 

Kathığ - Zoapldat: Spor ~I 
Bmt.n Onok - Zongaldak: Kmt
ay cemiyeti pbetıi bap.. •lllrat 
Hilmi- ZGlıguldak: Jtiimür Ja.aaaı ~ 
mele birliği reisi K. Balkar - XUtab
ya: Ticaret, aanayl odası bqkaaı Sü
leyman - Zonguldak: Sandalcılar ku,. 

rumu "8,tcanı Hasan - ZonpJdak: 
Mnwıacrlar kunmnı bqbıtı Abmec! 
Z-c-ldlk: ŞofMler karanaı batlnmı 
Fazıl - Adana: T. t C. 1. ç.n..._ 
nuntalcaaı bafkanı Coıkun - Karmniir
ael: C. H. P. kaza idare kunmua bafJr. 
nı R. V. Bilge - Beyoğlu: Cumuriyet 
gençler mahfili - Kalecik: Belediye 
başkanı Ali Erpraekca - Kütahya: 

Parti ..- kmli.tni w ..raka ikiaci 
başkanı A. t Kaıpn - Bjlrc;ilr: Valisi 
A. Oskay- Çnkın: Tkuet odaı baş

kanı H. Dede -AJr:tufllıcl: Parti iNi§· 
kanı Cevdet- - lfevtchir: Parti baflsa
nı S. Tat_.- X.Wca: Jılatafa Cebe

ci - Çubuklu parti ecaC& •fkmr -
İpsala: Fettall taJ1are pbeai -.urıı 
- İpsala:: B-ıi Sa,. Çecuk esirge
me başkam - Devl'ClrW.: Saicl .Hiyui 
Tamaç Parti b ;> am - AJmdal: H. 

Dağkıran ,.ti ..,an wldU - Bolu

M. Dalkılıç ...- tiwhd batbm -
BoJ11: Rıepd 1-ledİ19 ba,tas - Da-

rende: VeH Eren C. R. P. bafbn1 -
Seferihisar: Akkan C. H. P. bqkanı 

namına - Aydın: Kemal Özer Karapı
nar nahiye ve hilinahmer Ş. balkaıu -
Seferihisar: M. Orhan Seferihisar pr
bayı - Bilecik: Doktor Saffet Kızılay 

kurumu başkanı - İstanbul: Hamdi 
Gencay Alemdar nahiyesi başkanı -
Çelanece: R. Ertekin nahiye bqkanr, 

M. V. Evranoe nahiye çevirgeni, '111. 
Gürer kızday batiı:anı, Mithat tayyare 
başkanı, V chbi Çağ çocuk esirgeme 

bafkanı - Gelibolu: Doktor 1h8an 
Kızılay baJkanı - Ginen: il. Ersöz ;d-

man yurdu bafkasıı - Bandırma; :N. 
GökçilJ ticaret odaı mtk•0ı - Yalo
va: Receb Gögea Hacı lldımed ocaiı 

YOılnuJlara gösdtme kurumu B. K. Dağ
dıeviıett - Gelibel11: Belediye bafkam 
Ali Demil'tq- :O.,w: .N. Ona. Pa
plwhçe ocağı - K.. ERjliai.: Ticaret 

odaı lııa§kam Zi:pa A1taıa - Saımaıa 
Vali P. Kiper - Yeıiaöy: A.cılm lal
yU ocağı 1. heyeti batkanr Keluaed -
Gelibolu: im- J'Urdu bqkanı R. öcaı 
- Bahbair: lCmlay -MaıUaa: Bele• ..,...n, A.. Gemicioilıa - Yqil
lıiJ: Safra köye 1 he,eti bqbııı il US• 

tala_ Yepıköy: K. Çdtmece ıkıayun başkanı, liiyai Sener Akköy ocajı 
ealı 1 ı.e,eti 1-şkam Kumı IMiı _ başkanı, Halil Sa,er Kirazcı ocaCı bef-
S : J1a1kni bap.. :o. E. Baybl kanı, Rifat Acar Saha ecafı bafkam, 
- Ufak: Brpaıekon idman yll.lda _ Bayram Özkaı Cngiler onğl' lıqabıı 

Y~: C. B. P. Ambarlı. kO, l be- - Düzçe Halken bafkanı - Kn'kağaç: 

,eti 1-glı:am HihnU - Gelibolu: T.ica-1 G. Eken C. H. P. baJbnt, Celll bcJe4i 
c:met odası Ye borsası başkanı H. Bak- ye başkanı, Fehmi gençler birliği bat-
la.- B•mwhane: Tilkilik nahiyesi AJ- kanı, Eırer ticaret odası bapam, Fuad 
tm ordu ocaCı başkanı Fehmi - Bey- Avcılar birliği b~kanı 

akara 

Gazeteci ar adaşlanrnız 
ı\.]mau. yı'ıdan döndiller 

• Alman bssııı birl_~ğjain 'ağım Ourüıe Alimnyaya gitlen gau!•ro
cı arkada§larımız dun memleketimize .döaınijlerdir. Saylav ga.zece
cı1er_ parti kuruhayıllb bulunmak IU.ere b•gin A.rıkua'ya geleeelı
lerdır. Arkııtfa~larımız alman top raklarıada çok i'ten Jconulıs~verlii 
görmüşler v• ulusal sosyalist Almanyayı eyice taaımak lırsatın: 
~~- Ariada~lıırrmızm Ber lin bava limanında alınan resimle
ımı Iıoy•Y«•· Resınule Bemn Bii)'iil Elçimiz B. Hamdi ve Elçi
lilt ileri 6elealeri N ,./ımn baz11 hmıTlllarmrn oruntakları ~r;ıJü • 
~r. 

Doktorlarımızın köşesi 

Beyin kanamaları 
Ba ~ geçen öztilrkçe kelime -

lcria osmulıca brphldan ftllllardrr: 
Sağıtma - Teda'li 
Dayanık•• - Mı.ika- .., 
Basınç - TU7ik 
Değet - Temaa 
Karmqa - İhtillt 
Hötlemek: - Tehdid etmek 
Lokal - Mevzii 
Toplammk - tatl>ilk edilmeli 
.Knia-Ka1t 
ljiyca - Hıfzıssıhha 
Amk - lliiat.cid 
Daha fmla ptlarda pmen ve ela -

mar aertliğiaden ötürü tansiyon yiik • 
sek!iğiyle, diğer başka hastalıkların se
beb olduğu beyin kanamalarından do • 
fan inmdere memJelııetimizd olduğu 
bdar başka memleketlerde de rastJan
maktaar. Btmdaıı dolayı .ıa halkın aağ
lıif bakımından günün belki en ÖllıClll· 
1i hir bb mclni haline güniftir. 

Asrımızm ağır yafa'Nı §Ktluı ile 
!Yiyip içme tarz.uun lbu ba&tabğıa aebeb
leri arasında olduğuna şüpphe yoktur. 
Sosyete bayatımw yakından ilıiliyea 

bu konu üzerinde yapılaıı tr.bbiğ araı -
tırmaların ortaya koyduğu diJl:kMe ~ 
değer ve yepyeni bir aajıtma u.WiiD -
den bahsedeceğiz. 

Beyin bnamaları küçük sacuklaı
da doğum &fi~Jüklerinıden etUriklilr.. S.. 
nu her vakit ıelılikelidic. BiiJil.klecde 
beyin kanamasının bqlıca ild ÖWllli 

sebebi vardır: 
a) Damarlarda dayınıklığm ualına· 

ır (damar sertliği. fil'enği arteriti) 
b) Kan baaınçınm birdıen yükseJme

ai (aım derecede yemek ~emek, Miyük 
heyecanlar, einsiğ değetJer) 

Kısaca anlattığımız bu iki .ebebten 
halka irsin de beyin kanamalarında 

büyük bir rolü vardır. Tıb edebiyatı 

karıştırılacak olursa ayDJ ailenin dört 
tkuşak çocuklarının her birinde beyin 
kaınamasından dolaJı inme ve ölmeler 
olduğunu görürüz. 

