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~eh: - Eksin 
~ciz = Eksinlik 
~ciz duymak, aciz kalmll = Eksinmek 
!rde c= İrade 

Devrim, eksinlerin işi değildir. 
En büyük ek.sinlik, irde esksikli
ğinden gelir. 

Devrimciler, büyük zorluklar 
karşısında, eksinmek değil, §evk
lerini artırmalıdırlar, 

~ 

Adap Edevlcr 
Adabı muaşeret c::o Ya ama töreni 
Tören = Merasim 
Adabı umumiye = Utsal törü 
Törü c::> Örf ve taamül 
Yetki = Salahiyet 
Törlitüm = Teşri 
Törlitgen yetgi = Salahiyeti te~diye 
Törümlü = Mc§ru 
Töriimsüz = Gayri me§I'U 
Adabı erkan-= Yol yöntem, &ıra saygı 
Deyim = tabir 
Terim - Istılah 
U;yum = Ahenk 

Edep kelimesi türlt.çedir: la • 
kat adap karşısına onun aslını al
dık: edevler. Çünkü herhangi bir 
işte adap, edilmek lazun gelen 
şeylerdir. ôdenmnk lizım gelen 
şey, ödev (vazife) olduğu gibi, 
edilmek lazım gelen şey de, edev
dir. 

O halde diyeceksiniz, adabı 
muaşeret kar§ılığı olarak yaşama 
edevleri de diyebiliriz. Yalnız bıı 
kadar değil, geçim edevleri deyi -
mini de kullanabilirsiıllz. Fakat 
asıl terim yaşama töreni'dir. 

Adabı muaşeret'teki yumuşak 

ve gev.şeklikle, yaşama töreni'n
deki keskin ses oyununu kıyasla
yınız. 

Tören! merasim' den yalnız 
aarıa güzel değil, daha asil, anla -
mı daha yerinde bir kelimedir. 
Merasim'in nereden geldiğini ve 
ne demek olduğunu bilmezsiniz. 
Fakat Tören size hemen Türe'yi 
hatırlatacaktır. 

O zaman Töriimlü'niin nasıl 
meşru anlamını karşıladığını da 
sezeceksiniz. Meşru karşılığı
nın şeriat yerine Türk Türe'sine 
benzemesinden daha tabiiğ ne 
olabilir ? 

Törütgen yetgi, işte size, ço • 
culrlarınıza bir türlü anlatamadı -
ğınız, ve söyletemediğiniz salahi" 
yeti teşriiye'nin karşılığı! 

Parti programının bir madde -
sinde şunu göreceksiniz: "Kamu ~ 
tay törütüm yetgisini, doğrudan 
doğruya, kendi kullanrr!., Kamu
tayın törütüm yetgisinin ona ne 
gibi haklar vermekte olduğunu 
yurd bilgisi kitablarmda görürsü . 
nüz. 

Aramızda, utanmak kelimesini 
bilmiyen yoktur. işte ut bu keli. 
menin köküdür. Adabı umumiye'
bir sosyetenin ut örf ve taamülle
rind en başka nedir? Utsal törü 
her memlekete ve halka göre de -
ğişir. Utsal törü'nün hiç bir mem
leket ve halk için değişmiyen bağ
zı esasları da vardır. 

Törümlü ve törümsüz sözleri 
meşru ve gayri mec:ru kelimeleri -
nin terim olarak tam karşılığıdır. 
Fakat kullanma dilinde biz yollu 
ve yolsuz kelimelerini de, gene bu 
arab kelimelerine karşı kullan -
maktayız. 
Adele Kası 

Eğitim = Terbiye 

Beden eğitimi ile kasılarımrT.ı 
lruvvetlendiriniz. 

Ulusal türk talabe 
birliğinin toplantısı 
İstanbul, 10 (Telefon) - Ulu

ıal talebe birliği bugün alb aylık 
loplantısmı yaptı. Birlik marşının 
birinci teşrinde yapılacak kongre· 
'de görüşülmesi onandı. Prag' da 
toplanacak olan arsıulusal kurul · 
taya türk talebe birliği de gidecek· 
lir. 
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Diğorda gene 
deprem odu 

Kars, 10 (Anadolu Ajansı) -
Digor kamunu çevresinde ge

ce ve gündüz aralıklı olarak yedi 
deprem olmuştur. Evelki deprem
lerden zarar gören yapılar bu de
fa yıkılmış, Tenci köyünde yeni
den sular fışkırmıştır. Ölü ve ya
ralı yoktur. 

Eski bir türk hekiminin 
adı kutlandı 

Ödemiş, 10 (A.A.) - Beş bu
çuk asır önce Mısırda Maristanı 
Mısır adındaki şifa yurdunun ün
lü hekimi Ödemişin Birgi köyün
den türk doktoru Hıdır Alinin 
mermer anıtı büyük bir kalabalık 
ve hekimler odaemdan gönderilen 
üç bayan ,iki bay doktor, bütün ö
demiş doktorları önünde açılma 
şeiıliği yapıldı. Bayan doktor 
Handan ve Manisadan gelen dok
tor Necdet söylev verdiler. Cumu
riyet çağında büyük türk ilimme
ninin tarihin karanlığından çıka
rılışı ve bunun Büyük Kurultay 
gününe rastlayışı mutlu bir iş sa
yılmıştır. Ulusal savaşta yıllarla 
yurdu ve dağlannı tutan ve uzun 
asırlar kahramanlar yetiştiren 

birgililer tarihinde büyük türk he-
kiminin görünüşü halkın minneti
ni kazanmıştır. 

İzmitde meyvacılık 
İzmit, 10 (A.A.) - 11 meyva

cılığmm arıtılması (ıslahı) yolun
da tarım direktörlüğünce zararlı 

böceklerle yapılmakta olan uğraş 
bitmiş yaz uğraşı için daha geniş 
ölçüde hazırlıklar yapılmıştır. Bu 
ay içinde mcyva ağaçları tarnn 
fen memurları tarafından gözden 
geçirilecek ve bunlardan gereken
leri ilaçlanacaktır. 

ULU:, 

u y 
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l{urultaym açıı şı J1ü ün yu · a lı 
şeltllde i:utlandı • es sız 

' Yurdun her tarafından gelen 
telcrallarda C. H. Partisi dör
düncü büyük kurultayının afıl· 
dığı dünkü 9 mayıs gününün 
büyük bir bayram günü olarak 
kutlandığı, yapılan toplantılar· 

da partinin ve ulu Önder Ata· 
türk'ün ulusu karanlıktan ay· 
dınlığa çıkaran devrimlerle ba
tarılan i~lerin sayılıp döküldü 
ğü, yer yer konferanslar ve eğ· 
lencelcr verildiği bildirilmekte, 
Jolayuiyle halkın ulu Öndere 
ve büyüklerimize kar§ı duy· 

dul .. ları derin ve sarsılmaz bağ 
lı'ığı bir daha tekrar edilmiş
tir. 

Dün birçok yerlerde, kuraif, 
müze, okul, yol ve amf açılma 
en1iği yapılm~<:tır. 

lspartada yapılan toplantı
da, gc~mişi k:rli ve lekeli olan 
beyinsiz bir adamın kaytaklığı 
hortlamaya çalışmış olmasın· 
dan dolayı ıspartalıların duy
dukları tiks "nti bildirilmiı ve 
bu hareket Üenerek ıs;JaTtah· 
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lann devrime bağldıklan bir 
kere dah!I tekraT olunmuştur. 

.J. 

Kurultay dolayısiy· le rultaym açılışı saatini beklemiş
tir. Kadın erkek binlerce halk ve 

A.ntalya'da okula irdemleri (talebeleri) parti 
Antalya, 10 (A.A.) - C. H. konağı önünde toplandL Kaleden 

Partisi dördüncü büyük kurulta- atılan bir topun işaretiyle saat 15 
ymm toplanması dolayısiyle day- de kutlama töreni başladı. Parti 
relerle evler, dükkanlar Parti bay- çevrim kurulu ve üyeleri ve diğer 
raklarile süslenmiştir. Şehrin baş- aytaçlar (hatipler) Partinin yap-
tanbaşa elektrikle ışıklandınlma- tığı verimler ve başarmaları anla-
sı için bütün tedbirler alınmıştır. tan si:iylevler verdiler. Bundan 
Halkevinde yapılan toplantıda sonra halk tarafından ulusal oyun-
Partinin tarihçesi ve başanklan lar oynanmış, gece fener alayı ya-
üzerinde konferanslar verilmiştir. pılnuştır. 
Halk Partimizin dördüncü kurul- Adana' da 
tayını pek ilgili bir surette karşı- Adana, 10 (A.A.) - C. H. Par-
lamıştır. tisi dördüncü büyük kurultayının 
E&~elıir, de toplanması dolayısiyle dün şehri-

Eskişehir, 10 (A.A.) _ Cumu- mizde çok parlak ve içten gelen 
riyet Halk Partisi dördüncü bü- bir gösteriş yapılmıştır. Bütün şe-
yük kurultayı dolayısiyle bugün bir baştan başa bayrak, yeşillik ve 
saat 14 de Halk partisi salonunda ışıklarla süslenmiş ve donarnmş-
bir toplantı yapılmıştır. Toplantı- tır. Programa uyularak saat 14.30 

da bütün partililer, halkevliler, 
da beş yüz kişi vardı. Atatürkün sporcular ve binlerce halk halkevi 
söylevi şehrin her tarafına kuru- önünde ve hükümet caddesi bo-
lan radyolarla dinlenmiştir. Şehir yunca toplanmışlardL Büyük ön-
baştan başa donatılmıştır. Gece derimiz Atatürkün söylevinin her-
fener alayları yapılmıştır. Yann kes tarafından dinlenebilmesi için 
akşam halkevi tiyatro kolu tara- şehrin belli başlı yerlerine radyo-
fmdan bir eğlence verilecektir. lar ve hoparlörler konmuştu. Saat 
Çanakkak'de tam 15 te başlayan Atatürkün söy-

Çanakkalc, 10 (A.A.) - C. H. levi çok güzel dinlenmiştir. Bun-
Adana'da pamuk fiatlan Partisinin dördüncü büyük kurul- dan sonra halkevi önünde Parti-

taymı memleket günlerden beri nin yaptığı devrimler ve işler hak-
Adana, 10 (A.A.) - Pamuk fi- bir bayram olarak beklemekte ve kında değerli söylevler verilmiş ve 

atları birkaç gündür yüksclmeğe bugüne hazırlanmakta idi. Bu bü- gece büyük bir fener alayı yapıl-
başlamıştır. Kilosu 32 kuruşa ka- yük gün şerefine her taraf donan- mıştır. 
dar düşen pamuklammz dün ve mıştı. Ankara ve İstanbul radyo- Adanamızın kurtuluş savaşını 
ötey gün 40-41 kuruştan a1mrp sa- ları açılmazdan önce halkevi sa- filme almak üzere şehrimize gelen 
tılmıştır. tonunda ulusal bir piyes gösteril- salgrt (heyet) dün işe başlamıştır. 
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di. Dün sabah 300 kadar yurttaş §eh-
Türk kadınlığı ülkülerine Şehirdeki bütün radyolann çev- re sekiz kilometre uzaklıkta sa-

rcsi kadın, erkek halk ile dolmuş- vaşm yapıldığı Kurt Tepeye git-
kavuştuğu için kadınlar tu. Partimizin eseri olan cumuri- miş o tarihiğ günleri yaşatarak 

birliği kapandı yetin kamalizm yolunda her vakit filmde rol almıştır. 
ileri gitmesine canla başla çalış- Dün C. H. Partisinin tarihi ve 

fstanbul, 10 (Telefon) - Ka - mak için herkes and içmektedir, başardığı işler hakkında bütün ilk 
amlar Birliği dün toplandı. Önce ve Büyük Önder Atatürkle Parti- ve orta okullarda birinci derste 
çevrim kurulu raporu okundu, ve nin büyük kurultayını sevgi ve konferanslar verilmiştir. 
rapor tasvip edildi. Bundan ıon • saygılarla kutlamak için koşmuş· lzmit'te 
ra birlik başkanı Bayan Lütfiye tardır. Gece büyük bir fener alayı İzmit, 10 (A.A.) - Cumuriyet 
Bekir birliğin bütün ülkülerine ka- şehri baştan başa dolaşmıştır. Halk Partisinin dördüncü kurul-
vuşmuş olduğunu, artık Kadınlar ş. Kcıralıisarda tayı dolayısiyle şehrimiz ba§tan 
Birliğine ihtiyaç kalmadığını söy - ş. Karahisar, ıo (A.A.) -Türk başa donatıldı. Öğleden sonra 
liyerek birliğin kapanmasını ileri ulusunu soysalhk ve genliğe ka· Parti ve halkevi önünde büyük bir 
sürdü. Bu önerge kabul edildi. Bir· vuşturan C. H. Partisinin dördün- toplantı yapılarak radyolarla ku-
liğin mevcud parası Esirgeme ku _ cü büyük kurultayının açılışını rultaym acıhşı ve Ulu Önderin 
rumuna, eşyalan da Cumuriyet kutlamak için halk dün sabah er- söylevi dinlendi. Gece fener alayı 
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Bugünkü saynnızda ge~ 

çen kılavuz kelimeleri 
Abımsaklık = İrtişa 
Aday = Namzed 
Alan= Saha 
Amaç == Maksat 
Anlaşmazlık c::a İhtiUif 

Arıtılması = Islahı 
Asığ = Menfaat 
Aşırı = Müfrit 
Atanmak = Tayin edilme~ 
Aytar = Hatip 
Azı = İsyan 

Barış=: Sulh 
Basın = Matbuat 
Bayramak = Tesit etmeli 
Belge = Vesika 
Berkitmek = Teyid etmek 
Bctke = Makale 
Birge = Müşterek 
Borç = İstikraz 

Çcvcnler = Mehafil 
Çeven = Mahfil 
Çözelemek = Tahlil etme~ 

Dayaruşma .. Tesanüt 
Değerlemek = Takdir etmc'JI 
Delege = Murahhas 
Deprem = Zelzele 
Dir:ktör = Müdür 

Diyev = Beyanat 
Doğu-= Şark 

Durluk = lstikraı 
Durum = Vaziyet 
Düşerge =Vecibe 

Eğlim = Temayül 
Etke =Amil 
Endüstri = Sanayi 
Esinlenmek - İlham a1md 

Genlik = Refah 
Göret = Ziyaret 
Gündem = Ruzname 
Güney Cenup 

Hakikiğ = Hakik1 
Hekimler = Etibba 

İçten = Samimi 
İlenmek = Tayin etmeli 
İlgi= Alaka 
İlgilendirmek = Alalı:alaıı4111D&1 
İnanca - Teminat 

tı - Vilayet 
İlimmen - Atinı 
İncelemek = Tetkts cana 
l1yar = Memur 
İttifak """' Bağlaşma 

Kamuğası = Menafii lmma 
Kamğ =Kani 
Kanıt = Delil 
Kaygu = Endişe 
Kıya = Cinayet 
Kovalamak == Takib etme! 
Kural = Kaide 
Kurul :::::ır Heyet {Assambl~e) 
Kurağ =Bina 

Muhacir= Göçmen 

Okul = Mekteb 
Ortak olmak - lştirax etmeıım 
Oturum = Celse 
Oylaşmak = Teatii efk~r etınei 

Ödet-= Vade 
Öğrenek = Talimatname 
Önem == Ehemmiyet 
Önemli = Ehemmiyetli 
Ötey gün == Evelsi gün 
Özel= Hususi 

Pekiştirmek = Takviye etmeli 

Sağlamak = Temin etmek 
Saptamak = Tesbit etmek 

Sonuç = Netice 
Süel= Askeri 

Şimdileyin = Halihazırd~ 
Şölen = Ziyafet 

T ecimel = Tiraci 
Tükel = Tamamen 
Türe == Hukuk 
Tüze = Adalet 

Uçak = Tayyare 
Uğraş = Miicadele 

Ünlü es Meşhur 

Yüküm = Mecburiyet 
Yükümsel = Mecburi 

Zorağ :ıı::::: Zaruret 

J tarrbu!Ja yapılacak Tüze sarayı için açılan ptoje yarısını Miymar 
lıauı nan pTojenin resmini koyuyoruz 

Asım Kömürcüoğ u kcızanmı1tır. f 

1'üRK 
ÇOCUKlAARI 

TÜRK KUŞU'~ 
uçucu üve yazılınız 
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ANKARA RADYOSUNDAKİ DÜNKÜ SÖYLEV 

Bav lncedayı yurdu ve ulusu iyiye ve güzele götürmüş olan 
son dört yılın kısa bir tarih.ni yapb 

:ı. C. Halk Partisi genel yönetim 
-..urul ·· · lı u uyesınden Sinop Saylavı 
kı · Cev~et Kerim Büyük Kurultay 
L ol!ysıle. e~~lki ~kşam radyo ile 
rşabıdakı soylevı vermiştir: 

- Yüce Yurttaşlar, 
d .. Cumuriyet Halk Partisi dör
Auncü büyük kurultayını bugün 

nkara'da Kamutay Kurağında 
~~.tı. Yurdun kurtarıcısı, türklü. 
g':n ulusu, Partinin kurucusu Ka
ınaı Atatürk başkanhğiyle Kurul
t~yı bir kat daha yüceltti. Yüksek 
-oyleviyle ulusca yörünecek yolla
rı Yeniden aydınlattı. 
k Yurttaşlar, ulusca sürekli bir 
Urtuluş ve inkılap tarihinin ku • 

rucu1a B'l' . . . · rıyız. ı ırsınız kı bugün \ 7 
~aşı~a_ ~i~en Cümhuriyet Halk 
b artısı bırınci büyük kurultayını 
k~ndan 16 se~e evel gene Atatür-

un başkanhgı altında Sivasta bir 
~ekteb dersha~esinde kurmuştu. 
b. kongreye gıden mümessiller 
ır çok zorluklar kinde kalmış 

o .. :$' ' 
i ~unlerden bugünleri yaratmak 
Çın konuşmalarını iç ve dış düş • 
~anların süngüleri ve ölüm kor -
Utmaları altında yapmışlardı. 

~ncak türk ul~s~nun ~z duygu
~rını ve emellerını temsıl cttikle
rıne inandıklarından ulusal ödev
~rini tamamlamayı her düşünce
nın üstünde tuttular. 

Bugün peşinde gittiğimiz 
a?a prensiplerin ilk esaslarını çiz
dıler, muvaffak oldular. Yurt kur
tuldu. Bugün ise yüzbinlerce hal
kın iradesini. dileğini taşıyan 600 e 
Y~k~n oba kıymetli değerli ülke -
!hızın her · bucağından tam bir 
ınan içinde ve gururla bu kuvvetli 
devletin yeni merkezinde toplan -
dılar. Yurdu, ulusu daima iyiye 
~Üzele, doğruya, kuvvete ve birli
ge ulaştırmak için geçmiş dört 
r,ılın işlerini hesaplaşacaklar ve 
Ondeki dört yıl için kararlar vere 
tekler. Yurt yüceliyor. Sivas kon
gresine gidenleri düşman süngü 
Ve tehdi<lleri sarmıştı, bugünkü
leri yurdu daha çok yüceltme di -
lcklcri sarmıştır. Onlar o kahra -
tnanlardı, bunlar bu bahtiyarlar
dır. İşte ulusça savaşmanın canlı 
Ve mesut neticeleri. 

1 
_Sayın dinleyicilerim; bu vesi

l enın verdiği kazançla cumuriyet 
n~alk Partisinin kısa bir tarihçesi-
! yapmayı faydalı buldum. Par -

ı.ının bir~nci büyük kurultayı Sivas 
c:ongresı olduğu gibi ilk adı da 
li.Anadolu ve Rumeli Müdafaai 

b 
.. ukuk Cemiyeti., dir. Biliniz· ki 
u· "k h ' · ·u arbm son günlerinde türk 

lı 'S b' b u u ır sa ah uyandıQ-ı vakit 
Yurdu her yönden saran ı::-.ld" .... b' o urucu 
ır. tehlike ile karşılaştı. Asırlık 

~~. ınsa;sız düşmanlar Mondro3 
11 ..t re .. enmaesiyle önümüze çık-
tılar h . b' . k ' arıs ırer mıras yedi gibi 
t ~tsal yurdun her bucağına sahş-
ı ar. ulusal varlıO-ımızın her zer-

r . o 
~~ı~e el atmak istediler. Erikliği-
. ızı, onurumuzu, egemenliğimi -
~~Yok ed~:ek .. baş.ı tarihten önce 
. şlıyan turku esır ve köle etmek 
ıst a·ı Ve e . 1 ... er. Çok geçmeden saltanat 

hılafet kurumu başta olmak ü -

1
2ere yurt içinde de hayli düşman
ar b' 1 b' d .. . ır eşe ildiler. Ulus yetim 

r uşmtiştü, viran yurt büsbütün vi
::ılaşacaktı. Bu yangın o zaman 
"' 1ılletin ·· d ~ 1 ı . . oz eger erini, zencrinlik-
b~r~~ı tam ölçüsiyle bilen bk kal
}'e .1r başı tutuşturdu. O baş işi 
in nıden mihenge vurdu. Mill~tin 
anına b'" ··kı·· ~ .. ''A • uyu ugune güvendi. 

kt knadolu ve Rumeli Müdafaai hu-
1 "em' t' . k gr : . •ye ı,, nı urdu, Sivas kon-
esını yaptı. 

jiden doğan, ulusun egemenliğine 
dayanan yepyeni bir devlet esasını 
kuruyordu. Seneler ilerledikçe iyi
likler yücelikler arttı. Ulus ona 
hakkı ve layık ol • .m adı verdi. 
" ATA TÜRK,. dedi. 

Atatürk hayatı hakkında bu -
güne kadar çıkan yazılarla eser -
lerile bütün dünyaca bilinmiştir ki 
cumuriyetçiliğin, milliyetçiliğin, 
halk<(ılığm, laikliğin, inkılapçılı-
ğın ateşidir. 

Atatürk Sıvas kongresinde bu 
prc.;,ısiplerden ancak o zaman or -
tava konabilecek kadarım koy -
m~ştur. Yurdu kurtardıktan son
ra inkılap işine geçerken ı~urtuluş 
kahramanlığının remzi olan ınü -
dafaai hukuk adını, geniş ve yeni 
bir kuruluş devrinin açılmasını 
ulns yığınına maleden bir izhni -
yetle Halk Fırkası adına çevinniş
ve bu düşiincelerinin bir kısmını 
daha prensiplemiştir. 23 teşrinisa
ni 1925 de Halk Fırkası adının ba· 
şına yeni devletin adı olan Cu
muriyet kelimesi eklenerek ve 
haklarda olduğu kadar iktısat yo
lunda da devrin en ileri muvaffa
kiyet prensipi olduğuna inandığı
mız devletçilik vasfı belirtilerek al
tı umdesiyle Parti büyük Şefin 
başkanlığı altında kurulmuş oldu. 

Cumuriyet Halk Partisinin u
lusun kara gıinlerinde kuruldugu· 
nu daha iyi anlatabilmek için 1927 
kurultayında Atatürk'ün söyle
vinden bir parçayı okuyorum: 

"- Cumuriyet Halk Fırka
sının büyük kongresmi açıyorum. 
Fırkamız geçen istırap seneleri 
içinde mil/etimizin bayatı ve şe
refi için gösterdiği yüksek azim 
ve iradenin mümessili olarak bun
dan dokuz sene evvel meydana 
çıkmıştı. Bütün Anadolu ve Ru -
meliye şamil olmak üzere ilk 
umumi kongremiz Sivas'ta akte -
dilmişti. Sivas'ta gerçi o vakit kul
landığımız unvan ile bugünkü un
van arasında bir fark vardır. Fa -
kat teşkilat esas itibariyle mahfuz 
kalmı§tır. Ve bugün siyasi fırka 
halinde tecelli eden mevcudiyete 
mebde teşkil etmiştir. Billıassa 
memleket ve millete ait umumi 
gaye - ki selamet ve refahı umu -
miyi teminden ibarettir - mahiye
ti asliyesi değişmeksizin takip o -
lunmuştur. Binaenaleyh · bugün 
kfü;adiyle mü/tehir olduğum bü -
yük kongremiz Sivas kongresin -
den sonra teşkilatımızın ikinci 
biiyük kongresi oluyor,, demişler-
dir. 

Yurda hizmeti her gün biraz 
daha uygunlaşan, iistünleşen par
timiz üçüncü büyük kurultayını 
bundan dört yıl evel 10 mayıs 
1931 de yapmıştı. Bugün dördün· 
cü Kurultay gelecek yıllar için ha
yırlı çalışmasına başlarken dört 
yıl evelki vaziyet bugüne göre bir 
çok boşlukla dolu eski bir tarih ~i
bi geriye uzamış bulunuyor. Dort 
yıl sonra da bugün öyle olacaktır. 
Ve ömrünün türkün ömrü boyun
ca uzun olacağına inandığımız 
partimiz, bütün faniliğin üstünde 
duran Atatürk'ün daima başkanlı
ğı altında yaşıyacaktır. 

Sayın yurttaşlar; cumuriyet 
Halk Partisinin programı bir ta -
raftan ulusal varlığımıza temel o
lan yüksek inkılap kavramlarını 
tespit eder, diğer taraftan ulusun 
kudretini ve ulusun bahtiyarlığını 

inkılapçılık olarak fonnüllenmiş -
tir. 

Yurtsal ve ulusal amaçlara az 
zam~.nda bu yoldan varılacağın:! 
kani olan Parti ru~uında kaynıyan 
hızı ve ateşi bayrağına çizdiği al
tı o!m ile de şekillemiş bulunmak-
t<ıdır. 

Tür:C ulusu artık hükiımdarhk 
idaresini y<!lnız zararlı değil aynı 
zamanda milli şeref için oğır göre
cek bir seviyeye ermiştir. Bunun 
için Parti milli irade ve enerjinin 
ve l~endi inanmm doğurduğu cu
muriyeti her tehlikeye karşı her 
vasıta ile korumağı programının 
başına koyduğu gibi cumuriyet 
admı kendi adının başına da taka
r<ık ulus egemenliğini en üstün 
am~ç tutmuştur. 

Cumuriyct Halk Partisi, Tür
kiyen· n ya:aması ilerlemesi \'e 
kalımı irin en bliyük şart ve kuv
veti milliyet sıfatında bulur. 
Türk t~rihinin yücelik kurumla
n milliyet sıfatının artrk olduğu 
kurunlardır. En büyük ve zengin 
enerji kaynağımız ulusçuluk sıfa
tımızdrr. Bundan dolayıdır ki bü 
tün türk gençliğini bu vasıflarda 
yetiştirıneği yurt ve inkılap sevgi
sini ve bütün şartlariyle istik151i 
ve yurdu kommayı en üstün ödev 
tamyacak değerde tutmayı başlı -
ca işleri arasına almıştır. Kama 
lizmin doğuşunda, ilerleyişinde 
muvaffak oluşunda en büyük te -
sirleri yapan milliyet ruhu cumu
riyet halk partisinin iş ve ülkü 
hayatında dikkatle gözliyeceği bir 
amaçtır. 