7'EHL0KES1: 
DuıaK sertliğin .. daha öace ele 

bahsederken (1) e.a hastalığın tehlüke-
li k• 31alardaa atiriain de 8eyiıa ka • 
naması olduğunu ıöylanittik. Onun 

i~ia b&giia aynı koıauya yeaids dön • ı 
mİJecciiL Yalnu beyilı 1-waasmm 
hayatı ltöt.Jeyeıı teWikcli a.K lıaatalık ol

duğunu unutmamak lazımDı:. &aec fi • 
rengiden ötürü beyin 4amarları arteri · 
tiain y•tsğı baamalar Glua. ister 

( 1) Inmar sertliği ve tansiyon yük

sele/iği,, yaazn: Dr. Balta J!rir.31125 iki•
ci t ?şrin JJ~ EHalrimiyeti •illiye) 

as 

damar sertliğinin doğruchn dofruya 1e 

beb olduğu beyin kanaması olsun, ka • 
naınanın kuvvetine göre ya hastayı bir
den öldiirelııt'lir .eya yar.rm Ye tam in • 
meler yapabilir. Ullülarma karJı çok 
ilıiU olaalard., baatalığm bqlangıç 

belirtisi olu ,:1 ~arına, baı <Xİll· 
mclerine önem veımiyerek kendini bir 
tloktora göstıermiyen vıe vaktinde ted • 

bir e.lamıyanlarda hastalık çok kere 
sert bir tekilde birdenbire olur. Ancak 
çoğun kanamalar lokal kalır. Kanayan 
beyin kısmının fizi.yolojik &inlerine 
care ya.. kol ft bacak inmeleri meyda
na gelir. Onc:elen tedbir alınarak ka -

namanın önüne geçmek imkanı vardır. 

S.AÖITMA: 

Bugüne kadar doktorluk beyin ka
namasıaa ve onıın scbeb oldıığu imnele
re karşı ıillhsız denebilecek bir halde 
idi. Bugün tıb. lM=yia b..Damasmın önü
ne geçmek imkanlarını araştırdığı ka • 
dar inmelere de et&ili olaa ~ apları 
uauliyJe bu ı.a.talı&ı iyi etmek ,are3in& 
başvurmuttur. İlk defa, Pl'ofesör A. do 
Vevey"in ortaya attığı bu .sağıtnıa uluıil 
birçok yerlerde denenerek değerli ol
dllfu &adar önemli ıonuçlaT abnmtJtlT. 
A.fmm tuaklar ,_atabt1ecek lı,.et -
te ola etgiainill m.ı bir mdcmizna 
ile meylana aeJtiiği iyice ..ı.şılama • 
makta beraber her hanki biz basta me
rinde, hayatını tehlükeye koymadan, 
taptanabı,ecet l:avvetli ve umud verici 
bir .sağrtma uımfft olduğu kesindir. S• 
ğrtma tebiğini doktorlara bırakarak 

kaa apwa•• lauıgi lleyin kanmalannda 
kullamlaWJece.ğioi .e yapılan bu yeni 
1$tmadan hastanın ae dereceye kadar 
faydalanabileceğini kısaca anlatalım: 

Firenginin scbeb olduğu beyin da .. 
marları artiritlerinin sağıtması şüp· 

hesiz, ayrıdır. Bu gibi banalar, eski -
dell gıeçhdikleri hastalı:ldamu hekimle
riıMılcn mç •klam-ı2hdırlar. 

Daımr aertli iinden ileri ıelen be • 
yin kanamalarında ise her has.ta için 
faydalı olan şu ijiyen esaslarının gözö
nilnde tutulması doğrudur: 

l - Biberli, baharlı yemekler, ha -
mttr işi, fazla et, yumurta 1'e ispirtoı. 

içkila. Kamerw yemeklerde yenmeme
liciir. 

2 - tm.ki&ı ~il kadar tabiatı ya
muşak tutmaya ~ışmahdır. 

3 - Bedeni yoracak beden ve beyin 
hareketlerinden sakınmalıdır. Bumm 
dt~mda hasta'-m kendilerim kendi ai
le 4oktorlarnmı tlhbiğ kontn>lu altına 
koymalan gerektir. Şimdıye kadar ya
pılagelmekte olan inme aağıtmalanna 
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!3!!&12 -Yeı1iC. t Dışardan gelen son duyuklar 

Parti l\ferli:ezİnİn Hazırladığı Projede Ne 
Gibi Değişkeler ileri Sürülüyor? 

lTAijYA'DA 

Habeşistana verilen 
'Silahlar 

C. H. P. Genel :çevrim kurulu tara
fından Büyük Kurultaya sunulan tü · 

ZÜk taslağının eski tüzükle ardsrnda 
bağzı ayrımlar vardır. E~ki tüzükte ge
çen "Fırka,, sözü "Parti., olmuş ve 
"Cümhuriyet Halk Fırkasının daimi, 

\Unwni Reisi Fırkayı kuran Gazi Mus
tafa Kemal Hazretleri,, dir. Şeklinde 
olan ikinci madde "Partinin daimi u -
nıurni Reisi onu kuran ıKamal Atatiirk
tlir.,, olmuştur . 

~' Esaslar ,, kısmmm üçüncü mad
desinin ikinci böleği şöyle olmuştur: 
"Pıırtili1eT program ve esaslarla sağa 
sola çekmeye mahal kalm1yacak gibi 
açıklık ile inceden çizilmiş olan yolda 
bitılik ve beraberlikle yürürler.,, 

Eski tüzükte de· "Fırka mensubla
rı Fırkanın programını, prensiple.rini 
bilecek onları müdafaa edecektir.,, şek
linde olan üçüncü maddenin ikinci bö· 
leği "Parti mensubtan partinin prog -
ram.mı, prensiplerini bilecek onları mü
\\a!.aa >edecektir.,. şekfiy1e ve 4 üncü 
nıadde olarak ahnnujtrr. 

Esaslar kısınma .8 inci madde ola
rak §U parça ekleıı.m.i~tir ~ 

Partinin ana vasıflarını gösteren al
tı oklu biT bayrağı, bir rozeti ve bir 
~ var.drr. Brmlar talimatnamesine 
g()re yap11rr ve kullarulrr.,, 

Yeni ıulanan bu iki madde ile bera· 
ber eski tüzükte 6 maaae olan "esas -
in., kısmı '5 llll\ddeye çı:kırrılmştr. 

"Partiye kabul edilme.,, Jrnım.ııun 

( eüi s~ itiz ; vem O'D.1lM1l madctesine) 
"namzed bununla partiye şeref sözü 
vermiş olur,, cümlesi eklenmistir. 

Aynr kısmın (eski 9, yeni 11 ıncı 

maddenin samma (Xua i&re lbeyetle -
rince reddedilen yurddaşların vilayet 
idare heyetine şikayet ettı:ıe'k ~akları 

vnı-drr.) emmesi ulanmıştrr. 
Aynı madde ile adaylara cevab sü · 

resi iki aydan iiç aya çikanlmıştrr. 
Yeni tüzük tıslağmm bu bölümüne 

12 inci maacıe olarak eski tüziikde ohm· 

yan yeni bir madde eklenmiştir: 
12 - Partiye yeni tiye olma işleri ta

nıa.-r ' - ·-n yeni partililer üç ayda bir 
kaç k · olmuşlarsa bunlarla baş.ka yer
den gelen eski partililer, köylerde ocak 
tdare heyetlerinin şehir ve kasabalarda 

• 1ehir 've kasabada bulunan en büyük 
idare .heyetinin bu iş için yapacağı bir 
toplantıya yazı ile çağrılarak kayıt ve 
kabulleri tebliğ edilir. Bu toplantıl~ın 

yıl başında başhyarak her Uç ayda bir 
intizamla yapılması borçtur. Toplantı • 

larda idare heyetlerinden bafka :müm -
kün olduğu kadar fazla partili tıulun -
durulur. Parti reisı bu toplant%da bir 
nutuk söyliyerek siyasi bir partiye gir
menin ehemmiyetlerini ve partili olma· 
nın vazifelerini hatırlatarak yeni par -
tililcri kutlar ve muvaffakiyet diler. 

Her üç ayda bir partiye girenlerin ad· 
larr vilayet idare heyetince bütün teş -
kilata tamim edilir. 

Yardım parasına aid hükümlere de 
§u iki b\>1ek ayrıca iki madde olaraık ek
lenmiştir: 

fak olmasmı temin edecek 'bir borcu -

dur. 
15 - Yardım puasımn alınması u -

sulleri, genel yönetim kurulu tar.afm

dan yapılacak bir 'talimatname ile tes -

bit o1unur. 
(Parti teşkilatı) kısmının (eski 14, 

yeni 19 uncu) maddesi şöyle değiştiril

miştir: 

19 - Parti teşkilatı olmayan bir 
'köyde bır ocak heyeti teş.kil edecek 
yurddaşlnr birleşir9e aşağıdan yukarı he 
yetlerin inhası ile vilRyct idare heyeti 
karart almdıktan 90nra orada ocak ku -
rulur. Ocağı kuracaıkların Partiye giriş· 
le.ri ıiçin 9 uncu maddedeki vasıflar 

aranır. 