Ulusu, enerji ve egemenliğin 
kaynağı tanıyan parti; programı
nın halkçılığı izah eden kısmında 
kanunlar önünde mutlak bir mü
savat kabul eJen ve hiç bir ferde 
hiç bir aileye hiç bir sınıfa hiç bir 
cemaate imtiyaz tanrmıyan fert
leri halktan ve halkçı olarak ka -
bul ederiz demektir Ve Türkiye 
cumurluğu halkinde sınıflar yeri
ne soysal hayat için iş bölümleri 
ile kütleleşmiş bir ulus tanımak
tadır. Millet ve milliyet kavram -
!arını anlamış yurttaşların bu ka -
naat etrafında kütleleşmesi ancak 
halkçılık zihniyetinin ilerlemesi 
ve olgunlaşması sayesinde müm -
kün olacaktır. Parti kanunlarda 
hakim kıldığı ruhla ve her alan -
rlaki çalışmalariyle bu amacı dile
ği gibi oldurmak yolundadır. 

Devletçilik sıfatımız yer yüzü 
yaşama şartlarının icbar ettiği ih
tiyaçlara uymakla beraber yurdu
muzun ve ulusumuzun hususi icap
larına da uygunluğundandır. Bu -
güne katlar bu yoldan yürüme sa
yesinde sayılı yurttaşın genliği 
yerine ulusca genliğe, yurt bayın
dırlığına uluşun kuvvetlenmesi -
ne ve değerleşmesine yol alınmış 
bulunmaktadır. 

Laiklik ve inkılapçılık sıfatları 
ise türk ulusunu hakkı olan yüce -
i ığe ulaşmak için engel olan çem
berleri koparıp atmış asırları yıl -
tara sığdıracak kadar iradeli kıl -
tııt~tır. 

Cumuriyet idaremizin bir mil-
leti vücude getiren fertlerin, ku
rumların biribirini tamamhyan bir 
birlik olduğu kavramını yerleştir -
ıniş ve ulus işlerinde herkesin ken 
disini soravh tanışmış olması sa -
yesinde her alanda elde ettiğimiz 
sonuç dünyayı kıskandırmaktadır. 

Türkiye bu saadetini ulusun 
kamalizme içten bağlılığına borç-

ludur. 
Yurttaşlar; bir an için 15 sene-

lik hatıramızı yoklıyalım. Kutsal 
yurdumuzun düşmanlar tarafın • 

SAUF. :: 

Atatürke her yandan kut 
lama talgrafları geliyor. 

Büyük Kurultayın ~ılma11 dolayufle Atatürk'e yurdun her 
y;nından kutlama telgrafla rı gelmekt.edir. Kurultay dolayı· 
sı e. ulutJun Büyük iJndere aevgi, bağldık ve inanını bildi-
ren ve her biri biribirinden ,,;;zelve ,·,.•~n d 1 l l fl .. e- ~M: uygu ar taf n-an 
m te gra arı lf"nderenleri o~ağıya y~yor11z: . 

Bekir Özkok, C.H.P. idare heyeti 
b~şkanı Akçakoca _ Talat Uğur, beJe
dıye başkanı Akçakoca - Turhan be
lediye ba§kanı Refahiye _ Hüseyin 
Horoz, halkevi başkanı Akçakoca _ 
Memduh Yılmaz, Ateş tıpor kulübü Ti
rebolu - Şerafeddi:ı Ata, halkevi baş. 
kanı Erzincan - Hekimoğlu C. H. P. 
başkanı Doğanbey - A. Göksel, C. H. 
P. başkanı Gazianteb - A. M. Göğüs, 
halkevi başkanı Gazianteb - Şerif Sa
yın, halk partisi reisi Nezib - Tali 
Öngören, Umumi müfettiş Edirne -
Rıza Yalçın, halkevi ve belediye başka
nı Iğdır - İsmail, C. H. P. başkanı, 
Halid belediye başkam Poshof - Akif 
Eyidoğan ve arkadaşları, Gazianteb -
Nazmi Pamir, Çocuk esirgeme K. baş
kanı Trabzon - Ahmed, baylık batJra. 
nı Çorum - Ahmed Benli, C. H. P. ba • 
kanı Emet - Yahya Güven, C. H. P. 

b.-şkanı Bilecik - Yahya Güven, bele
diye başka:ıı Bilecik - A. R. Özkay, 

vali Bilecik - T. Tuncer, C. H. P. 
başkanı Pınarbaşı - Erdem, çocuk e
sirgeme K. başk:ım İskilip - Ş. Özkan, 
T. cemiyeti baskanı İskilip - Tahsin 
Fırat, C. H. P . başkanı Koylhisar -
A. Aka, belediye başkanı İskilip - Şe. 
fik, spor başkanı İskilip - t. Kuşgöz, 
C. H. P. l ac;kanı !skitip - Özdamar, 

dan i5gali, Sevr, istiklal savaşı, 
Lm.an. saltanat ve hilafetin yok 
ediliş:. Cumurluğumuzun kuru . 
luşu, devlet işlerinin din tesirle . 
rinden kurtarılışı, zaman zaman 
beliren iç isyanların bastırılması 
kötUlük kurumlarının kaldırılma -
sı, gıyınme, yazı, dil, tarih 
ve kültür alannmdaki değiş -
tirmeler. yurt bayındırlığı u -
lusal ekonomi, otarşikleşme sı
yasamızın olduruluşu ve en 
son 15 sene sonra çelik bir çem
berle çevrilmiş sağlam bir yurt ve 
onun Ü7.erinde bugünkü kudretli, 
kuvvetli, mutlu türk ulusu, iş
te cumuriyet Halk Partisi. 

Bugün işe başlıyan dördüncü 
büyük kurultay ulusça dört yıllık 
çahşma ve deneşlerden sonra ge
lecek yıllar için alınması lazım ge
len tedbirleri programına koya -
cak, bütün ulusun özel duygu ve 
ih tiyaçlarmı karşıhyacak kararlar 
verecektir. Bu kurum bundan ötü
rü çok önemlidir. Artık bütün ana 
çizgileri belirmiş yurt için uygun· 
luğu ve yüceliği denenmiş olan 
Kamalizm prensipleri verilecek 
yeni kararlarla iyice belirtilmiş o
lacaktır. Cumuriyet halk partisi
ni en çok muvaffak eden esas o
toritelerin yüksek egemenliğini 
kanunlarla prer.siplerle korumak
la beraber egemenliğin kaynağı 
olan ulusu Parti kurumlarının iş
lemesi yolundan devlet işlerine 
daima ilkilendinnesi ve her sene 
yaptığı köy ve ocak kongrelerin -
den başlıyarak yurttaşların sesle
rine ve yurtsal tenkitlerine değer 
vermesidir. 

Cumuriyet Halk Partisi ve hü
kümetinin bu üstünlüğünü gören 
l•ütün ulus bu sayede ilk günden 
beri Partimiz ve onun yüce Baş -
kanı etrafında toplanarak savaş -
maktadır. 

Kurultay işlerinin sonunu ga-
zetelerde okuyacağız. 

Ulusumuzu, şefliğile daima yü
celten, bahtiyar eden Büyük Şef 
Kamal Atatürk'ü selamlıyarak 
sözlerimi bitiriyorum.,, 

Eskişehir aaylavı İstanbul _ Avukat 

Emin Bayav, eski saylav Tokat - M. 
Ertekin, halkevi başkanı Simav _ Ah· 
med, C. H. P. başkanı Riz:e - S. Olk m 
belediye reisi Simav - Hamid Bcşk:ır

deş, halkevi başkanı Maraş - M. Eı te

kin, çocuk korumu ba~kanı Simav - A. 
Onver, elektrik şirketi başkanı Elmalı 
- S. Hanin, Avcılar, atıcılar oyınn ~, 

Gelibolu - Mesud, nahiye idare heye. 
ti ba~kanı Mapavri - Suad Bayrak, Al· 
tınsu spor K. başkanı Tirebolu - S. 
Tatan, C. H . P. ba kanı Nevşehir Nu
man Sabit Coşkun, ekonomi ve arttır

ma K. başkanı Trabzon - Suad B Y
rak, Kızılay başkanı Tirebolu - Öze n 

ticaret odası mümessili Simav - A 'tlİ 
Güvenç., C. H. P. başkanı Kusadası -
Ş. Ülkem, C. H. P. başkanı Simav -
Öktem, ağaç koruma kurumu başkan ı 

Simav - Sabri Urunç, İstanbul kız li

sesi direktörü İstanbul - Hasan Çele
bioğlu, C. H. P. başkanı Bayındır -
Hfü•eyin Anker, C. H. P. başkanı Cu
bulı: - Galib Atılgan, belediye başkanı 
Mudanya - Aktar Alkan, C. H . P. 
başkanı Osmaniye - Derin Öı: M. AH, 
çocuk esirgeme başkanı Mudanya - Ş1ıı 
di Çukurova fabrikası aahib ve işçileri 
Tarsus - Hüseyin İkir, C. H. P. ba,
kanı Dörtyol - Hamdi Oral, C. H. P 
nahiye başkanı Dörtyol - Akus, C. H. 
P. başkanı Pazarcık - Esat. C. H . P. 
ba~kanr Refahiye - M. Gında. C. H. 
P. başkanı Mucur - İbrahim Belen. 
Spor başkanı Mudanya - Zahir, C. H. 

P. ve belediye başkanı Havran • 
Na.ci, C.H . Partisi Ba~kanı Bulan· 

cak - Kani, Bayındır - Yusuf, Beledi· 
ye Ba,kan Vekili Gerede - Sami C. H. 
Partisi BaJkanı Mesudiye - Toker, 
va!iai namına Kayseri - Nabi Osman. 
C. H. P. Başkanı Yeşilova - Rıza Pa· 
mir, Gençler birliği başkanı Devrek -
Haun, Belediye başkanı Yeşilova -
V. ı\. P.skici C. H. P. Başkanı Sıvaı -
Ersan, Artırma Kurumu başkanı Bolu 
- Kömürcüoğlu, Balıklı hastaneleri 
idare heyeti reisi İstanbul - DönmeZj 
Tilrk spor başkanı Ünye - Osman, Bal· 
cova muhtarı İzmir - Kazım Esat. 
Ba!Jkan - İstanbul, Dr. Şemsettin, Ço
cuk Esirgeme Kurumu başkanı Çorum 
- N. Akın, C. H. P. Başkanı Zara -
Mehmet, C. H . P. Başkanı Mudanya -
Salih, Tayyare ıube!li, başkanı Çubuk 
- Öztürk, Ordu - ,.runet, Dutlu pı
nar ocağı başkanı Dörtyol - Niyazi, C. 

H. P. Başkanı Onye - Fahri Ekme~çi, 
C. H. P. ba~kanı vekili Gireson - Kilis 
gazetesi, Kilis - Zerbank, C. H. Parti· 
ıi .başkanı Tarsuı - Turhan, Belediye 
ba~kanı Adana - Sadettin Sayın, Be· 
lediye başkanı Nezip - Yaşar Yılm:ız, 
Atlı ıpor kulübü başkanı Çubuk - _Ze
keriya, Esnaf kulübü Başkanı Çub)/ • 
Bilgan, Çocuk Esirgeme BaJkanı Çu· 
buk - Feridun Güney, Kızılay başka· 
nı Devrek - İdman yurdu, Uşak -
Şilkrü Tükel, C. H. P. Başkanı Maraı 

Kurultay Başl{anlı· 
ğına gelen telgraflar 

Kurultay Başkanlığına yurdun 
her yanından kutlama telgrafları 
gelmektedir. Bu telgraflan gön • 
derenlerin adlarını yazıyoruz: 
Arabglr: Nazmi Bilge belediye ve halk 
partiıi baJkanr - Yalova: İzzet Biner 
Silleyman bey rüstem paşa mahallesi 
ba~kanr - Yalova: Mazlum Mera köyil 
ocak başkanı - Yalova: Meliha Otken 
Kilince nahiyesi batkanr - Onye: Ni· 

Atatürk bu suretle milli ener-

oldunnak için bugün ve yarın yö
rünecek yollan prensipler halinde 
ihtiva eder. Bunlar programımız
da cum:•riyetçilik, milliyetçilik, 
halkçılık, devletçilik, laikçilik ve 

llerkeS~ Ankara birası içiyor 
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yazi Doğu belediye başkanı ve Seyit 
dönmea C. H. P. vekili - $ey.it Ön
meı Halkevi barkanı - Vasfi lı:orkmaz 
z~raat odası başkanı - Nazif muallim
ler birliği başkanı - Dr. Emin Salor 

~r~Y~a~h~an~c~ı~g~~~e~~~~~rd~e~o~k~u~d~ul~cl~aı~,m~u~J 1 ~.~.~. ı·~ziiğü taslaiL 
Genel Yönetim l{urulunun Hazırladığı 
Tüzük Taslağı lle İstenilen Değişlieler 

Kmlay l:Jıatkanı - Naci Tayyare şu- Alnıanya ve Avrupa 
besi başkanı - Rahmiye kadmlar namr- J roayı 1935 tarihli Nevs Kronik] ga-
na - Vehbi Aktaş çocuk koruma baş-

' zetesi yazıyor: 

manyanın ııl'Sıulusal bir kollektif güven 
lik sistemine, eşik hakları bulunan bir 
üye olarak katışmak yolunda gönülden 
dilekli olduğunu söylemektedir. kanı. Bay Mak Donald ile General Göring 

Yalova: Alımet Yılmaız Kiznniye 0 - sil!hsrzlanmak konusunda dün sözce an-
cağı ba~ka.nr - Alucura: Lütfi Erdiş ]aşmış oldular. 

Belediye başkanı - Yalova: tbrahim BaŞbakan dün parlamentoda Alman -
Yavuz Taş.köprü ocağı başkam - Kas- yayı Avnıpada genel olarak silahları a-

Bay Makdonald, dün SÖıflediği söz- , 
krde A vrupanın biribirine karşın kamp

lara ay;ılrn~ııının ne kadar tehlükeli ola
cağını açığa vnrdu. 

tamonu: Cemal Dunar Sa.rbay başkanı .zaltmağa ve t.ilahlanmaya bir sınır çek-
- Yalova: Kamil Sökmen Çamlıca oca- m.eğe ç~·rdı ve böyle yaprlmıyacak 

ğı başkanı - Kayseri: Toker Vali - olursa o zaman bir silahlanma yanşı-

Yalova: Hasan Öz.men Çiftlik köy ocak nın bqlıyacağını bildirdi. 
ba~kanı - Yalova: Sait Sever Kadıköy Öte taraftan General Göring, biı: :YC· 

ocak başkanı _ Yalova: .ı.Iehmet SGyöz mekte söz söylerken eğer bütün devlet-
Dereköy ocak başkam - Sustırluk: Ba- ler birden silahlanmaya bir sınır çeker-
lat Kaza 1. heyeti başkanı - Gönen: lerse Almanyanın bu işten geri durmı-

Saltık Kırmızı ay batkanı _ İnegöl: yacağıru. alman hava kuvvetlerinin azal 
T. c. Mamaş Muallimler birliği bapa· ması veya çoğalması öteki devletlerin 

davranışlarına bağlı olduğunu ıöylemiş 
m - Yalova: Hasan Elmalık ocağı baş-

ve demiştir ki: 
kanı Yalova: Mehmet Esadiye ocağı 

- Almanya, kendi hava kuvvetleri
b<ışıkanı - Yalova: İsmail Dönmez Ye- .ni sevine sevine, bütün dünya barışının 
nimahalle Gökçedere ocağı 4>a§-kanı - ve Avrupa güvenliğinin korunması için 
Yalova: Halil Sayın Soğucak ocağı baş-

kullanmağa hazırdır." 
kam - Yalova: Mehmet Özdem Sa - B.Makdonald,hükümetin bava ku.vvet-
mancı ocağı başkanı - Ye~ilova: Hasan terini arbracağmı ve Bay Baldvinin 

Belediye Başkanı - Beyoğlu: Cemil ıöylemiı olduğu şeJci.lde ingiliz bava 

Bora Şişli nahiyesi ba~anı - Yalova: kuvvetleriııin almanlannkinden daha 
İsmail Çakal Teşvikiye ocağı başkanı - geride kalmasına katlanamıyacağmı söy-
Yalova: Hadi Güney ocağı başkanı - lediği zaman bu sözleri ayrışıklar da 

Yalova: Bayram Batur Koru ocağı baş- onaını:şlardır. 

kam - Yalova: Hamdi Lale dere ocağı Başbakan, Almanyanın denizaltı ge-

başkanı - Kasımpaşa C. H. P. Nahiye· mileri yapmağa ve hava kuvvetlerini ar-
si başkanı - Kartal Necati Turhan Ka- tırmağa karar vermesini esefle anmış -
za kurumu başkanı - Al pullu: Şefik tır. 

~por kulübü başkanı - Yalova: Celal Fransa ile Sovyetler arasında ulus ~ 
Aksoy Yukarı kocadere ocak baş.kanı - lar sosyetesi tüzüğüne u;yğun olarak ya-
Kızı1toprak: Rilştü Sunğay Parti kuru- pılan pakt, dün Pariste imzalandı.,, 

ı:nu başkanı - Kadıköy - Denizli Musa Gazete, bu konu üzerinde yazmış o/-
Kazım Nahiye ocak baş.kanı - Yalova: duğu bir ba~ yazıda da şunları söylü-

Mehmet Kuru Kil ince ocağı baş.kanı - yor: 
İstanbul: Marangozlar cemiyeti - Ma- Göringin sözleri Bay Hitlerin bir 
nisa; Fuad Bağcılar kooperatifi - U • çok defalar söylemi~ olduğu şekilde Al· 
zunköprü: Halit Orhul Kaza parti baş· manyanm bir kollektif sisteme katıl-
kanı - Düzce: F. Moncarcı Ticaret ve maktan büsbütün geri durmak kararını 

Sanayi Odası mümessili - İzmir: A. vermediğini göstermektedir. 
Halil Tayyare Cemiyeti reisi - Arda. Yaptığı bir takmı hareketler, bu söz-

Fakat eğer Almanya, aynseçi dur
makta inad edecek olursa o zaman 
bundan ba:ıka yapılacak bir şey de yok
tur. 

Eğer Almanya buna yaııaşmıyacak 

olursa o zaman İngiltere de btitün diin
yayr ilgilendiren meseleleri k~ndi başı· 
na yatıştırmağa uğr01şmaktan elini çek
melidir. 

Almanya bir günde kaç 
uçak yapabiliyor? 

4 mayıs tarihli Deyli Meyl gaz~tesi, 
" ? ,. btt§lrğı altında yazmı~ olduğru bir 
başyazıda diyor k.i: 

" Almanya hava kuvvetlerini ne gibi 

bir hızla artırıyor ? ., 
Sir Con Saymen, diyor ki: ,,Alman· 

ya son zamanlarda endüstri verimini 
pek ıiyade artırmıştır . ., 

Bu artmanın uçak yapxcıltğmda ne 

anlama geldiği kolayca anla~tlır. 

Detroit'daki Ford fahrikasr, bir gün
de 5000 araba çııkarmaktadır. 

Bir uçak da bir otomobilin biraz ay• 
rısıdır. Amerikada özel bir fabrika, tek 
başına gUnde beşyüz araba yapabildik· 
ten sonra bütiln o zengin kayna:klariy
le Almatl\Ya, neden günde 100 uçak ya -

pamasın? 

Onun için diyebiliriz ki, Almanya
nın lbir günde hava filosuna kattığı u • 
çakların sayısını yüzden aşağı hesab et

memek doğrudur. 

Pilot yetiştirmeğe gelince ilnlil al -
man pilotu Rihthofen'in hayatını oku· 
yanlar, bir pilot yetiştirmek için altı 

haftanın yeter olduğunu öğrenmişler • 
dir. b:m: Sabri Turan c. H. P. Başkanı _ leri tutmamakla beraber, Bay Hitler, Al-

fzmk: Kemal~l~liknahfye~oc~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ed. ka V f" Akt"n K tay Fa man Himayei Etfal reisi, Mustafa İktı-kanı - Erdek: B. Öz kan Çocuk Esir • - ırne pı: as ı ı ızı • 

tih kaza başkanı - Kastamonu: Ali Gü- sat ve Tasarruf reisi, Bozkurt Gençler 
ğeme kurumu başkanı - Yozgat: A. 0-

leryuz .. lu"' Halkevı· başkanı vekı'lı" v-- Birligwi reisi, Cemal Muallimler birligwi 
ran Vali vekili - Manisa: Kunduracılar - n.=· 

tam Ad·ı Yu"'cebıy k ,_aza Parti b:ı"" reisi - İpsala.: Özsoy Spor kulübü b:ıc:. 
birliği - İzmir: Reıat Belediye başkan onu: 1 ı :a. ..,- -:r 

kan Kastamonu Fa;k Akdagwan Parti 'kanı - Ayancık: F. Göksel C. H. P. 
vekili - Yalova: Yahya Tetik Çınarcık ı - " 

b k k"li Bahr.e · Durdu Erdogw an ba'"'IPanı - İpsala: Etem Koru belediye ocak baş.kanı - Yalova: Süleyman As- aş an ve 1 - :s • F 

lan Çınarcık nahiyesi başkmıı _ Ya. merkez nahiye C. H. P. başkanı, Hasan reisi - Büyükada: Süleyman Hararlı 
}ova: Mustafa Atak Kocadere ocak baş- Canka Belediye bnşkanı, Hasan Eroğlu C. H. P. Başkanı - Afyon: B. Diker 

lranr - Yalova: Mehmet Kabaklı ocak C. H. P. başkan vekili - Boyabat: Mile- Hi15tiahmer cemiyeti başkanı - Gem -
başkanı _ İnegöl: ı. Sarkan Ticaret ve teba Can Halkevi başkanı - Anadolu Jik: S. Önür Demir suba§ı nahiyesi ibaş-
Sanayi Odası Başkam - Çıldır: Paşa Hisarı: M. Ali Durudoğan C. H. P. soy- kanı - Bursa: Cemal Ertuğ Düzgü 

1 d k l b ... t.~... T hane kurumu namına - Bursa: Fakir Erdem Aktümer C. H. P. Başkanı - Yalova: sa yar ım o u a~.ı - op : 
İbrahim Mumcu Gacik ocağı başkanı _ Nail Soydam Fındıklı Parti Başkam - Maarif Müdürü - Bakırköy: H. Tahsin 

Su~ehri; A. Karaça c .H. P. Başkanı Edirnekapı: Halid Tarı Kxzılay ve &;a... Erez İlkmektepler koruma ve yardım 
- Alpullu: Ali Şefik İşçiler birliği _ ragümriik nahiye başkanı - Keşan: Y. kurumu başkanı - Bakırköy: Abdül -

Aydın Mecl.dı"ye nabı"yesı· C H P ba~ kadir Hilaliahmer kaza bac:kanı - Kar-
Bilecik; N. Torumtay Gençler birliği • · · ~ ~ 
- Küre: M. Özdemir Belediye baş,ka • kanı - Erzurum: M. Çankaya C. H. P. tal: Arif Erciyeş Belediye Başkam -

nr, M. Sancar Küre İlce Bayı, Hayran- Başkanı - Sam.atya: İsmail, Çakar Kı· Afyon: O. H. Coşgun Fukaraperver baş-
cı Küre kaza paı:ti başkanı - Kastamo- zılay kurumu B. Namına - İstanbul: kanı - Beyoğlu: Dr. S. Keçeci İstikl!l 
nu: Şevki Şoförler Kurumu Başkanı _ Remzi Paşabahçe kurumu başkanı - ocağı C. H. P. Ba~kanı - Ke~an: Ali 

Reşadi.ye: S. Toker Tayyare kurumu Beyoğlu: Haşim Refet Hakarar C. H. Atasağtn Belediye reisi vekili - Gem-

Başkanr _ Al pullu: R. Solak Köy muh- P. şubesi ba~kanı n~ma - Beycu t. tik: A. Fettah Balık pazarı nahiyesi 

tarı - İstanbul: Kerim Kökay Yeşil hi- Eminönü nahiyesi Parti başkanı - Be ba~kam N. - Erzurum: Zakir Kaza 1. 

T f 'k o E · .. .. k Heyeti başkan vekili - Gemlik: İsmail ıaı ve içki aleyhtarı kurumu başkanı - yazıt: ev ı , yras mınonu azası 

Eyüp - İstanbul: Raif Kızılay Eyüp başkanı - Kadirli: Dincer Parti kaza Aıksoy C. H. P. Umurbey nahiyesi baş-
şubesi başkanı farmakoloğ _ Edirne kapı: başkanı -· Saim Beyli: S. Yıldırım. par- kam - Ke~an: M. R. Akpınar Spor ku-

:Naci C. H. P. Karagümrük nahiyesi ti kaza başkanı namına_ Feke: o. Te- rumu başkan vekili - Kartal: A. Riza 

başkanı - Erzurum: Sıdkı Çocuk Esir- kinayok Parti kaza başkanı - Erzurum: Gençler Birliği başkam - D. Bekir: 

ğetne Kurumu Başkam - Bilecik: Nu- Hadi Halkevi Başkan vekili _ Akdağ: Sefer Uluğ Belediye reisi - Afyon: 

man İstasyon ocağı başkanı - Reşadi- H. Keleş Belecliye başkanı - Güdül: Kemai Cenap Başer İktısat ve Tas;;rruf 

ye: C. Civelek Kızılay kurumu başkanı H. Yağcıoğlu c. H. P. Başkanı, Naim cemiyeti - Sungurlu: Fehmi Bilgin 

Re~diye: Tahir C. H. P. Başkanı - Özgün Belediye başkanı namına - Be- C. H. P. İdare heyeti ba~kanı - Sun -
.Reşadiye: C. Samer Spor birliği kuru- yazıt A. Rıza, s Ömer Eminoönü gurlu: Dr. Kemal Kızılay ba~kanr -

mu başkanı - Bolu: Ali Sabit Enğin kazası Cumuriyet Halk Partisi Sungurlu: C. Özkan Gençler Birliği na-
Parti başkan vekili - Üsküdar: İstan - mına bac:kan - Akhisar: Remzi !smail 

Başkanı - Keşan: Uysal Uzunköprü • 
bul Vefa İdman yurdu - İzmir: Dr. ticaret odası Keşan mümessili _ Ke • C. H. P. Başkanı - Bakırköy Selim Bi-

H. Httlki Cura Parti başkan vekili - şan: H. Yeniceli No. 326 ekin kredi ko· lal Kaza 1. HeJetf !Nş.bnı - Akyazı: 
Sungurlu: B. Uslu Belediye ba~kz.ru - operatifi baş:Canı - Keşan: H. Kalycm- Mustafa Abuç ÇoçıM Esirgeme ve krzrl-

Sındırğı: Varol belediye reisi namına cu Paşa Yiğit nahiyesi c. H. P. başka- ay kurumu ba~kanı - Akyazı; Maksud 
- Kozan: Zeki Akçalı Parti kaza baş- C Mutgwul c. H. P. b:uıkanı _ z1·ıe .. z. 

nı - Keşan: . Ozgun Hila1iahmer ku- -:r 
kanı - Afyon: Bekir Diker Belediye 
başkan vekili _ Afyon: Kemal Türk rumu başkanı - Keşan: Ahmet Çocuk Oksel Spor birliği başkanı - Zile: Fu-

Maarif Cemiyeti _ İnegöl: Şevki Halk- Esirgeme kurumu başkanı - Keşan: at Cumuriyet Halk Partisi Başka -

evi Baş.kanı - Bursa: A. Vilayet Par- II. Yeniceli Kaza 1. heyeti başkanı - nı - Gti1pazarı: H. Ali Spor 

ti başkanı namına - Safranbolu: Kadri Kastamonu: Rıza Saltuğ Ticaret odası kulübü başkanı - Gülpazarı: Mustafa 

Soykut Parti başkanı- Erzurum: Çan- başkanı - Kilis: Özsoy C. H. P. - Güvendik C. H. P. idar~ heyeti başkanı 

kaya Parti Başkanı namına - Keskin: Safronbolu: Cemal MualJimler birliği Akyazı: Sami İdman yurdu ba~karu -
M. Başer Parti başkanı ve belediye re - reisi, Akın Belediye reisi ve tayyare C. Zile: Saim Ticaret ve San::ıyi oda~ mü-
i.sr - Fatih: Sait Siral Parti Başkanı reisi, Hidayet HiJAHahmıer Reisi, OtJ • 1 me-s-sili. 
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Dördüncü. kısmın kongrelCT ha.klcrn
daki maddesi şöyle değiştirilmiştir: 

53 - Ocak, nahiye kongreleri yılda 
bir, kaza ve vilayet kongreleri ~ki yıl -
da bir toplanır. 