Yeni tüzük taslağı Genel Ba~-
kanlık Divanı kısıı:ıma "Partinin 
Umumi Reislik Divanı Partiyi ala
kalandıran bütün işler için lüzum gör· 
öüğü kararları verir,, cümlesi ayrı 
ve 25 inci madde olarak konulmuitur. 

Büyük kongre fiyeleri maddesi fÖY 
ıe değişticilmiştir: 

A) Umumi idare Heyeti azası, 
B) Partiye bağlı bütün mebuslar, 
C) Vilayet idare heyeti reisleri, 
Ç) Vilayet kongrelerince se_çilen 

ikişer ve Parti azasının sayısı on bini 
ıgeçen ıvı.l§yetleraen her an bin aza i,Çin 
ayrıca gene kongrelerce ı;eçilen birer 

mümessil. 
Büyük kongrenin eeçeceği sekreter-

4erin say.ısı yeı:ı.i ltilziikte dörtten al· 
tıya çikarılm.aıkta ve ayrıt maddeye (bu 
seçimden sonra umumi reis geçen yıl -
lara aid icraat lıakkmda bfr nutuk söy -
le.r, yahud bir beyanname okutur.) cüm

ifesi eklenmiştir. 

Roma, 9 (A.A) - Ha:beşis . 
tana silah verilmesinden ba"hse • 
den sü 'bakanlığının organı yozı -
yor: 

.. A<Jen'den gelen ve İngiliz ve 
Mısır gazeteleri tarafından doğ -
ru oldukları sc>flenilen haber.le -

· re göre, transit olarak, bu ydm 
ilk üç ayı icimle Habeşi.atana gön 
derilen Larb e-ereçleri 60 ion D· 
da.rdtr. Fakat inaçlandığına rgö

.ı--e binlerce toa ~iJab 't'e ıcebe >ha'§
ka eşya gtbi ambalaj edilerek Ha
beşistana gönderilmiştir. 

Bu lrarb gereçıeri, ispanya, 
lsveç, ~aııya.dan güney Ame -
r.ikasına tgönderilme:k üzere bazı 
kaçakçılar taraf mdan satın alın
mıf, A;'ka:t yoJ da gere"k gideceği 
ıyer ve gerek ambalajlar Cleğiiti
rilnri.W~ 

Floransada neler 
Konuşulacak? 

R-oma, 9 '(A.A' - 'Rl11Da ~ 
lferansından -önce .Floransada Ma
'Solini ile Şaşnig al'asmda yapı1a· 
t:ak 1c:omışmalar.m 'başlıca konu -
su lffnbs'bttrglarm yeniden ta1ıta. 
-geçmesi mese1eıi olacağı söylenİ· 
yar. 

Yahancıların A vusturyada re
jim değiılirilmesi hakkındaki pro
pagandasına kaı-şı olan yadarsı -
ma 11ndlaımeısiyle, 'A vusturyada 
kıralltk 'İçin yapılmakta olan aa
•aşm ıbirbirine ne derece uygun 
.olduğu -araıtırılacaktır. 

B. Yevtiç, Tuna konferansın· 
dan önce ıahsii değetlerde bu -
lunma'k ve İtalya ile Yugoslavya 

15 _şer üyeli program \l'e tüzük, be • 
sab ve 25 üylei dilek encümenlerinin se

çimi yeni tüzükte 34 üncü madde ola • 
rak flYrI bir maade halinde alınmıştır. 

Gene bu kısma yeni tüzükte 39 uncu 
mc:ıdde olarak "vekiJler Büyük Kongre
de 1ı.aı:xr bulunurlar. LQzumunda umu • 

mi heyette ve çağırıldıkları encümende 

izahat verirler.,, 

~ arasındaki geçimsizliklerin bir 

Büyük Kurultay bölümünün ~3 tin· 
cil madde "Büyük Kongrenin açılışı 

Parti te,Şkilitı ve bütün partililer için. 
kutlu bir gün sayılır.,, Cümlesi son bir 

madde olarak alı:mm:ştır. 
Ei>ki tüzükte 1,. olan genel yönetim 

kurula üye sayısı yeni tfu:iikte 16 ya 
çıkarılmıştır ve bu maddeyi şu cümle • 

Jer eklenmiştir: 
Üyelerin sayısı icabını& umumi re· 

.islik divanı larariyle a.rttrılaoilir. Umu· 
ri sekreter genel yönetim kurulu ilye· 

leri arasında iş bölümü yapar. üy.eler· 

'den birini .büro işlerinde kendine yar-

dımcı ayıra.,, 

Yeni tüzükte genel yö~tim kuru -

hmun ödevlerini anlatan 4? inci macl

deye şunlar eklenmi§tir: 
Halkevlerinin açılma, çalışma ve 

"darelerini tanzim eder. Parti pre~~ 
~erini ve politika vaziyetine göre filur 

nıa.ksatlarxmızr söz ile de halka an -
;:tmak için talimatnamesine göre .. halk 

hatipleri teşkilatı yapar. Fayd~. ıg~:u : 
nlarda halk kürsulerı 

an önce ortadan kaldmlmasmı 
sağlamak için Bay MutaoJmi veya 
yönetgeri Bay Suviçle •öriitecek
tir. 

ÇEKOSLOVAKYADA 

Çekoslovak - Sovyet 
Gör.üşüleri 

Prag, 9 ( A.A.) - Baflangı; görU
şüleri çabuk ilerlediğinden Çekoslovak 
- Sovyet andlaşması pek yakında 
Pragda veya Cenevrede imza edilecek· 

tir . 
Bu andlaşma Fransız - Sovyet and-

hpnasımn benzeri olarak tasarlanmış, 
yanız Çekoslovakyanın öz durumuı:ı.un 
gerektirdi,ği bazı ulak tef.ek değişke1er 
yapılmıştır. B. Benes'in hMiran başın· 
da Moskovaya gideceği .söyleniyor. 

Kaçırdan Alman 
göçmeni 

Prag, g (A.A.) - Birkaç gün 
önce kaldırılıp kaçı:alımş olan al
man göçmeni hakkındaki resrniğ 
yerçinler, hadsenin ç=koslo~~k 
toprağında oJmuş oldugunu gos-

t~iz kabinesinde 
değişildik 
• 

Bay Eden dışbakarilığma 
gelecek 

Londra, 9 (A.A) - İngiliz 
kabinesindeki c!leğişiklik en kuv
vetfi iktimale göre haziran ayı baş 
'lanm:la olacaktır. Bu değişiklik 
önce umulduğundan da'ha çok ö-
nemli olaca'ktır. 

Parlamentodaki çoğunlıik, pat 
ti şeflerinin 'bildirdiklerine göre 
_parlamento sonbahardaki seçime 
%aJJUUI .bırakmak üzere ağustoa 
başlangıcında dağılacaktır. B. 
Makdonald, Bay Saymen ve Bay 
Samuel Hoar Üzerlerine hiç bir 
bakanlık almıyacak, ıadece ka • 
.binede buJunacaklardır. 

B. Baldvin başbakan, B. E -
deıı de dş i.tler bakam olacak -
br. LordLoadon Deny., hava ba
kaı'l'lığmdan ,ekilecek yerine Fi
:ı-ip Gunlif g~cektir. Sii bakam 
olan L'1rd Haı1aham'.in yerine de 
H. Thomas geçecektir. B. Edenin 
yerini & B. Arms Hygre alacaktır. 
Sir ·'"im Gilnour, iç işler baka11. 
hğınaan çekilerek Halifat lord • 
'luğuna atanac!rk, bir daha nya • 
wa ite 'llğraşmıyacaktır. 

İngiliz kabinesinin 
toplantısı 

l.ondra, 9 (A.A) - Royter 
ajansına göre kabinenin dünkü 
toplantısında en fazla drı eıyasa 
işleri görüşülmüştür. 

Almanyanın silahlanma -
sı ve İngii tere 

-Berfin, 9 (A.A) - Lordlar 
kamarasındaki görütülerdea bah
seden Doyçe Afa-emanye Zaytung 
diyor ki: 

"NasyonaJ eosyalizme eğgin 
olan İngilizler, eğer e,li :bağlaflk 
<:levletler ıila!ılarım bırakırlarsa, 
A1manyanın da silahlarını bırak
mak arzuıuıula ohlui}unu bildiri
yorlar. 