Kongreler, vil8yet idare heyetleri -
nin umumi sekreterlikce tasdik olun-

muş karariylc veya doğruduı dotruya 
Genel Yönetim .K:unılu kararile icabın

da fevkalade olarak da toplanır. 

Kong"e1erin toplantı tarihleri hak
kındaki madde §Öyle değiştirilmiştir: 

54 - Partinin ocaklardan vil~etle
re kadar normal kongre mevsimi eyH'il-

de başlar, birincik8nun sonunda biter. 
Vilayetlerden her birinin ocak ve oahi 

ye kongreleri en çok bir buçuk ay aü • 
rer. Her yerin mevsim, iklim, iş icabla

rına göre bu kongrelerin ba§lama ve 
bitme tarihleri ~itayct idare heyetleri 

tarafından tesbit ve vaktinden evvel 
a1tkadarlara te.bliğ ve buna göre yapıl-

maları *taklb olunur. Normal kaza ve 
vilayet kor-greteri biribiri ardından ya· 

pılmak Uzere ikinci yılın nahiye kon -
gresi bitiminden itibaren 15 gün içinde 

başlıyarak en geç bir buçuk ayda biti -
rilir. 

Kongrelerin mümeWl seçilmesi mad· 
desine şu böl"k ilave edilmiştir: 

Her kaza kongresinde, kazadaki 
ocakların bine kadar üyesi için 3, bun,. 

dan fazla her bin i~in birer mümcsıı.il. 
Partiye girmok i!;in muameleleri te

kemmUl etmil# Uye bu sayıda dahildir. 
Ancak bunların kongrelerde rcıy verme· 
Jeri için en az üç ay ve seç.ilmeleri için 
en a..ı bir yıl evel kayıt muamelelerinin 
bitirilmiş olması prttu. 

Kongrelerde reislerin ödevini an

latan maddeye şu ilive yapılmıştır: 

"Merkezden mansup reisler, teşkilft
tı içindeki bütün kongrelere reislik 

edebilir.,, 
Kongrelerde bulunabilecekler hak

kında yeni tüzüğe şu madde ilave edil

mi§tir: 
64 - Nahiye, kaza ve vilayet kon -

grelerinde Parti bükü.metini temsil e • 

den en büyük mülkiye ~rleri kongre
lere davet blunurlar. Bu zatlar müza -
kere ve reye i~tirak etmezler. Yalnu es

ki ve yeni yapılmı~ veya yapılmamt§ 

Parti dilekleri hakkında miizakereler -

den sonra halkı aydınlatmak masadile 
icaoederse lazhat verirler. Fakat bu izah
lar Uzerine münakaşa cereyan etmez. 
Parti kongrelerinin bütün n:ıüıakerelerfn 

de Partili belediye reis ve üyeleriyle u
mumi meclis üyeleri dinleyici sıfati
Je bulunurlar. Gizli olmasına karar ve

rilen müzakerelerde yalnız en büyük 
mülkiye amiri ile mümessillerden baş -
ka kimse bulunmaz. 

Karar oyları hakkındaki maddeye, 
şu fıkra ilave edilmiştir: "reyler miisa
vi ise reisin bulunduğu taraf kazanır . ., 

Encümenlere seçile-bilecekler ha.le -
kındaki madde de şöyle değiştirilmiş • 
tir: 

70 - Ocaklardan vilayete kadar ida
re heyetlerinde bulunanlar mi:messil 
Sf'Çilmeseler bile kongre müzakueleri -
ne iştirak derler .Ancak rey vermezler 
ve encilmenlere seçilemezler. 

Kongrlerin ödevlerini anlatan bölü

me şu madde ilave edilmiştir: ''Parti 
kongrelerinde obstrüksiyon yapmak ya
saktır.,, 

Kongre görü~elerinin düzenliği 

için !U madde eklenmiıtir: 
74 - Kongre görüşmelerinin inti -

zam ve inzibatını temin etmek kongt'! 
;eiı:inin vazifesidir. Bu intizamı ve 

usu1ü yolun:lan konuşulmallıru ve aza-
bruı serbest konu§ttlalarını bozanlara 
reis, toplantı halinde ihtarda bulunur. 
bu yet1';mezse suçluyu o yıl kongreJlin 
sonuna kadar toplantıya girmemek üze
re kongreden çıkarır, lüzum görürse 
kongre karariyle iki ihtara kadar ce.ı:a 

verir. 
Tutalgalaı için şu madde ilave edil

miştir: 

76 - Kongrelerde bir gün evvetkl 
zabıt huUsalarr ertesi günkü toplantıd.i 

ve son müzakerenin zabıt hulasası dl 
kongre dağılmadan evvel okunur. 

Yönetim kurulları hakkındaki kıs • 
mın ilk maddesinin son ooleği !~ylc ol• 

muştur: 

İdare heyeti rciılui mansup olan 1eıı 
1-erde kongre 6 - 8 kişi seçer. Vi14ye4 
idare heyeti kazalar tşkilatını ldıare ~ 

der. Umumiyetle idare heyetlerin~ 
mjiddetleri kongre içtimamda seçiJeceıl 
yenilerinin devit almalanna kadar dt&4 
vam eder. 

Yönetim ·kurullarının i§e başlamal~ 
rı ha.k.kındaki maddeye "Şu kadar ki iti• 

az vaki olursa tasdike ~alilıiyetli idarf 
heyetince tetkiık edilir ve bir karara 
bailanır,, eümles.i ilave edilmiştir. 

Safı~an 'le aekretcrler hakıkındald 
maddeye de §U fıkra eklenmiştir: 

İdare heyetlerine bağlı nıaaşlı ki • 
tip ve müstahdemler reiıin emrindedir, 

azil Te naspları reise aittir. Bunların 

partili olmaları şarttır. 

Yönetim kurullarının toplanışı hak· 
kındald madde;ye: "her idare heyet! 
bu toplantıları mühim bir parti işi ola-

rak kendine bağh teşkilatta arasız ta • 
kib ve temine mecburdur.,. 

Oylar hakkındaki maddenin sonu bU 
~lde değiştirilmiştir: 

Kararlarda azlıkta kalanlar çoklu&"
uyarlar. Kararlar, defterine yazılıp altı 

~okluk veya azhk tarafında kaldığını 

bakılmadan müzakerede bulunanlanl1 

hepsi tarafından imzalanır. Müzakere• 
de bulunmıyan azalar da kararları son• 

radan (gördüm) kaydı ile imzalarlar. 
İmzaların üstüne şerh verilmez. Yaln~ 

kararı Parti program ve nizamnamesi .. 
ne, kanun ve nizamfara uygun bulma • 

yanlar imza etnıiyerek sebeplerile yu • 
karı heyete bildirirler. İdare heyeti aza• 

la.rmın müzakerede güttükleri noktal 
nazar kendilerine veya başkalarına ait 
olsun heyet dışında söylenmez. 

Yönetim kurulunun ödevleri arası• 
na, "talimatına göre seçim yoklamaları• 
nı yapmak,, fıkrası eklenmiştir. Yönt4 

tim Kurulu Başkanları kısmına şu şe • 
kilde bir madde ilave edilmiştir: 

89 - Ltizunı görillen vil~yetlerde 

idare heyetlerine genel yönetim kunıttt 

nun kararı ve Umumi Reislik Divanı• 
run tasdiki ile reis tayin olunabilir. Blll1 

lardan vazifesi icabı masraf yapacakla· 
ra Genel Yönetim Kurulunun takdir 
edeceği miktarda tazminat verilir. 

Partideki kmay ödevlerden nasıl 

çekilebileceği §U maddelerde iznh edil

mektedir: 

91 - Partide faal vazife alanlar ka

tı veya sıhhi sebep olmadıkça istifa et· 
mezler. Her istifa etraflr esbabı muc · e 
zikredilerek ve bu yazı ile vukııbulıır. 

Verilen bir istifanın kabul edildiği bir 
ay içinde yazı ile bildirilmedikce \•azi
feden çekilmek caiz dı:ğildir. 

92 - İntihabın yenilenmesi istifa 
vukuu ve sair her hangi bir suretle Pai 
tideki idare heyetleri reis ve azalıkla· 
nndan ve yahut Partice verilen he.,,han

gi vazifelerden ayrılanlar keneli uhde • 
lerinde emanet olan vazifeyi, vazifesi 
sebebiyle üzerinde bulundurduğu kay•• 
dosya ve defterleri ve hesapları devir 
ve teslim etmeğe merburdurlar. 

93 - Partililerin Parti nı>rrıma bu· 
lunduklan teşekkü1lerden çekilmeleri 
de yukarrki fıkrada yazrlı hüküıııler• 

tabidir. 
94 - Heı hangi istifa muamelesi, 

sa15hiyetli mu.kam taarfından kabııl c~ 

vahı alınmadıkça, gizli tutulı.ı.r. 
Tüzük taslağına "hi.:1 ··~etle t!. w t., 

adlı yeni bir imam ilave cililm · ştir. 

95 - Parti, kendi bağrmckn doj n 
hü.kümet teşkilitiyle kendi tc:.kila~mı 

bitibirini tamamlayan bir birlik tanrs.. 
Parti teıkilatının kendi hükUmeti

nin her yönden muvaffak olması icin 
bütün kuvvetile çalışması esastır. 
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SO\'Y ETLER Bl IU.l(;lNDE 

Salgıtımtz geliyor 
Moskova, 10 (A.~.} -Uay Mu 

zaff er Gökerin başkanlığındaki 
türk salgıtı dün Odeaa' dan vapur. 
la lstanoula hareket ebnitlerdir. 

Bay Muzaffer Taı Ajansı ay-
1tanma Sovyet Ruıyada bütün gor
dükleri ve hele 1 mayıs bayramı 
hakkındaki beğenme ve hayranlı · 
imı aöyiedikten sonra demiştir 
ki: 

"- Ben ve arkadaılarım Mos 
kovadaki 1 mayıs ha1k gösterişle • 
ri ve büyük ordu geçişi hakkında 
unutulmaz bir anı saklıyacağız. 
Moskova, Leningrad ve öteki bü -
yük endüstri merkezlerde, Sovyet
ler Birliğinin endüstrileşme yo 
lunda işidilmemiş bir şekilde ge
liştiğini görmekle bahtiyar olduk. 
Moskova metropoliten hattı, su ile 
İ§liyen teknik tansıklarıdır. Aynı 
zamanda her tarafta kültürel bü -
yük gelişi gördük. Doıt memleket
te bütün gördüklerimizden sonra 
ben ve arkadaşlarım ancak töyle 
diyebiliriz: Sovyetler birliği uluı
larımn yaşayışlarını güdenlerin. 
utkusu ulusun da önderi Stalin'in 
bir utkusudur. Büyük konuksever, 
memleketlerden ayrılırken, Sov · 
yetler Birliğinde gördüğümüz dost 
ça ve iç1en gelen ilgiden dolayı 
biitün kurumlara ve bütün dostla
rımıza teşekkür için Ajansını~m 
nezaketli aracılığından faydalan -
rr"\k istiyoruz. 

INı ;t1_, Tf'R1'.,'UE 

Ha va andlaşması 
meselesi 

Londra, 10 (A.A.) - İngiliz 
cliplonıasi servislerinin batı hava 
yardım anlaşması yaparken hava 
silahlanmasının daraltılması ve 
süel uçakcılığm kontrolu işini de 
göz önünde bulundurduğ·u bildi-
rilmektedir. Hatta bu servisler si
vil uçakçılığın kontrolu da gere
keceği kanaatındadırlar ki, bu tak
dirde bu uçakçıhğmm arsıulusal 
hale konulması meselesi bir kere 
o .ıha ort1va cıkmıs olacaktır. 

.\L~l \,'.", \' AJ M 

Almanya yilkümsel borç 
yapacak 

Berlin, 10 (A.A.) - Rayitbank 
çevenleri, ulusal aoıyalist rejimi it 
başına gelelidenberi elde edilen 
endüstriyel karlarla yükümsel bir 
borç yapmayı düşünmektedir. 