" Eğer mgilteı e Ahnanyanm 
önerıelerini bekliyorsa, daha Ön· 
ce, diğer devlet.lerin sılah.zlaa .. 
maya eğilimi olup olmadığ:mı 

y.eklamalıdır .,, 
Berliner Do)lÇe ZajC:uag iord-

1ar kamaııasındaki Sizlemn Al • 
manyanın tin~ yalımım getinniş 

olduğunu yazmakta ve sözlerine 
ıunla.rı eklemektedir: 

" Devlet adamlannm, İngiliz 
lordlar kamarasında ileri sürül .. 
müş olan tanıtları hesaba 'katını· 

yacaklarını ııumarız'" 

B. 11itülesk.onun 
bir söylevi 

Bül.:r ~ · 9 ( \.A) - · Dün ak· 
,tam dı§ bakanlığında B. Pol :Bon· 
kur §erefine verilen yemeL."'te d.ıt 
bakanı 8. l'itülesko, Romanyanın 
barışın korunması yolunda F.ran-
sa ile dayan~ı gidi~ :ve Frau
saya olan bayrılığmı (sadakatini· 
!bildirdikten sonra demiştir ki: 

"' - Avrupa, genel savaştan 
doğan 'Sryasal teşekkülleri tb!ma 
büyüyen, kimseCJen ya~ama'k bıik-

1Ju istemiyen ve arla sönmesine 
izin vermiyen realiteler olarak 
anlamaya alışmıdraır. Mod"'rn 
hayatın ekonomik bakım()an -01 -
duğu kaBar gii•en ba'kımmdan da 
büyük birliklere ihtiyacı 'VaTtl11'. 

Fakat bu esas heaefe na3ıJ erişi· 
leceğini bilmek laznnaır. Bozul . 
muş olan şey, tüze • adalet- "ba
'hanesiy]e, tekra1' yapmak diişünü· 
JÜ, yalmz beyhuae bir çalışma 
değil, aynı zamanda -gene1 sava-
fID ertaya çilan-ar'ğı durumu 'bir 
daha te'krar etmek olur. !Ştmm 
ortada tek kural kalma'ld:ailır: o 
aa devletlerin genel özlük1:e • ma
hiyette • büyük 'faydafara ilaya • 
nan birle~eleri. Bu gerçeği an • 
1am11 ve bunun, apanmasına as· 
la muvafakat etmeksizin ltatbik 
çevresini tedricen geni~etm~ ttu· 
retiyle. ıpratik ımhad!\ gercekles
mesi rlazıra olan gayretleri e
sirgememit olmak +Orta Avrupa wı 
Balkan cle~letleri için bir diy.a.kat· 
tir. Fakat bu aryasayı teıçi etmiı 
•e, hiç bir lcim1e sınırlarından 
clışarı çakmadığı halde ıbirleşen 
her memleketin kuvvetini haki .. 
4riğ ıurette artıran bu dev:let grı:p 
larmın teşekkülünden şüphelen -
memiş olmak da F ransanın liya
katidir. Bunun için, artık Fran • 
sayı kü{;Ük ari.laşmaaan ve "Balkan 
anlatmasrru:I~ ayırmak: müm'kün 
değildir. Fa1'at ayrılmaz halde ol
mak asla batkalarmdan ayrllma'k 
İStediğimiz manasını tazamm:.m 
ebnez. Bilakis, hangi taraltan 
olursa olsun, :feni bir yaldasma 
nıdas eden her hareket bizi do~ 
'l'Udan doğruya ilgilendiren bir 
hartfl<et olarak telakki eclilir. Bu. 
nun içindir ki F.ransanın sen z ~ -
mantar dıt ~ıy.uasının kaydet'· ği 
~ki hadiaeyi iç.ten bir aevinc!e 
karsdıyoruz: 

Framu - İtalyan ~e frans12 

14 - Yardım parasınr teahhüd edi • 
len mikdar ve zamanda ödemek parti • 
linin, bir yandan Partisine bağlılığının 
alameti olduğu kadar, bir yandan da 
Partinin yurda hizmet yolunda muvaf

• 2!!5== !!!!!"!'~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 

len yer ve zama 

açar. termektedir. . , 
Çekosl"Ovak hükümeti Bc:_rlın de 

ROMANY.A'DA 

- so~ yaJdqması, P11ris -
Moskova yarh andla~ftlll"' rn 

imzası o ~erece önemli bir h ~ ·li

sedir ki barqm te11Cili i~in ol :tn 
aon~ları tahmin ediler:ıez, :2 • r& 
Avnrpa güveriliğiııin ge1ccel.' ki 
teşkilatnmı tmmdi e1acaktır. F • 
ransız - italyan ya1clapnam l-e • 
ni hem 'l>ir Tomanya1ı ve her d:! 
'bir Avrupalı olarak sevinr · ~o

ğuyor. Bfr romanyalı sıfah .. ..e se
viniyorwn, çünkü bu yakla --ıa 
bize has ohm bir ıvicdan anlaş • 
:ma.zlığına nihayet vermiştir: iki 
latin ulus arasmaa anlaşmazlık. 

!Bir avrupalı sıfatile seviniyorum, 

çünkü bu ,yakla~a Tuna andla~

siyle orta Avrupada uzlaşma u • 
fuldarım açmakta.dır. işin çe~in 
olduğunu bı1iyerum, fakat bu hal 
bana inan ve cesaret ile girişmek 
için ayrıca bir -sebebtir. Hayale 
kapÜm8.ksızın şuna güvenilebi • 
•ir ki, ü.diseler normal bir şe • 
kilde inki.ıaf ettiği takdirde, Av
rupanm, tba:r.q için dikenli telör
gü teşkil eden bir sıra mmtaka • 
vi andlaşmalarla örtüleceği .gün 
yak1aşmış'tır. Müşterek güvenliğin 
temin edildiği gün F.ransanm 'V~ 
aynı 2amanda bu sıyasayı yıllar· 
ca müdafaa etmit olan Bonku· 
nm "mfeM "())acaktır ••. 

ilave edilen kan aşısı usulii ile çok iyi 
sonuçlar alınmaktadır. Gerek doktor 
Vevey'in ve gerekse başka araştırıcıla
rın aldıkları kılinik sonuçlarına göre: 

a) Kan aşısı sağıtması, hastalığa ne 
kadar erkin dıyanostik konulursa etki
si o derece tez ve fazladır. 

b) Büyük beyin kanamasından dola· 
Yı konuşamıyan ve yürüyemiyen hasta
lar aşının yapxldrktan bir zaman sonra 
lk:anuşmaya ve yürümeye başlamı&lar • 
dn. 

c) Kan aşıları yukarda da dediğimiz 
gibi yalnız inmenin sağıtması için de
ğil, aynı zamanda beyin kanamasına ve 
inmeye anık insanlarda koruyucu ve 
damarların dayanıklığını artıracak bir 
tedbir olarak da kullanli1maktadır. 

Damarlarınızı korumak ve kurtar • 
ftlak luımdır. 

Dr. BAHA BRıtAN 

Spor, gençlik, radyo, sinema ve in -

-kılap müzesi işleri ile uğraşır. 
Parti teşkilatı olmıyan yerle:de U::.C 

kaydı, heyetler teşkili saJahiyetıle n;;· 
teşebbis bir .zata veya bir. ~erete teş -

k k O'"devini verebılır. lat urma . 
49 uncu maddesıne: 

Aynı kısmın . 
. k"'.:>trnın ve Halkevlerıy!e "Partl teş lıA , , 

. ~l lduklarr umumi reıslık 
partıye bag ı <> 

dik edilmit biikm1 şahsi • 
divanınca tas ' . emıır 
etlerin teftiş ve mura.kabesıne m 

y ·ı ~. böleği ilave olnnmuştur. 
oıanabı ecegı.,. "'d ını· • 

Ayıu kısmın (sağışmanın o ev 
.. ) maddesi şöyle olmuştur: 

gosteren . 1 · 
51 - Genel yönetim kurulu tiye enn· 

b 
... Partinin sgı-Jlll&nlğna ayırır. 

den ırını 
_ .... sarfiyatm büdceye uygun· 

Sagışrn..- · b"" . ve hesap işlerine aıt u • 
luğunu temın • 
.. la . a ile t;asdik eder. Parti • tun evraı unz . ı .. 
. f ve ınülkiyet işlerinı taıAıp 

nın tasarru 

eder. ~r YfllllJ ya-
(Taslal.1a diğer ~arnıı 

ncağız.) 

protestoda bulunacak ve eger Al
manyanm vereceği izahı yeter 
görmezse yargıca baş vurulacak· 
tır. 

LEHISTANDA 

Profesör Pikaı 
·v arşova' da 

V ~ 9 (A.A.) - Profesör 
a .. r--' . B 

Pikar saat on bırde Cum_ur . ~ş-
kanı tarafından kabul edılmıştı~. 