Bu borç Almanyanın dalgalı 
borçlarını uzun ödelli bir borç ha
line çevirmeye yarıyacaktır. Ulu 
sal sosyalist çevenleri, rejimin iı 
bulmak için aldığı tedbirler üze· 
rine elde edilen endüstri karlarmr 
savaş karlarına benzeterek devle
tin bunlardan kamuğası için fay
dalanmaya hakkı olduğu sonucunu 
~T '·-.. "Maktadll'. 

Alınan toprağı üzerinde 
uçabilecek uçaklar 

Berlin, 10 (A.A.) - Almanya 
ile özel hava anlaşması yapma
mış memleketlere aid uçaklar i
zin almadıkça, alman toprağı üze
rinde uçamıyacaklardır. Bu gibi u
çaklar gümrük işyarlan tarafın
dan derhal hava ofisine haber ve
rilecektir. Süel uçakların alman 
toprağı üzerinde uçması kayı:d ve 
şartsız olarak yasaktır. 

lTALYA'DA 

B. Şuşnig Floransa' da 
Roma, 10 (A.A.) -Avıuturya 

başkam 8. Şuşnig dün Floransa
ya gelmiştir. Cumartesi günü Bay 
Musolini ile Tuna konferansınıo 
~ "~ır1a~ması hakkında görüıecek
tir. 

t talyan - Habeş 
durumu 

Roma, 10 (A.A.) - Gazeteler 
Habeşisıan meselesini çözeleye
rek; Habeşistanm bugüne kadar 
ltalyaya karıı ekonomik ve leci· 
mel alanda göstermekte olduğu ve 
bugünde süel alandaki düımanh·· 
ğına kartı ltalyanm aldığı tedbir
lerin bir yorağ halini aldığını bir 
takım kanıtlar göstererek ispata 
çahtıyor lar. 

Ankara Do~um ve Çocuk 
Bakımevi Baştabibliğindpn: 

Ankara Doğum ve çocuk bakım evinin 1935 mall yılı 
haziran iot: fa:.-.1ndaP 1936 vı'' mayıs niilavet:ne kadar yd 
lık ihtiyacı olan aşağıda cins ve mikdarlan yazılı mevad-
dm evsafldrı şartnamesinde yazılı olup yirmi gün müd
d ~t1e açık artırma ve eksiltmeye konulacağından ve 193~ 
yılı haizranının ikinci günü ihalesi yapılacağından talip· 
lerin artırma ve eksiltme ihale kanununun 2, 3, üncü rnad· 

d~ler1nde yazılı vesikalarla şartnameleri görmek üzere 
her gün öğleden eve] Işıklar caddesinde doğum ve çocuk 
b-' ··:n evi b.:ıstab'pliğine ve ihale günü de saat on b~~te 
yüzde 7,5 teminatı muvaklfate akçelerile birlikte müesse
sede müteşekkil artırma ve eksiltme komisyonuna müra
caatlan ilan olunur. (988) 
Cmsi mik.1arı 

Sadeyağı 350 lolo 
Pı rinç 1500 ,, 
Kesme şeker 500 ,. 
Çay 15 ., 

Sabun 
Meı r •mele 
Şehriye 
İrmik 
SoCla 
Bisküvi 
Gaz yağı 
Koyun eti 
Yoğurt 

Kuru soğu 
Patlican 
Enğinar 

Semioztu 
Taze oanıyı 
Patates 
Pırasa 
Karnabahar 
Yerelmaıır 

600 ,, 
100 ., 
100 ,. 
80 ,, 

250 ., 

50 " 
150 ,, 

4000 ,, 
1200 ,, 

500 " 
400 " 

350 adet 
300 kilo 
250 
700 ,. 
350 ., 
150 ., 
150 • 

Cinsi 
Zeytinyağı 

Makama 
Nohut 
Kuru fasülya 
Pirinç unu 

Kuru kayısı 
Salça 
Un 
Kurubamya 
Tuz 
Ek1T1ek 
Süt 

mikdan 
150 ı:cıio 

200 ,, 

100 " 
200 ,, 

50 ,, 

75 ., 
50 " 

200 ,, 

20 n 

200 ,, 

7200 '' 
3000 ,, 

Kesilmiş odun (meşe) 
14000 .. 

Taze ayş~ kc-dın 
fasul}ası 

Bakla 
Kabak 
Dolmalık biber 
Kırrm.ıı domates 
Lahana 
Kereviz 
Ispanak 

400 ,, 
300 " 
350 ,, 

250 " 
300 " 
350 ,, 
250 ,, 

!50 " 
1-1722 

ULUS 

O.\(;JNIK UUYl KLAR . 

Seksen uçağın birden 
uçuşu 

Honolulu, 10 (A.A.) - Do
nanmaya aid seksen uçak dün 200 
kişi ile 21300 kilometre uzaklık
taki Midvey adasına uçmuşlardır. 
Bu uçuş, uçak tarihinde bu çeşid 
uçuşların en önemlisidir. 

Kaçırılan göçmenin 
bırakılması 

Prag, 10 (A.A.) - Dış bakan
lığı, alınan göçmeni Lampelsber
gin kaldırılmasını protesto için 
Berlindeki Çekoslovak elçisine öğ
renek yollanmıştır. Hükümet bu 
göçmenin derhal salıverilmesini 
ve kaçıranların cezalandırılmasını 
istemektedir. 

Yeni Çekoslovak elçisi 
Prag, 10 (A.A.) - Bay Şart 

Halla, Ankara orta elçiliğine atan
mıştır. 

Yeni bir yanardağ 
Antigo {Antil adaları) 10 (A. 

A.) - Büyük bir yanardağ patla
ması sonucunda tiddetli deprem
ler olmuştur. Evlerinden kaçan 
bir~ok aileler otomobillerde yat· 
maktadırlar. 

Uluslar sosyetesi kurulu 
9 eylulde toplanıyor 
Cenevre, 10 (A.A.) - Uluslar 

sosyetesi konseyi başkanı 8. T ev· 
fik Rüştü Aras sosyete üyelerini 
9 eylôlde kurulun toplantı devre· 
sine çağırmıştır. Kurul bu toplan
tısında savat halinde bulunan u

luslara silah ve savaş gereçlerini 
vermek yasaklığını konuşacaktır. 

Dünya boks şampiyonu 
yaralandı 

Astburi-park 10 (A.A.) Dünya 
ağll' boks ıampiyonu Maks Bir, 
hazır bulunduğu teknik bir deneç· 
te, bir patlama yüzünden kalbine 
yakın bir yara almıştır. Malu Bir, 
sağıtılddrtan sonra basta evinden 
çıkmıştır. 

Otomobil işçileri grevi 
Nevyork, 10 (A.A.) - Yuvar

lak masa konferansının yann top
lanacağı haberi, General - lılotora 
işçileri grevinin otomobil endüs. 
trisinde uyandırmış olduğu kay
guyu gidermiştir. Bir anlaımaya 
varılacağı u~·,lmalct1>1 dır. 

Çin'deki elçiliklerin 
derecesi 

Berlin, 10 (A.A.) - Alman çe· 
venleri, Nankin ve Tokyo hükü

metlerinin karşdıklı olarak orta el 
çiliklerini büyük elçiliğe çıkarmak 
: olunda verdikleri kararın önem
li bir hadise olduğunu bildirmek
tedir. Döyçe Algemanye Çaytung 
gazetesi diyor ki: 

"Japonya, bu hareketile Çinin 
büyük bir devlet olduğunu t:-.m
maktadır. Amerika Japonya ve ı. 
talya gibi Çin' deki orta elçiliğini 
büyük elçiliğe çıkarmak niyetin 
dedir. 

Bir alımsaklık davası 
Belgrad, 10 (A.A..) - Bugün 

büyük ölçüde bir alnnsaklık ve 
vergi kaçakçılığının duruşması 

başlamıştır. Büyük bir orman iş
letme kurumu eksiltmelerde hak-
sız kazançlar elde etmiştir. Bu da
va ile 107 ~şi ilgilidir. Bunlardan 
Uçü sayla•ı '!e biri c3ki 1::ak~n1rr. 

U ?.:'l; ı\YIS H' r -i ,· Uı-vii :~ -- .; : ___ ,, __ -

Dünlcü at yarışları 
İlkbahar At yarışları dün başladı. 

Mevsim başlangıcı olmasına göre koşu 
yeri oldukça kalabalıktı. Sil, Ekonomi 
ve telkit bakanları da yarış yerinde idi-
ler. Koşulara saat 14,30da başlandı. 

Birinci koşu: 3 yaşında ve hiç koşu 

kazanmamış yarıkan ingiliı taylan 

içindi, uzaklığı 1000 ~tre idi. 
Koşuya yedi tay yazılı idi. Hepsi 

kaştu, fakat start çok fena oldu. Tay · 
lar biribiri arkasına dizili dururken 
bayrak düştü. B. Salibin Alemdarı hiç 
zorlanmadan birinci Makbul ikinci Se
mir.aınis üçüncü oldular. B. Fikretin 
Borası beklendiği gibi koşamadı. 

İkinci koşu: 935 yılı içinde biç ko
şu kazanmamış arı kan İngiliz at ve 
kısraklar içindi. Uzaklığı 1400 metre 
idi. 

Hareket işareti verilir verilmez B. 
Akif'in Bekarı öne fırladı. Fakat bir 
az sonra Barç yanaştı ve geçti. B<: :~cır 
ikinci, Conk ilçüncil oldu. 

Üçüncü koşu: Hiç koşu kazan.manıt, 

yerli arab at ve kısraklar içindi. Uzak

hğı 1400 metre idi. Bu koşuda dört at 

koştu. Birinciliği B. İbrahimin Ceyla -
ru ikinciliği B. Alinin Coştusu kazandL 

Dördüncü koşu safkan ingillz at ve 
kısraklara mahsus handiıkaptL Uzaklığı 
1800 metre idi. B. Ahmedin Grandezası 
birinci B. Akifin Kazbadanlası ikinci 
oldu. 

Beşinci koşu: Dört ve daha yukarı 
yaştaki yarıkan ingiliz at ve kısraklar 
içindi. Uzaklığı 1600 metre idi. B. Ab
medin Yıldırımı kolayca birinci oldu. 

Fenerbahçe Galatasarayı 2-1 yendi 
İstanbul, 10 (A.A.) - Dün Fener 

stadında çok kalabalık bir seyirci kar· 
şısmda Fenerbahçe - Galatasaray maçı 

yapıldı. 

İlk hücumu galatasaraylıJar yaptı· 
tar. Ve akın Fener müdafaasında kesil
di ve bunu bir Fenerbahçe hücwnu ta
kib etti. 

Oyunun başlangıcı çok seri. Kar
şılrklı hücumlar kısa pas fasılalarla iki 
taraf kalesi önünde tehlikeli vaziyetler 
yaratıyor. Fenerbahçcnin sağdan, Ga
latasarayın soldan sıkı işler yaptığı gö· 
rülüyor. 

Dördüncü dakika: Sağdan gelen bir 

topu Niyazi güzel bir pasla Fi.krete ge

çirdi. Fikret yıldmm gibi bir inişle Ga

latasaray kalesine süzülüyor. Osman 

yetişti ve topu kornere attı. 

Fenerin hücum faikiyeti göze çar

pıyor. Yedinci dakiıka: Gene Niyaziden 

Fikrete bir pas. Fikret Osmam atlattı 

ve topu ortaladı. Kale önünde sıkıca bir 
didişmeden sonra Namığın bir fUtu par
ladı ve kale direğini yalayarak avuta git
ti. 

Bundan sonra ortadan bir Galata
saray inişi. Reşad topu Danyelc gider
ken kesti ve uzun bir vuruşla Naciye 
yolladı. Naci Lütfiyi peşine takarak 
kaleye kadar indi ve avut. 

Oyun çok seri oynanıyor, Bir da•ki
ka sonra, bu sefer Fener kalesi önün
de Danyelin yarattığı bir gol tehlikesi. 

15 inci dakika: Şaban iki Galatasa
ray müdafii arasından kaçırdığı topu 
4 metreden avuta attı. 

20 nci dakika: Galatasaraym bir hil

cumu kornerle neticelendi. Danyelin 

bir vuruşunu Yaşar kafa ile kesti. 

23 üncü da.kjka: Top Galıatasarayın 
bir hücum serisini takib eden dakika: 
Ali Rızanın uzun bir pasını Lütfi kese
medi. Naci sürdü ve ortaladı. Fakat Lüt
fi ceza sahası içinde topu elle tutmuş
tu. Hakem penaltı verdi. Ve Fikret gü
zel bir vuruşla takımını galib vaziyetine 
çıkardı. 

Oyun cidden güzel bir akışla devam 
ediyor. 28 ci dakikada Niyazinin çok 
güzel bi.r şutu Avninin elinde kaldı. 

Galatasaraylılar, fazla gayret ı.arfet
mek suretiyle oyunu Fenerin nısıf saba· 
sına sokmağa muvaffak oldular. Fakat 
bu tefevvuk kısa sUrdU. Oyun evvela 
ortalarda, sonra Galatasaray sahasında 
oynanmağa başlandı. 

41. ci dakika, Fikretin bic inişini 
Kadri elite tutarak kesmek istedi. Fa
vul vuruşunu Avni elinden kaçırdı. Na
ci yetişerek güzel bir §Üt çekti, fakat 
top Lütfiye çarparak kornere gitti. 

44. eli dakika. Bir Galatasaray hücu· 
mu: topu Esad kesti, fakat kaleciye 
vermek isterken şaşırdı ve bundan isti-

fade eden galatasarayb Necdet, kısa 
bir vuruşla beraberliği temin etti ve 
devre 1-1 beraberlikle neticelendi. 

İkinci devre fenerlilerin bir hücumu 
ile başladı. Rüzgarı arkalarına alan fe
nerliler sıkı bir inltle oyuna başladılar. 
Bu hiicuM avııtla ı--e~ildi. 

Daha ilk dakikalarda Galatasaray 

tabiyesinden anlaşılıyor lci, san • kır· 
mızılılar, defansa ehemmiyet veriyor. 
lar. İki iç muhacim, büyük bir dikkat 
ve maharetle, müdafaaya yardım ediyon 
lar. 

Karşılıklı bir hücum ve müdafaa ile 

geçen ilk on dakikadan sonra, ilk şaya· 
nı dikkat hareket, Namık'ın kalenin 
üst direğine çarpan şütii oldu. 

Fenerbahçe defansının sıkışık anlr r· 
da intizamsız çalıştığı görünüyor. r iJ 

vaziyet, mesela birinci devrenin son da 

kikasmda olduğu gibi, gole sebebi. et 

verebilir. 
Oyun, yavaş yavaş zevksiz bir ce. 

reyana doğru gidiyor. İki taraf da sil

ratinden kaybettiği için sert bir oyun 
gözükmeğe başladı. 

Otuzuncu daıkika: Bir Galatasaray 
hücumu. Danyal topu sürerken, hakem 
sebebi anlaşdmıyan bir penaltı verdi. 

Milnevver, bu mükemmel fırsatı, femı 
bir vuruşla kaçırdı. 

Fenerbahçe tamamen Galatasaray ka· 

lesi önünde oynamağa baş.tadı. İki mü

dafi orta çizgisi üzerine oynuyorlar. 

Bu tazyik, ortada kaybedilen fırsatlar 

yüzünden, fili bir semere vermiyor. 

43. cü dakika: bir fener hücumu. NI 
yazinin ortaladığı topu kapan Naci, sı.. 
kı bir pilase ile Fenerin galibiyet go
lünü kaydetti ve iki dakika sonra, Fe
nerbahçe sahadan 2-1 galib çıktı. 

Güreşçiler Adanada 
Adana, 10 (A.A.) - Başpehli

van Çoban Mehmed ile büyük 
Mustafa dün şehrimize gelmişler
dir. Bugün ve pazar günü şehir 
stadında güreşler yapacaklardır. 

Ankara radyosu 
Bugünkü program şudur: 

19.30 - Sporcu konuşuyor 
19.40 - Musiki: 

Elman: Allegretto 

" :Pastorale 
,, :PCl'Ssepied 
Keman: Necdet Remzi 
Pianoa: Ulvi Cemal 

20. - Dişçinin saati 
20.50 - Dans musikisi 
20.50 • Haberler 

1.mıı Müdafaa Vekal• 11 

Sutınalnıa Komisyuou 
ilan lan 

İLAN 
M.M.V.. binası çatı arası yan

gın tesisatı pazarlığa konmuştur. 

Keşif bedeli 200 liradır. Keşif ve 
şeraiti bedelsiz olarak komisy°" 
numuzdan alınacaktır. İhalesi: 
13.v.935 pazartesi günü saat on 
birde kc misyonumuzda yapıla· 

caktıt. Muvakkat teminatı: oo 
beıı liradır. Pazarlığa gireceklr-r 
2490 No. lu kanunla şa.rtname .ic 

istenen belgeleri ko-::ıisyona \'f' • 

receklerdir. ( lr.3~) 1-1E4'l 
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Bayıltmaz 

ÖLDÜRÜR/ 

Niçin tesiri şüpheli ( Ha~aral öldüı ucü 
mayi) ıer tecrübe etmeli?. Bu kıymet· 
siz ve taklit mayiler ne haşaratı oi<.IU· 
rüp sizi onları iz'acatından kurtarırlar, 
ne de tehlikelerine karşı himaye eder· 
ıer. Bu tesırl 'üphell mayileri kullan
mak tayhude bir israftır. Huzur ve 
emniyetiniz için müsirren FLİT 
isteyiniz. FLİT, bütün haşaratı 
hakikaten ve ebediyen öldürür. Leke 
yapmaz,,taze ve ıatlf kokuludl.lr. Siyah 
kuşaklı ve asker resimli sarı teneke
ler.e dl k kat edlntz. Fiallar tenzilatlı. 

Umumt Deposu : J. CRESPIN, ist. Galatı, VoJYoda Hııı 1 
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1 Devlet Demiryollarr ve Limanları 1 
ı Umum Müdürlüğü ilanları 1 

İLAN 
Birinci münakasası feshedi]en ve muhammen bedelile 

tnikdarı aşağıda yazılı karpit 20.5.1935 pazartesi günü sa· 
at 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1040,625 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle ve ka
nunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe manii 
kanuni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile 
aynı gün saat ı 4.30 a kadar komisyon reisliğine vermele· 
ri laz1mciır. 

Bu i~e ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada 
tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve Ankarada malzeme 
dairesinde daÇ;ıt,fmaktadrr. (1004) 

Cinsi Mikdan Muhammen bedet! 
lira 

Karpit 75 ton 13875 
1-1770 

İLAN yın ettiği vesikaları, kanu-

. Beher tonunun FOB fal:r nun 4 üncü maddesi muci • 
tı ı · bince işe ginneg~ e kanuni 

.ta tesl ım muhammen be · 
deli 22,50 lira olan 3 500 ton manileri buJunmadığına da-
suni portland çimedtosu 22 ir beyannam~ ve tekliflerini 
tnuyıs 1935 carsamba günü aynı gün saat 14,30 a kadar 
sacıt 15,30 da· k~palı zarf u- komisyon reisliğine venne • 
suıu ile Ankara idare bina _ teri lazımdır. 
81ntla satın alınacaktır. Bu işe ait şartnameler 
. Bu işe girmek istiyenle . 390 kuruş mukabilinde An -

~ın 5187 ,50 liralık muvak - kara ve Haydarpaşa vezne-

I 

~ teminat ile kanunun ta- lerinde satılmaktadır. (1021) 

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

z_;,.aol 
• 

C>ANkASI 

pı 
; 

Ankarada Albn Menbaı 
Bir buçuk seneden beri mahza Ankara halkının 

sıh~ıatini korumak ve Ankarada eyi su yoktur deyen
lerin iddialarım çürütmek gayesile "AJtm kaynak,, 
suya piyasaya çıkanlmış ve Ankarada su rekorunu 
kırmıştır. 

Sıhhat Bakanhğınm tahlilinde her türlü muzır 
mevaddan ve mikroptan ari olduğu ve belediyenin 
kimyevi tahlilinde mikyası ·ması "4" oldugu alınan 
resmi raporlarla sabit olmuştur. Şu itibarla Ankara
da emsali bulunmayan ve İstanbul sulan evsafında 
bulunan bu güzel suyu bugüden itibaren piyasaya çı· 
kardık. Her türlü suiis imale meydan vermemek için ~ 
depomuzdan başka yerde satılmıyacaktır. Hususi ve ı 
saitimizle doğrudan mühürlü kaplar içerisinde evle- ~~ 
re gönderilir. Bu güzel sudan herkesin istifadesi için l· 
şişelerle lokantalara ucuz fiatla ve diğer yerli sular f; 
fiatına veri111'1ektedir. Her lokantadan musırran "Al- ~~ 
tın kaynak,, isteyiniz. Evler için abona kaydedilir. ~~ 
Hergün taze olarak membadan getirilir. ~ 

İ Yenihal No. 22, 25 Telf. 3733 i 

ı~z:"".· ~:-.ızıcı~~ 1-1820 

Karacabey Harası .. 
Müdiirlüğiinden: 

Hara ihtiyacı için on beş kilo kahve, yedi yüz kilo şe
ker, aln yüı kilo yeşil, yüz kilo beyaz sabun, yüz kilo irmik 
yedi yüz kilo makama, otuz kilo tel şehriye, üç bin beş yüz 
kilo zeytin yağı, dört bin kilo zeytin tanesi, elli kilo pirniç 
unu, üç bin beş yüz kilo tuz, şartnamesi mucibince ve aleni 
eksiltme usuliyle satın alınacaktır. İsteklilerin üç yüz li
ra muvakkat teminatlarile birlikte satış günü olan 22 ma
yıs 1935 çarşamba günü saat on be§te Harada bulunmala-
rı ilan olunur. (2476-1060) 1-1878 

r-:::~;;:;:;;;~=~~ü~;:~ı 
1 Satın Alma Komisyonu ilfullan 1 
BİR ADET KAGIT KESME MAKİNESİ 
BİR ADET MAKİNEYİ TEDV1RE AİT MOTöR 
İKİ ADET YEDEK BIÇAK 

· Tahmin edilen bedeli (1400) lira olan yukarıda mikda
n ve cinsi yazılr malzeme asker! fabrikalar umum müdür
Jüğü satın alma komisyonunca 22 mayıs 1935 tarihinde 
çarşamba günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecek· 
tir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (105) lira (Ve) 2490 numa· 
ralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkQ.r gün 
ve saatte komisyona müracaatları. (1028) 1-1809 

15 KALEM MOTORLU VASITALARDA KULLANI-
LAN İÇ VE DIŞ LASTİK. 

Tahmin edilen bedeli (3767) lira (12) kuruş olan yu
karıda miktarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 22 mayıs 935 
t~rihinde çarşamba günü saat 14 de açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (282) lira (54) ku
ruş 2490 numaralI kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ikle mezkfu' gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1029) 1~1810 

160 METRE MİKABI ve saatte komisyona müra-
ÇAM TAHTASI. caatlan. (1030) 1-1811 

Tahmın edilen bedeli 24 TON ÇELİK 
(5600) lira olan yukarıda Tahmin edilen bedeli 
miktarı ve cinsi yazılı mal· ( 4320) lira olan yukarıda 
zeme Askeri fabrikalar u mikdan ve cinsi yazılı mal-
•num müdiirlüğü satm alma zeme Askeri fabrikalar u-
komisyonunca 22 mayıs 935 mum rnüdür1üğü satın alma 
tarihinde çarşamba günü sa· komisyonunca 22 mayıs 935 
at 15 te kapaJı zarf ile ihale t<Jrihinde çarşamba günü sa-
ediJecektir. Şartname para· at J 4 te açık eksiltme ile İ· 
sız ofarak komisyondan ve- · hale edil~C'ektir. Şartname 
rilir. Taliplerin muvakkat parasız olarak komisyondan 
teminat olan ( 420) lira ( yaJ venhr. Ta~iplerin muvakkat 
havi teklif mektuplarını teminat olan (324) lira ve 
mezkur günde saat 14 de ka- 2490 numaralı kanunun 2. ve 
dar komisyona vermeleri ve 3. maddelerindeki vesaikle 
ı,endileri::ıin de 2490 numara· rnezkiır gün ve saatte ko-
l· kanunun 2 ve 3 maddele· misyona müracaatları. 
rindcki vcsaikle mezkur gün (1027 ı 1-1808 

Cx1ı!Lx1f.lMi4fr01.$i§!.i=fıŞ.:ıfErŞflttı+;i~jf;tf.f!f~~ ,,. 

UYU .. 

Tayyare Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

Yeni tertib planını görünüz. 
l inci kf>~İ<l«•si l l mayı .. 1935 lcdir. 

Büyük ikramiye 25,000 liradır. 
• r:l!i il :ı: if:ı 

7 ve 20 kompr.md.k :ımbJlaıl,ırdı 

bvlunu•. 

Ambala, ve komprimelerin f.1!••..._ 
uzerinde halısligin timsali 

olan EB markasını arayınız 

Ha va c ı l ı /{. ve s p o r 
- Sayı l 41 içindekiler -

Niçin tayyare, bugünün en güvenli 
bir taşıma vasıtasJ olmU§tur? 

Hava hukuku 
Havada olub bitenler 
Yediden yetmişe kadar 

Yelken uçuşu 
TÜRK KUŞU haberJeri 

Rilat Taşkın 

Sinanoğlu 

Nüshet Haşim 
Ferid Ziya 

Vildan A§iı 
Sporda müsabaka idmanJarma kaç 
yaşında başlamaJı? 
Som meydan muharebesini havadan 
nasd gördüm? ( I ngiliz tayyar~ 

cisi Albay Enderby) 

Ankar~ kayakçılarının Uludağ 
gezintisi nasıl geçti? 