Profesörün yanında uçman !~-
kamp ile politeknik: rektoru 

gen -b • d ve sü bakanlığı hava şug esın en 
bir oruntağı vardL 

Profesör öğleden sonra ha.va 
-besi direktörü general Royıs-

~g . . . 
k~yi ve hava savgası cemıyetının 
i~inci başkanı miralay Munisisld· 
nei:örette bulunmuştur. 
~ . -

B. T. R ATas Bükreşe 
vardı 

Biikreş, 9 (A.A.) - B. Tevfik 
Rüştü Aras, B. Titülesko tarafın· 
dan kendilerine aynlmı~ olan va
gonla saat t2 yi 40 geçe buraya 
varmıştır. Balkan antaııtma giren 
memleketlerin bayraklariyle süs · 
lenmiş olan isatsyonda B. Titüles · 
ko, dışarı işleri bakan!~ ileri ge
lenleri, Çekoslovakya, Yugos_laV: 
ya, Yunanistan ve Rusya elÇJ.len 
ile daha birçok yüksek izetler ta
rafmaan karşılanmışlardır. !ür~ 
elçısi B. Tamröver ve dışa.1:1 ışlerı 
bakanlığın.dan bir salkur turk sal- ı 
kurunu karşılamak için Köstence
ye kadar gitmiştir. Yugoslavya ve 
Yunanistan 'Salkurlan bu ak~am 
~lecelderdir. 
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BİL İT 

1 - Hava ihtiyacı için 550: 600 metre yerli malı haki 
gahardin kumaş aç-ık eksiltme ile ahnacakttr. 

2 - Tahmin edilen bedel 2676 lira 45 kuruştur. 
3 - Şartnamesini görmek istiyenl erin her gün iştirak • 

edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü maddelerin-
de yazılı şartlar dahilinde ve 201 lira teminat mektubu 
mukabilinde 12.5.1935 pazar günü saat 11 de M. M. V. Sa. 
Al. Ko. nuna müracaatları. (926) 1-1629 

İLAN ler kanunun tarifatı daire-
1 - Bir tanesine biçilen sinde teklif mektuplarını 

eder 62 lira SO kuruş olan Erzincanda Sa. Al. Ko. na 
70 dane arabucı muşambası belli gün ve saatından evet 
açık eksiltme ile satın alma· vermeleri. (1053) 1-1865 
caktır. İLAN 

2 - İhalesi 13-5-935 pa- 1 - Pazarhğıncl t , . " çık-
zartesi günü saat 11 dedir. mıyan 212 metn abr 

3 - İlk teminat 328 lira amerikan çamı, d · ·ak 
13 kuruştur. gürgen, İhlamur ! ~31-

4 - Şartname ve nümune nin pazarlığı 22-5-9 .... .; çar
komisyonda parasız görüle- şamba gi°"1:i saat 14 de bı-
bilir. rakılmıştır. 

5 - Eksiltmeye girecek- 2 - Tahmin edilen bedel 
ler muvakkat teminat mek- 20.645 liradır. 
tup veya makbuzlariyle ka- 3 - Şartnamesini görmek 
nunun 2 ve 3 üncü maddele- ve almak istiyenlerin her 
rinde yazılı vesikalarla bir- gün öğleden sonra pazarhğı-
llkte ihale günü ve saatında na gireceklerin 2490 sayılı 
M. M. V. satmalma komis- kanunda yazılı şartlar da
yonunda bulunmaları. (953) hilinde ve 1.549 liralık teıni-

1-1655 nat mektubiyle birlikte M. 
M. V. satrnalma komisyo-

İLAN nuna müracaatları. (1054) 
Lüleburgazdaki kıtalar 1-1866 

için 200 ton sığır eti kapalı ----· 
zarfla satın alınacaktır. İha· Dr. f.F.MS'in 
lesi 20 mayıs 935 pazartesi 
günü saat 16 dadır. Tahmin 
bedeli 40.000 liradır. İlk te
minat 3,000 liradır. İstekli
ler ihale günü va saatinden 
evel teklif mektuplarım Lü
leburgazda F. Satın alma 
Ko. na vermeleri. (952) 

1-1679 

İLAN 
6 ton benzin açık eksilt

me suretiyle satın alınacak
tır. Eeher kilosunun tahmin 
fiatı 35 kuruştur. İhalesi 12. 
5.1935 pazar günü saat 14 de
dir. İstekliler evsaf ve şart
namesini almak ve görmek 
üzere bedelsiz olarak M. M. 
V. satın alma komisyonun
dan veril.!cektir. Eksiltme
ye gireceklerin belli gün ve 

Nasır ilacı 
il ~ 

. ~rf! 
t ·· 

En eski nasırları bile pek 

kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan
zuk eczanesi, her eczanede bu-
lunur, Ciddi ve müessir bir na
sır il§cıdır. 

saatinde maliyeye yatırılmış Kanzuk öksürük şurubu: Öksürüğü 
157 lica 50 kuruşluk vezne kati şekilde durdurur. 

makbuzu ve yahut banka -------
mektubu ve 2490 No. lu ka
nunda gösterilen vesaikle 
biri ikte saıtn alma komisyo
"Una gelmeleri. (910) 

1-1588 
İLAN 

1 - Yerli fabrikalar ma 
mntatmdan ve bir metresi
nin tahmin edilen fiat 480 
kuruş olan 500 metre haki 
elbiselik gabardin kumaş a
çık eksiltme ile satın alına
caktır. 

2 - İhalesi 18.5.1935 cu· 
martesi günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 180 hra· 
dıı. Şartnamesini parasız 
görmek istıyenler her gün 
öğleden sonra komisyona 
uğrıyabilirler. 

4 - Eksiltmeye girecek
ler ilk temınat mektup veya 
makbuzlariyle kanun:m 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikalarla birlikte ihale f;Ü· 

nü ve saatinde M. M. V. Sa. 
4\.1 . Ko. da bulunmaları.. 

{99~) 1--1739 
tLAN 

1 - 10 Nisan 935 günü 
istekli çıkmayan Erzincan 
Garnizonunun 200.000 kilo 
unu kapalı zarfla yeniden 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 25 mayıs 935 
cumartesi günü saat 15 de
air. 

Unktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altmta~ sokak No: 5 

Hastalarını her gün 9.13 
ve 15-20 ve kadar kabul eder 

~ ııııııını ı muıııımıııımıııııııı!ıııııııııuııııııııınnııımııınmıııuıtıııu'iliıı !!!! 

İ KiSARNA 1 
! i 1 Maden Suyu 1 
~ ~ 1 İştahr artırır, en ağır § 
~ yemekleri kolay hazmet- ~ 

1 tirir, içimi lezzetli, temiz ~ 
1 ve sıhhi sofra suyudur. 1 
.§ Karaciğer ve böbrek taş- 1 
~ tarım düşüriir, taşların te- s m . ~ 

~ şekkülüne mani olur, her ~ 
~ çeşit hazimsizliğe, mide ~ 
1 ekşiliğine, şişkinliğine, 1 
~ kum ve şeker hastalrğma 1 
~ en eyi ve tabii ilaçtır. 1 
1 EN TABU İŞTAH İ- i 
~ LACI KlSARNA MA· ~ 
1 DEN SUYUDUR. ~ 
1 ANKARA SATIŞ ~ - ~ 
~ DEPOSU~ 
1 Şevket Bakkaliyesi - ~ 
~ Yenihal - 20 ~ 
i Perakende büyük şişe İ 
a -
~ 30, küçük 20 kuruştur. ~ 

ANKARA 3 NCÜ SULH 
HUKUK MAHKEMESİNDEN : 

Ankara Evkaf Umum Müdür
lüğü memurlarından Ankaranın 

saraç Sinan mahallesinden dellal 
Yusuf oğlu Mehmet İhsan tarih
ten üç ay evel ölmüştür. Müte
veffanın borcu ve alacaklıları ile 
varislerinin bir ay zarfında mah
kemeye müracaatla alacaklarım 

kaydettirmeleri ve alacaklarını 
vaktiyle kayıt ettirmiyenlerin 
Mirasçiya ne şahsen ve ne de 
terekeye izafeten takip edemiye
cekleri lüzumu ilan olunur. 

ZAYt 
Şaban isminde tatbik imza

mı kaybettim bu imza ile kimse
ye borcum yoktur. HükmU ol
madxğr ilan olunur. 