Unutmuyorlar (Hikay t>) 

llyas Sina} 
Server Ziya 

Gürevin 
Göklerin çocukları (şiir) ,, ,, 

TÜRK ÇOCUKLARI, TÜRKKUŞU'NUN 
KANADLARI ALTINA KOŞUNUZ 

Busayıdaki parasız MODEL TAYYARE ARMA· 
GANINI MÜVEZZİDEN İSTEYİNİZ 

'lıllllflllllllllll!lllllllııtnmımımın'J!'I 

Viyana Bülbülü 
Martha Eggerth 

- llliilllllllll!lilllllllllıı:ııımBlllllUlillllffıııımllMlll!lliilillllllGillllııııı:ııııı ııllllll'ıllllllUllillllUWlllllllll»JUJllJIJlllP!!PP• 



SAYIFA 8 

İstatistil{ Umuın Müdü_rlüğü 

El{siltme l{omisyonundan: , 
Umumi nüfus sayımında kullanılmak üzere her biri 

başka baska ebat ve evsafta bastırılacak olan 10 parça cet
:Vet ve ko'çanlı evrak pazarlıkla eksiltmeye çıkarılmıştır. 
950 lira baskı bedeli tahmin olunmuş olan bu cetvel ve ev
~aka ait kao·ıt daireden verilecektir: Nümuneler daireden .::> 

görülür. Ve şartname parasız olarak komisyon katipliğin-
den istenebilir. Basılacak olan evrak ve cetveller İstan -
bul'da dairenin göstereceği yere teslim olunacaktır. Ek -
'6iltme 1935 haziranının 5 inci çarşamba günü daireye top
lanacak olan komisyonda 14,5 da açılacaktır. İstekliler 
% 7,5 muvakkat teminat vesikalariyle müracaat etmeleri 
lazımdır. (1069) 1-1873 

Adliye Vekfiletind en: 
Mahkemeler için 38 kalemde 15.600.000 matbua 30.400 

koçan 7.500 defte;in tap ve ciltlenmesi kapah zarf usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. Tahmin bedeli 8700 liradır. 
Eksiltme 3 - 6 - 935 pazartesi günü Ankarada Adliye Ve
kaleti Levazım Müdürlüğü odasında toplanan eksiltme 
komisyonunda saat 15 te yapılacaktır. Umumi ve hususi 
şartnameler Vekalet Levamn Müdüriyetinde ve İstanbul
da Adliye Levazım memurluğun t~drr. Eksiltmeye iştirak 
edecek istekliler fazla malfunat aimalan için her gün bu 
dairelere gelerek şartnameleri parasız ve imza mukabilin
de alabilirler. Eksiltmeye gireck isteklilerin eksiltme gü
nü saat 14 e kadar şartnamedeki sarahat dairesinde teklif 
mektuplarım ve bedeli muhammenin yiiıcle 7,5 ğu nisbe
tinde 653 liralık teminatlarını komisyon riyasetine ver -
meleri ilan olunur. (1073) 1-1872 

Anl{ara Valiliğin den: 
1 - Ankara emrazı zühreviye hastanesinin 1935 mali 

yılı haziran iptidasından 1936 mayrs nihayetine kadar ih·· 
tiyacı olan el~mek, et, bakkaliye, sebze, ve mahrukat açık 
artırma ve eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Mikdar ve evsaflan şartnamede y~zılı mezkfrr me
vaddm ihalesi 2 haziran 1935 pazar saat on dörtte IşıkJar 
cacldesinde emrazı zühreviye hastanesinde toplanan ko
misyond 1 yapılacaktır. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin sartnameleri gör
mek üze:-e mezkur müesseseye müracaatları ve ihale gü
nünde yüzde 7,5 teminatı muvakkatelerile birlikte muay
yen saatte komisyonda hazır bulunmaları. (1068) 

1-1874 

İstanhul Belediyesinden: 
Çubuklu gaz depolarında yaptırılacak üç tane 250 şer 

tonluk tank yaptırılması kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Tankların keşif bedeli (15,500) liradır. Keşif evra
kmı germek için Levazım MUdürlüğiine müracaat etmeli
dir. Sartname ve proje 78 kuruş mukabilinde alınır. Bu işe 
istekli olanlar 1162,5 liralık muvakkat teminat makbuz ve
Y:\ mekt tbu ile ve 2490 No. lı kanunda yazrlı vesikalarla 
beraber teklif mektupk.nnı P.ksiltme günü olan 22.5.1935 
perşembe günü saat 15 e kadar daim\ encümene verilmeli-
dir. (2411) (1C19) 1-1856 ------

Anl{ara Evliaf 1\f iidürlüğündeıı: 
Evkafa aid İstiktal, Zafer, Samanpazarr, Zincirlicamii, 

Anafartalar, Saraçlar, Belediye, Kurtulu;j, Koyunpazan, 
Zahirepazarı, Yeğenbey, Ulukapı, Çocnksarayı, Fevzipaşa, 

D:mirlibahçe, Ba~mil, mevki ve caddelerindeki apartıman 
d~ire1eriyle ev, dükkan, mağaza, garaj, ardiye, baraka, cle
ğirmen, hostan .. ar ası, ile Polatlı kazasındaki Muh<tth çift
liği 1.6.1935 den 31.5.1936 sonuna kadar bir yıl için kiraya 
verilmek üzere 9.5.1935 gününden itibaren on gün müd
detle a~ık artırmaya konmuş ve konan kirL\lariyle bulun
dukları yerleri ve numaralarını göster.ir ilan belediye ile 
d:ıirenin ilan tahtalarına yapıştırrlmı~tır. İhalesi 21.5.935 
s~h gilnii sa3.t on be5tedir. Tutmak istiyenlerin konan kira 
fr:r-erinr --n yüzde yedi buçuk teminatlariyle birlikte her • 
gi>n evlı:-af apartmarimda oturan Ankara evkaf müdürlüğü
n~ ve ihale gün ve saatinde de ayni dairede bulunacak olan 
artırma ve eksiltme komh,yonuna gelmeleri. (1057) 

1-1875 

Ankara Nafıa Baş 

Mühendisliğinden: 
Muhammen bedeli (1500) liradan ibaret bulunan (25) 

~adınn ihalesi 2 mayıs 1935 perşembe günü ihale edilmek 
üzere açık eksiltmeye konulmuştu. Talip znhur etmediğin
den dolayı ihale müddeti 13 mayıs 1935 tarihine kadar u
zatılmıştır. 

İstiyenler şeraiti öğrenmek için her gün Ankara Nafıa 
başmühendisliğine ve ihaleye girmek için de encümeni vi
layete müracaatları. (1066) 

1-1876 

Çocuk Esirgeme }{urumu genel 
Merkezinden: 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi Muhasebe -
sinrlc: bir katiblik açılmıştır. Aylığı (75) liradır. 

Buraya liseyi bitirmiş muhasebe işlerinde çalışmış ve 
bu işe istidadlı olan bir genç müsabaka ile alınacaktır. 

İstekli olanların şartlan anlamak için bir hafta içinde l 
Genel Merkez Muhasebesine başvurmaları bildirilir. 

1-· 797 

ULUS 11 MAYIS 1935 CUMARTESİ 

300 ton un 28 mayıs 935 
sah günü saat 15.30 da kapa
lı zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 29250 liradır. Şartna
mesi 147 kuruş mukabilinde 
alınabilir. İsteklilerin 2194 
lira ilk teminat makbuz ve -
ya mektuplarile kapalı zarf
larını belli saatten bir saat 
evel Tophanede satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(2451-1063) 1~1879 

Satılık apartrman 
Halen vilayet jandarma ku

mandanlığının oturduğu bina 
sahibi taraf mdan müsait şerait 
dahilinde satıhktır. Mimar Si
nan caddesinde N. 6 terzi Timi
ye müracaat. 1-1775 

Saçları 
Dökülenıer 

Korno.fen Kanzuk 

Sac Eksiri 
.> 

Saçların dökülme$ine ve ke
peklenmesine mani olur. Ko
mojen saçların köklerini 
kuvvetlendiri.r ve besler. 

Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, la· 
tif bir rayihası vardır. Ko
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat ma
ğ-:ıza Iarmda huiunur. 

LİNİMAN fOL KANZUK . 
~OMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 
ııuııııuııııı:ıııııuıııuıııııınıııumıunıııuınııııııımıııtıııı:ıııuıı.111111111~~ 

l\.SARNA 
Maden Suyu 

İştahı artırır, en ağır 
"' yemekleri kolay hazmet- 1 
! tirir, içimi lezzetli, temiz = 

~ ve sıhhi sofra suyudur. r.: 

~ Karaciğer ve böbrek taş- 1 
~ lannı düşürür, taşların te- :: __ ;;:;;
; şekkülüne mani ~lur, her ~ 
1 çeşit hazimsizliğe, mide il§ 

~ ~ ekşiliğine, şişkinliğine, ~ 
! kum ve şeker hastalığına 5_: 
~ en eyi ve tabii ilaçtır. ~ 

1 EN TABİİ İŞTAH 1- ·=_-==~-
~LACI KISARNA MA· 
1 DEN SUYUDUR. -

!== AN:::~ :~kF.!:~~~ ~-~--
e Yeııihal - 20 ~ 
~ Perakende büyük şişe s 
; 30, küçük 20 kuruştur. 1 
~ Toptan alanlara ayrıca ~ 
i tenzilat yapılır. Tel. 2259 1 
i 1-1828 ~ 
~ımmıııııııuııııııııııııııııııuıııınııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııuııuji 

Baltadan maa 
Yeni Goodyear "G-3,, tipi lastik 
tecrübe devresinde en ağır, en yıp
ra tıc tecrübeler~ tabi tutulmuştur. 
Lastik baltadan başka yıpratıcı, 
kesici her şey le tecrübe edilmiştir. 

Bu yıpratıcı tecrübeler, "G - 3'' lastiğinin 
Goodyear'ın bugüne kadar imal ettiği en 
mükemmel, en sağlam lastik olduğunu mey
dana koymuştur. 

Şimdiye kadar hiç bir lastik bu derece 
ağır şerait altında tecrübe edilmemiştir 

a 

"G - 3" Iastiklerile mücehhez bir otomobil, aksi istikamet
te dönen dört muazzam, kalın .zımpara çarhları üzerinde 
çalrştırrlarak a~mma sür'ati göz önünde tutulmuştur. Bun
dan sonra yol üzerinde sekiz saatte balatalarını asındıran 
ağır tecrübelerden geçirilmiştir. Goodyear mühe~disleri, 
bütün tahrib edici, yıpratıcı vasıtaları kullanarak bu His
tikte bir kusur bulmağa çalısmıslardır. 

Goodyear "G - 3" lastiği bu tecrübeleri muvaffakiyetle 
ba!'?armtştır. 

erşe •• 

. . 
ESKi Ye VENi 

"TABAN iZLERi .. 
Daha geniş, daha dllı taban 
Daha fazla çekme kuvveti

Oaha az patinaj-Daha büyük 
emniyet 

DAHA UZUN 
OMOR 

"G - 3" yeni model otomobillerdeki fazla sürat, çabuk 
akselerasyon, ani frenin her marka lastikleri çabuk aşındıran tesirine mukave • 
met eden ilk Iasti~ tir. 

Fili~ tecrübeler, yeni "G - 3" lastiğinin patinaj ve aşın maya o/o 43 daha fazla muka• 
vemetlı olduğunu göstermiş tir. 

Yeni lastikte yere temas eden taban daha geniştir. Las tik daha sık ve daha fazla 
lastiklidir. 

. "~ • .3" l~sti.~i.n bez kısmı Goodyear'ın ağır işlere mahsus Supertwist ipliklerile imal 
edılmıştı~. Lastıgın tel veya kenar kısmı fevkalade takviye edilmiştir. 

Yenı "G - 3" lastiğini GO ODYEAR acentasmda bizzat tetkik ediniz. 
"G - 3" daha fazla masrafla yapılmrş fakat satış fiatı de ği'imernh:;tir. 

l 

.; ..... .,,.,-.,,.,""i.t" ... .,,.,.,,,.'4::.ı..,~.,,. .. .::'"" .. :.ı.,,., .... ~. l:'tı 

Ankartt Belt>diye ReisJiği ~: 
İlan lan ~~ 

~ 

SU ABONELERİNE ~ 
Belediye su işleri mü· 

dürlüğü hukuk mektebi ya
nında 1<i eski muhasebei hu
susiye binasına taşınmıştır. 

(1024) 1-1812 

İLAN 

1 - Yenişehirde 1325 a-
dada 12 parsel sahibi Fevzi
nin arsasile şuyulandınlan 

26 M2 yol fazlası açık artır
ma ile satılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 
(3,90) liradır. 

3 - Muhammen bedeli 
(52) liradır. 

4 - Şartnamesini gör
mek istiyenler her gün mu
hasebeye gelebilirler. 

5 - İhale 23.5.1935 pazar 
günü saat on beşte artırma 
ve eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. (1022) 1-1813 

lJoktor· 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında. 
Altıntaş sokak No: 5 

Hastalarını her gün 9-13 
1 •0 1 ı:; "" , . ,_ ... 1,,, 1 ,.. ,.ı,..,... 

Ankara Cüınhuriyet Müddei 
Umumiliğinden: 
Manisa ceza evinin bir senelik ekmek ihtiyacı 1.5.935 

gününden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuli· 
le münakasaya konulmuştur. Bedeli muhammenden yüz· 
de 7.5 kuruş teminat akçesi verildikten sonra münakasa• 
ya iştirak etmek ve verilen fiat haddi laik göriildüğü tak• 
dirde 20.5.1935 günü saat 15 de ihale edileceği ve bu hu· 
susta şeraiti anlamak istiyen1erin müddei umumilik ma· 
kamına müracaat eylemeleri ilan olunur. (1045) 1-1843 

NEDKALMiNA 
Karacabey Harası 

Müdürlüğünden: 
Hara müstahdemini ile binicilik mektebi talebelerinin1 

ihtiyacı için 58 takım elbise ile 46 çift çizme ve 40 çift fo· 
tin aleni eksiltme usulile satın alınacaktır. İsteklilerin 120 
lira muvakkat teminatlariyle birlikte eksiltme günü olan 
20 mayıs 1935 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beş· 
te Hara merkezinde teşekkül edecek müba vaa komisyonu-
na m·· .. ..,, .... - .. 1 ... rt if~ıı. f'lı nnr. ("' -~ 'nr,:('I\ 

İmtiyaz sahibi ve Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdürll Naauhi 
BAYDAR 

Çankm caddtsi civarında 

1 
Ulua Basımevind• basI/mıf· 

,il _, Y_JN___,i i SİNEMALAR • 
.öU GECE 

Joan Cravford - Gene Raymond 
tarafından temsil edilen 

YF!I 

1 KULÜP) !:SUlılJN eu G.t..Cl:!: 
Constance Cumnig t.ıraı. mdan 

temsil edilen 

l tN. 

SEVMEK YAŞAMAKTIR 
Nefis sahneler misilsiz derecede 

güzel film 

BRODV AY GECELERİ 
Muazzam dekor zengin sahnebr 

muhteşem bir revü Filmi 