1-1839 Mehmed oğlu Şaban - -- ....... ....--
ZAYİ 

Mchmed Huli'tsiden devren al
dığnn yeni halde 42 No lu bele
diyeye ait dükkfoın ( 45) liralık 
12-5-934 tarih ve 15799 No. lu ve 
(39) Iiralrk 21-5-934 tarih 1e 

16199 No. lu dük.kan temir\dt 
makıbuzlarınr kaybettim hükmü 
yoktur. 

Yeni hal 42 No. Kasap M 
Haıkkr. Kızıl Alp 

ANKARA İCRA DAİRESi 
iFLAS MEMURLUÖUNDAN : 

Ankarada Yenişehirde menek
şe so'kağında mukim tüccar ve 
müteahhit Gaziayıntaplı Ahmet 
Daiye aıit haczı kabil bir göna 
mal tespit edilemediğinden hak· 
kındaki tasfiyenin tatiline ikarar 
verilmiştir. 

Her hangi bir alacaklı masrafı 
peşin vererek otuz gün içinde if
lasa müteallik muamelelerin tat
bikine devam edilmesini isteme
diği takdirde iflasın kapatılaca-
ğı ilan olunur. 1-1852 

Z A Yt 
32 No. motosiklet plakamı za

yi ettim. Yenisini a:acağımdan 

eski<>inin h .ikmü yoktur. 
1-18~3 llanıdi 

. l{iralık daire 
Yenişehirde, Kocatepede Sa

it Aydoslunun evinde çok güzel 
ve modern bir daire kiralıktır. 

İstiyenlerin eve gelmeleri veya 
telefon. 1995 1-1806 

SATILIK ARSA 
Çankrrı caddesinde askerlik 

şubesi yakınında otuz metrelik 
cadde üzerinde köşe başında i

marca ~anzim edilmiş üç yüz iki 

metre. Ankara eczahanesine mü
racaat. 

1-1826 

Devle t Dcmiryolları ve 
Limarılan Satrnalma 
Komisyonu İlanları 

iLAN 

Muhammen .bedeli ile vasıfla

rı aşağıda yazılı olan Ankara is
tasiyonu büfesi üç sene müddet
le 22.5.1935 tarihine müsadif çar
şamba günü saat 15 te açık artır
ma usulile Kayseride 4 üncü iş
letme müfettişliği binasındaki 

komisyon tarafından kiraya veri
lecektir. Bu işe girmek istiyenle· 

rin 108 liralık muvakkat temi

natlarını Ankara ve Kayseri vez
nesine yatırdıklarına dair ala
cakları vezne makbuzlarını ve 
kanunun tayin ettiği vesikalarile 
kanunun 4 iincU maddesi muci
bince işe ginneğe manii kanuni 
bulunmadığına dair beyanname
lerini ihale günU saat 15 ten e
vet komisyonda bulunmak üzere 
ya bizzat veya teahhütlü mektup
larile komisyon reisliğine tesli
mi lazımdır . 

Bu işe aid şartname Ankara 

istasyonunda ve Kayseride dör

düncil işletme müfettişliği bina· 

smdaki komisyonda parasız ola
rak dağıtılmaktadır. (1033) 

Cinsi Senelik muhammen bedeli 
Büfe (480) liradır. 

1-1833 

Balıkes·r 
Vaitrğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş Balıkesir vilayet merkezin
de hükumet konağı bina inşaatı her türlü tesisatile bera
ber bina ve tesisawı keşif bedeli 165070 lira 75 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Hususi şartname 
E - Keşif cedveli ve silsilei fiat cedveli 
F - Beş aded plan istiyenlcr bu şartnameleri ve evra

kı yedi lira elli kuruş bedel mukabilinde vilayet encüme
ninden veya Galatada Hudavendigar hanında 61 N o. dan 
alabilirler. 

3 - E ksiltme 22 mayıs 935 tarihinde çarşamba günü 
saat 15 de vilayet encümeninde yapılacaktır. 

4 - E ksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Binanın yalnız idarei hust1siyeye aid 85784 seksen 

beş bin yedi yüz seksen dört lira keşif bedeli kısmın 934 
büdcesinde mevcud tahsisatına göre 52000 elli ik i bin li
ralık kısmı eksiltmeye konmuştur. Diğer kısımlar 935 
senesi içinde tahsisatının kabul ve tasdiki halinde eksilt
meye konacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3850 lira 
muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesi
kaları haiz olup göstermesi- lazımdır. Eksiltmeye en az bir 
parçada 50000 liralık birinci nevi idare binasr yapmış ol
duğuna dair Nafıa Vekaletinden vesika alanlar girebilir. 

7 - Teklif mektubları yukarda üçüncü maddeye yazılı 
saatten bir saat evetine kadar vilayet Encümenine getiri
lerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublann nihayet ü
çüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması laznndır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2467} 1-1867 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

Sekili, Sarıkaya, Çoğul, Keçeç, Koçeç, Alibaba, Çan
kırı, Yerli, Boncuk ve Akçakoyunlu tuzlalanmn 1935 se
nesı tatlı su ihtiyaçlarrnm temini için 28.4.1935 tarihinden 
itibaren 2C gün müddetlP- açık eksiltmeye konulmuştur. İs
teklilerin Ankara Baş müdürlüğüne veyahut mahalli me-
murluklarına müracaatları. (979) 1-1704 

ilan 
Devlet Deıniryoll arı Umum Müdürlüğünden: 

15 Mayıs 1935 tarihin den itibaren Ankara - Gazi ve Ankara - Kayaş arasında cumadan başka günlerde işli-
yecek banliyö katarları aşağıya geçirilmiştir. Cumaya mahsus banliyö katarları detı 17 Mayıs cuma gününden 

başlıyacaktrr. Gidiş geliş saatlarını gösterir cüzdanlar is tasyonda satılmaktadır. 

İstasyonlar 712 716 714 
Gazi - 7.50 
Fişekhane - 7.56 
Ankara : V - 8.00 

" 
:K 5.51 7.35 

Yenişehir 5.55 7.39 
Kurtuluş 5.59 7.43 
Cebeci 6.04 7.48 
Demirlibahçe 6.08 7.54 
Saymakadm 6.11 
Mamak 6.14 
Üreğil 6.21 
Kay aş 6.28 

İstasyonlar 713 717 

Kay aş 6.51 
Üreğil 6.57 
Mamak 7.03 
Sayma kadm 7.06 
Demirlibahço 7.09 8.00 
Cebeci 7 .13 8.07 
Kurtuluş 7 .16 8.11 
Yenişehir 7 .20 8.16 

Ankara V 7 .24 8.20 

,~ K 7 .26 8.22 
Fişehkane 7 .32 8.28 
Gaz; 7 .36 8.32 

G t D ı 

718 720 722 
8.40 13.50 
8.46 13. 56 
8.50 14. 00 

12.06 14. 43 
12.10 14. 47 
12.14 14. 51 
12.19 14. 56 
12.23 ıs. oo 
12.26 15. 03 
12.29 15. 06 
12.35 15. 13 
12.42 15. 20 

D ö N Ü 

721 723 

12.50 15. 29 
12.56 15. 35 
13.02 15. 41 
13.0S 15.44 
13.08 15. 47 
13.12 15. 51 
13.15 15. 54 
13.19 15. 58 
13.23 16. 02 
13.28 16.07 
13.34 16. 13 
13.38 16. 17 

ş 

ş 

724 
16.32 
16.38 
16.42 
16.52 
16.56 
17.00 
17.05 
17.09 

727 

17.00 
17.06 
17.10 

72'l 
17.20 
17.26 
17.30 
17.37 
17.41 
17.45 
17. 'iO 
17.54 

17.57 
18.00 
18 06 
18.13 

725 

/3( 
Z0.00 
20.06 
20.10 

729 

18.21 
18.27 
l8.33 
l8 36 

17.12 18.39 
17.16 18.43 
17.20 18.46 
17.24 18.50 
17.28 13.54 
17.40 
17.46 
17.50 

19.33 
19.39 
] CJ.43 

1728 
21.10 
21.16 
21.20 

1727 

20.50 
2056 
21 00 

İmtiyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MildUrU Na&uhl 
BAYDAR 

ı 1 SİNEMALAR 1 

Çankm caddtıi civarında 

1 
Ulu• B aıımtvind• budnırş-

I._ Y_E_Ni__.I .t:SUüUN HU GEC!!; 

Mırıaıa llopkins • Frederic March 
tarafından temsil edilen 

J3U GECE 
CDnstance Cuınnig tar -'.\ • .~1an 

temsil edilen 
3 - Muhanunen bedeli 

27.000 ve ilk teminat 2025 
lir;ı drr. I

~ Toptan alanlara ayrıca 1 
tenzilat yapılır. Tel. 2259 -, 

1-1828 . 
. ı tll'. • 

YAŞAMAK KORKUSU 
· ~ Senenin en muhtefem f ransızca 

tözlü filmi 

BRODVA Y GECELE~l 
Muazzam dekor zengin s-~., ... 1 r 

muhteşem bir revü fi';~; 
'-· 

4 - Eksiltmeye girecek- -.ı11ı•••1111111nı1111~ 



Bal~anlı~d an: 
k Muhammen bedeli 100.000 lira olan 2000 ton Kreozot 
apah zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

esi .. Eksiltme 24 Haziran 935 tarihine rasthyan pazart 
~ü saat 15 de Ankarada Bakanlık malzeme Müdür lü-

de yapılacaktır. 
250 l' Taliplerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 6 
935 tralık muvakkat teminatları ile birlikte 24 Haziran 

Pazartesi günü saat 14 de kadar malzeme müdürlilğim 
. 

e 
tevdi etmeleri lazımdır. 

in-d 1stekliler hu husustaki şartnameleri 5 lira mukabi~ 

1 
c Ankarada Bakanlık malezme müdürlüğünden alabı 

.!!: (1040) 1-185 
lir-
4 

Ankara Asl;;:erlili 

ı Gramofon fiahna 

Taksitle Radyo 
A~da 7,5 lira 

Bütün Anupa istasyonlarını müke mmel dinletir. 

·Fiatr 75 Lira 

Türk Philips Ltd. şirketi 

Bankalar caddesi - Ankara 

5A\'lFt\ 7 

"" ~ ~~ 

ı
l'B d Mesajeri Acenteliği halk .uasıııtı<1 dt 

~: e ava yarışları merakını yaymak ma {!;J 1 il_~ 
~ llkbbar At Yarrşlar:'Vın devam ettı gı 

\ müddetçe her cuma şehirden s:ıh;ıy:ı 

''' ••• 
hususi otobilaler tahsis et mi tir. 
Yanı biletlerini Acentenin Loz:an Pa
las altındakj yazıhanesinden .;lanJar 
bu otobilsler)e sahaya bcda" .ı ı;ıdec<e k- ~ 

lerdir. 1-ı 7 76 

Ankara Cümhuriyet ~1iiddei 
Umumiliğinden: 

n~ Şubesi Reisliğinde 

Manisa ceza evinin bir senelik ekmek ihtiycıcı 1.5.935 
gününden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuli
le münakasaya konulmuştur. Bedeli muhammenden yüz
de 7.5 kuruş teminat akçesj verildikten sonra münakasa· 
ya iştirak etmek ve verilen fiat haddi laik göriildüğii tak· 
dirde 20.5.1935 günü saat 15 de ihale edileceği ve bu lhu
susta şeraiti anlamak istiyenlerin müddei umumilik ma• 
kamına müracaat eylemeleri ilan olunur. (1045) 1-1843 

en Bir mayrsta hazırlık kıtasmda bulunması iktiza ed 
ve şimdiye kadar sınıfları tesbit edilmemiş olan 330 d 
~mlu1ara (dahil) kadar ehliyet namesiz kısa hizmetli 
l'ın hepsi derba1 sevkolunacağından şubeye müracaatları 

()-

le-
. 

--- (1026) 1~1818 

• . Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankasından 

Hissedarlara 
k-

.. 1933 ve 1934 yılları kazanç payları ancak bankamızın 
lsh senetleri üzerindeki kuponları karşılığında ödenme 
~~ olduğundan muvakkat hisse makbuzlarını henüz d 
f.Ştinniyen1erin veya teahhütlerini tamamlanuyanlann 

e--

ü-~: an evet muvakkat makbuzlarını Banka Genel m 
k rlurlüğüne göndermek veya teahhütlerini tamamlama 

'retiyle asli senetlerini ve kazanç paylarını alm~Ian 
'nfaatleri icabı olduğunu sayın hissedarlarımıza bıld i-
lZ, 1-1821 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 

l 
. Haranın "4860,, kilo safkan ve 8854 kilo yanmkan ~e

rınos yapağısı ile 1426 kilo Karacabey kıvırcık yapagrs 
kapaJı zarf usulile Hara merkezinde satılacaktır. İsteklı 
lerin 800 sekiz yüz fıra muvakkat teminatlarile birlikte ar 
tırrna günü olan ıs mayıs 1935 tarihine müsadif çarşanı 
ba günü saat oıı beşte Hara merkezinde bulnrunalan ilan 

. -
-
-

.2!,unur. (2418) 1048 1-1849 

Ankara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: . 

Y enişehirde kain iki adet muzika binasmm şartnamesı 
ne göre yıkılarak enkazının talibine ait olmak üzere kal· 
<lrnlması 5000 lira bedelle açık artırmaya konulmuştur. 

-

İhale 25 mayıs 935 cumartesi günü saat 15 te Defter
darltkta kurulan satış komisyonunda yapılacaktır. 

2490 No. tu kanunda gösterilen evsafı haiz taliplerin 
~artnamesini görmek üzere 375 liralık dipozito makbuzu 
1~ nı~;;ı:kur komisyona müracaatları. (1058) 1-1864 

Ankara AskerlW 
Ş~•l>e~i Reisliğinden: 

1 - Bir haziran 935 gününden 30 haziran 935 gününe 
kadar ihtiyat (Subay) zabit yoklaması yapılacaktır • 

.. 2 - Bütün subayların bu müddet içinde biz.zat şub~y~ 
tnuracaatlan ve hariçte bulunanların yazı ile adreslennı 
Sıhhi hallerini ve şubemiz kayıt numaralarını bildirmeleri. 
k 3 - Yoklamaya gelmiyenler hakkında 1076 numa_rab 
anunun 10 cı maddesi hükmünün tatbik olunacağı ılan 

olunur. (1046) t-1869 

Ankara Defterdarlığından: 
lstni İşi İhbarname- Tarh edilen Senesi 

M nin N o. vergi 
ayaros Müteahhit 74/5 40 26 1931 

. Adı ve işi yukarda yazılı kazanç ver~isi mükellefleri
nın ~amma Kızılbey şubesince 931 senesi için tarh edilen 
\rerg1 k d · · · · " • d b en ısının tıcan ve zati yuvası aranmış ıse e 
i Ulunamadığından tebliğ edilememiştir. Tebliğ yerine ka
.!!!__ olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (1072 1-1871 ~ 

bthisarlar Başmüdürlüğünden: 
935 

935 senesi b~y~!e tezkerelerinin değiştirilmesine · 15-5 
aY'rtf arşamba gunu başlanacaktır. Bayiler 10 ~t~~-ya 
d nuştrr. Her mmtakadaki bayilerin tezkeresı, gunun
aı~ değ}ştirilecektir. Mmtakalarm günü başmüdüriyetin 

kondoruna asılmıştır. 
r .Mnıtakasma göre gününde gelmeyen bayilerin tezke
a~sı aym 27 nci gününden haziranın beşinci günü saat .on 
d tıya kadar değiştirilecektir. Bayilerin ona göre vaktın-

e gelerek tezke1erini değiştirmeleri bildirilir. (1070) 
1-1868 

ZAYİ 

U :35 seneai:ıde Bezmialem Va-
' e SuJt.:ıtrhinin dokuzuncu sı-

Jııfınd ~ lt an ald.ıgzm tasdiknarııeyi 

~ hetti_nı; .yenisini atacağmı· 
tskısi un hükmü yoktut. 

l-18sP Lemaıı Na'd 

Sa trlık ev ve arsa 
Yenişehirde Sed.fülbahir •;ad· 

desinde 900 küsur metre ars-ı Ü· 

zerine mebni 8 odalı bir ev ile 
İzmir caddesi civarmda 704 m~t
relik bir arsa satılıktır. 2291 re 
telefonla müracaat. 1-1861 

P. 1. 1. Ankara 
Başmüdürlüjünden: 

lşe başladığ ıtarihten eylfıl 1935 sonun~ k_'.ldar ~afta
da iki sefer karşılıklı işlemek ve yaz mevsımıne münha
sır olmak üzere Ankara ile Kızılcahamam arasında bir o
tomobil postası 28.4.1935 tarihinden itibaren açık eksilt
meye çıkarılmıştır. Muhammen aylığı 100 lira olup mu
vakkat teminatı 37 buçuk liradır. Eksiltme bedeli muva
hk görüldüğü takdirde mayısın 12 inci pazar günü saat .o~ 
beşte ihalesi icra olunacaktır. Arzu edenler şartnamesını 
her gün görebilirler. Talip olanların 2490 No. lu kanuna 
tevfikan ehliyet ve hüsnü hal ıvesikalannı hamilen posta, 
telgraf ve telefon baş müdürlüğü eksiltme komisyonuna 
müracaatları. (976) 1-1691 

Ankara Cümhurİ}et Müddei 
Umumiliğinden: 

. Ankara ve mülhakatı mahkcmelerinpe açd~ katiplik, 
pıyadc ve süvari mübaşirJiklerilc umumi ıhapishane ikadın 
ve erkek gardiyanlıktan için 14.5.1935 sah günü saat 14 
de müsabaka ile memur ve müstahdem alınacaktır. İstek· 
liJerin memmin kanununun 4 ve 5 inci maddelerinde ya· 
zıh vesikalar ve arzuhatlerile birlikte imtihan gününden 
evel encümen b~katipliğine müracaat etmeleri ilan olu-

Ankara Defterdarlığından: 
nur. (1051) 1-1850 

tsmi işi semti İhbarname vergisi senesi Devair ve müessese için 
No 

Anter şandır alman bankalar 9/98 
macar caddesi 

lokantası 6/7 N o 
Sahh fansa macar zencirli 9/7! 

lokantası cami 

180/27 1931 

163/30 1931 

Adı ve işi yukarda yazılı kazanç vergisi mükellefleri
nin namına KIZilbey şubesince 931 senesi için tarh edilen 
vergi kendilerinin ticari ve zati yuvalan aranmış ise de 
ulunamadığmdan tebliğ edilememiştir. Tebliğ yerine ka-b . mı olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (1071) 1-1870 

Antalya Vilayetinden: 
BİLDİRME 

k 
ı - Antalya vilayetince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

onulan altı bin beş yüzer lira muhammen bedelli üç kuru 
uharlı silindir için zuhur eden taliplerin teklifleri uygun 
örülmediğinden 19-5-935 pazar günü saat 16 da pa.zarlık

b 
g 
ı a satın alınması kararlaştmlmıştır. 

2 - İhalesi idarei hususiye binasında toplanacak olan 
ilayet dalınl encümeninde yapılacaktır. v 

3 - Silindir makineleri kliring mevcut memleketler
en getirtilecektir. d 

4 - Teminat muhammen bedelin yüzde on beşi nisbe--. 
tindedir . . 

5 - İstiyenlere encümen kaleminden izahat verilir. 
(1020) 1-1790 

Yapı sahipleri ve 
müteahhid Baqlorın 

Nazarı dikkatine 
Menfaatinizi severseniz yapı boya .pazarnu unutmayı

n ız. 
Postahane arkası Kızılbey yolu Tel: 2681 1-1665 

iktısat Vel{aletin den: 
Eveke ilan edildiği veçhile 9-5-935 tarihinde münaka
mın icrasına karar verilen İktısat Vekaletinin Yenişe-
deki binasına nakil işinin talipler tarafından verilen be

sas 
bir 

haddi layık görülmediğinden ihale müddeti komisyon
on gün daha uzatılmıştır._ İhale günü 19-5-935 pazar gü
ne talik edildiğinden talıp olanların adı geçen günde 
katet Levaznn MüdürJüğiine saat onda müracaatları 

del 
ca 
nü 
Ve 
itan olunur. (1067) 1-1862 

elv.e~li kiralık bina 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi. Bitişiğinde 

Ekonomi Bakanlığının Heyeti Tefti§iyeai ile Ölçiiler .MU 
düdüğünün bulunduğu bina haziran bqmdan itibaren ki~ 
rahkttr. Görüşmek istiyenlcrin Çocuk Eairgeme Kurumu 
Muhasebesine müracaatları. J-1822 

Jandarma Genel komutanlığı 
[ J, U. K. ] Ankara satın alma 
komisyonundan : 

Jandarma hayvanatı için (2500) dane Çağ torhıuı Ui.5. 
1935 uat 15 de açık eksiltme usuliyle ıaaP.n alınacaktır. 
Çağ torbasmm bcherine (135) kuru§ f"ıat biçilm.İftir. Şart
namesi komisyonundan parasu verilir. Ebiltmeye girmelf 
istiyenler eksiltme saatinden bir saat evd (253) lira (13)' 
kuruşluk ilk teminat banka mektubu veya sandık makbu
zu ile 2490 sayılı kanun ve prtnamesinde yazıb belgeleri 
Ankara Yenişehir J. Genel Komutanlık dairesindeki ko· 
misyona vemıiı olmalan. (969) 1-1708 

Adana: Milli mensucat Fabri
kası Jimited şirketi müdür.lü .. 
ğünden: 

Fabrikamızda son sistem makinalarla techiz ettiğimi.z 
boyahane kısmında kasarlı kasarsu her o .. ·j ipklik ve be.z 
ler mükemmel bir surette ve arzu edilen renkte boyanmak 
ta olduğu gibi resmi ve hususi her daire ve müesseseye, 
Bekçi, Polis, Jandarma ~e Mekteb talebelerine ve bütün 
halka yarayışlı elbiselik kamaşlan hazırlamakta olan :fab • 
rikamız muhterem müşterilerimiz tarafmdan vaki olacaK 
iplik ve bez siparişlerini arzu edilen :r.enkte boyamağ:ı b -
bul ve teahhüd ederiz. 

Yeni fabrikamızın son sistem ve e1ektrikle q1eycn !l.?lili 
makinalarmda imal edilen her nu.maraöaki ipJikl~J z 
Avrupa iplikleri ayarında olduğu gibi Japon mallarına ra. 
ik nefasette bulunan C C C Şapka markalı kaput bezleri• 
miz ile yurdumuzun her köşesinde tanmquş Arslan mar· 
kah kalın kaput bezlerimiz renkti kumaşlarımız ve yeni 
çıkan ip1iklerimiz hakkmtlaki sözJerimizin doğruluğunu 
isbata kafi geleceğini muhterem halk ve müşterii~eriınize 
arz ve talep edilecek nümunelerin memnuniyette miişte4 

riJerimize yollanacağını itan ederiz. 1-1200 

• 
istatistik Umum Müdürliiqü 

eksiltme komisyonundan: İzmir I"'iman isleri Alım 
' 

Satıın l{omisyonuııdan: 

doa 
I:> 

Birinci kordonun konak önünde pasaport iskelesine 
ru on beş bin metre murabbalık kadar yeriniıi 31 ma-
1936 günlemecine kadar müddetle Bandırma parke ta
e dösenmesi işi beher metre murabbaı dört yii.r. on ku-

yıs 

şı il ~ . 
uezrinden açık eksiltmededır. nış 

ş 

Açık 

onda 

artnameler komisyonumuzdan parasız olarak verilir. 
eksiltme mayısın yirmi beşinci cumartesi günü saat 
idaremizde yapılacaktır. 

ts teklilerin dört bin liralık banka teminat mektubu ve
akit depozitoyu teminat vermek suçrtiyle müracaatla"L yan 

rı ılan olunur. {1064) 1-1863 

. 1935 sen~s~d_.e yapılacak olan umumi nüfus E>ayımma 
aıt defterlerı Vılayet ve kazalara göndermek için dr<:tan 
dışa 36,SX 18X28 ebadında sürme kapaklı ve üzerinden 
dört vidalı ve kapak ile alt kısmı 3 milimetre kalınlığında 
kontropilak ve diğer tarafları ı 1 milimetre kalınlığında 
çam tahtasından beherinin sikleti bir kilo 357 gramı geç· 
memek şartile 7.500 adet sandığın yaptırılması kapalı zarf 
u~~liyle e'csiltmeye çı~anlmrntır. Nürnune dairede göriUe · 
bılır ve şartname komısyon katipliğinden alınabilir. Tah· 
min olunan bedeli 3,500 liradır. Eksiltme haziran 193'i 5 
inci çarşamba günü saat 3,5 ta açdackarlr. f stekrter c 7,5 
muvakkat teminat vesil'alariylc tek1if mektupları a >'-na
dan bir saat eveline kadar komisyon reıslı ın veril · t • 
mast ıarnndrr. (893'\ · ~ ı - · 3 
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A.tatiJrlı •Öyleulnl verirken. - ~ taİllrk ue lnöna KamutaiJan ayn lırlten. - Blqlik Kurultay_ J\ıbczıkd nı 'Abdüllaalik RenJa JHı,luutlık ye rinJ .. 

l11önü ve Kıırultay Atatarllü JinCiyor. 

Kurultay Üyeleri Kamutay kurağı ndan fıkarlarken (•ağda kurultay münasebe tile yaptırılan heykel) ve kamutay kurağının önünde dün halkın -canlı ilgisi 


