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Gün'delik 

t1LKV P ART1St 

Cumuriyet Halk Partisinin dör
düncü kurultayı başlamıştır. Bu, 
partimizin ve onunla beraber türk 
yurdunun yeni bir hız ve yükseliş 
devresine girmesi demektir. Dün
yada Cumuriyet Halk Partisi ka -
dar, bütün bir ulusu ve onun yük
sek ülkülerini kendinde belirten 
ve yaşatan bir partiye daha rast
lanmaz .. Partimiz türk ulusunun 
maddiğ ve tinel bütün yaşayış ih
tiyaçlarını karşılamak yolundaki 
büyük yeteneği ile onun öz malı 
olmuştur. 

Cumuriyet Halk Partisi yaşa • 
Yıtmda ve kınavmda en verimli 
ve başarıldı bir şekilde evrinmek
tedir. O ilk önce başında Ulu Ön
der Atatürk bulunduğu halde türk 
ulusunu içten ve dıştan gelen teh
lükelere karşı savaşa girişmiş ve 
yurdun bütünlüğünü ve erkinliği
ni kurtarmıştır. Bu bakımdan 
partimiz her şeyden önce kurtarı
cı bir partidir. Fakat ulus haya • 
tında bu kadarı yetmez. Kurla -

rıcılık, gerçek ve sonrasız olabilmek 
İçin ulusun bugünkü ve yarınki 
yaşayış yollarım da göstermek ve 
on~. durmadan yükselmesi çare
Ierını arayıp bulmak gerektir. Cu
muriyet Halk Partisi işin bu ev -
resinde de ulusun güvenine ve te
şekkürüne layık olacak surette bü
yük izerler başarmıştır. 

. Kurtarıcılıktan sonra yükselti
cı hakkını kazanan Cumuriyet 
Halk Partisi yaratıcı kmavmda u
lusun hiç bir sınıfını incitmeden 
ve ~ncak yurdun yüksek ve gerçek 
asıglarmı göz önünde tutarak ha • 
reket etmiştir. Soysal tüze onun 
başlıca amacıdır. Bir çok devrim
ler ve partiler başarıklarını yaşa
makta olan bir dengelmeyi tersi • 
ne çevirmekte ve şu veya bu sım _ 
fa ayırtb durumlar sağlamakta a
rarlar .• Bu kolay olduğu kadar de
vamsız, ve ulus bakımından ve -
rim~iz ~ir yoldur. Partimiz bu yo
la hıç hır zaman girmemiş ve güç
lüklere katlanarak ancak her yurd
daşm, her sınıfın haklı asığlarını 
koruyacak tekilde İ§ görmekle u
lusun sevgi ve saygısmı kazanmıı
hr. 

~a~timizin her kurultayı onun 
Yem hır hız ve evrim devresine 
girmif olduğunun işaretidir. Dört 
:rıllı~ ~q~r~larm hesabı görülür· 
ken ılrincı hır dört yıllık büyük ve 
hızlı işlerin de temelleri atılır. Par· 
tinin Ulu Önderi Atatürk ona türk 
ulusunun, türk yurdunun yeniden 
Yeniye İstediği ve aradığı yükselif 
YoUarını gösterdikten sonra yaşa
Yl§nnızm her yönünde tazelenen 
bir enerji ile ileri ha reketleri hız
lanır. Başka bir çok ülkelerde 
Parti hayatı yerinde sayan ve ye
lli ihtiyaçları karşılayamamak yü
zünden yıpranan ve prestijini kay
beden taşlaşmış bir şey olduğu 

Büyük Kurultay Bugün 
Yeni Programı Görüşecek. 

Büyük J(urultayın Prog-ram ve Tüzük l(omisyonu 
dün İşini Bitirdi, Dilek l(omisyonu Gece 

Yarısına {(adar ÇalıştL 

C. H. P. dördüncü büyük ku • 
rultayınm program ve tüzük ko • 
misyonu ile dilek komisyonu dün 
de çalışmış, program ve tüzük ko
misyonu dün gece işini bitirmiş 
ve raporunu hazırlamıştır. Büyük 
kurultayın bugünkü toplantısında 
programın konuşulmasına başla
nacaktır. 

·Dilek komisyonu dün gece ya
rısına kadar çalışmış ve ekonomi 
itleriyle uğrqmıftır, bugün de ça
lışmasına devam edecektir. Dün 
akşam kurultaydan şu bildiriği al-
dık: 

C. H. P. Büyük kurultayı ko • 
misyonları, 11. 5. 935 cumartesi 
sabahından geç vakte kadar f~ 
lıfmalanna devam etmişl~rdir. Bu 
çalı..-rma gece yarısına kadar sü -
recek, yarın (bugün) sabah tek -
rar başlıyacaktır. 

Program komisyonu Dil Cemi· 
yeti üveleriyle birlikte programın 
öz tü.rkçeye çevrilmesi yolunda ça 
[ışıyor. 

işini bitiren kurultayın hesab komisyonu 

Dilekler komisyonu da birinci 
oturumda Gümrük ve Ekitler Ba
kanlığı ile Sii Bakanlığını ilgilen· 
diren dilekler, ikinci oturumda fi. 
nans dilekleri üzerinde çalışmı§ 
ve ilgili Bakanların izahını dinl~
miştir. Bu komisyon ıraat 22 ele 

tekrar ekonomi dileklerini gÖrÜf· 
meğe başlıyacak ve Ekonomi Ba
kanını dinliyecektir. 

Hesap komisyonu mazbatan
nı yazmıı ve Pprti merkez hesab
larının tamlığını ve düzgünlüğü • 
nü takdir diliyle anmıştır. 

Varşova t?:örüşmeleri Balkan Paktının Bekemİ 
Konuşmalar hakkında 

bildirik 
Varıova, 11 (A.A) - (Remiğ 

bildirik) leh dışarı işler bakanı 
B. Bek ile Fransa dışarı işler ba -
kam B. La val arasında yapılan 
dostça görüşmeler her iki devlet 
adanıma genel nelikteki mesele -
lerle bilhassa her iki hükümetin 
bu dakikada dikkatlerini çekme -
si gereken özel meseleler hakkın -
daki oylaşmalarda bulunmak im -
kanım vermiştir. 

Böylece yapılan incelemeler 
kartılıklı bir güven duygusunun 
ve içten bir anlatmanın varlığını 
göstennittir. 

Her iki bakan aynı konunun 
güdülmesi hakkındaki çalıtınala -
nnrn ve barıtın bütün gireceklere 
açık bulunmak üzere arsıulusal 
geniş bir işbirliği yapılarak Avru· 
pa güvenliğinin korunması üzerin· 

(Sonu 4 üncü sayıfada) 

saslr ve en verimli temeli haline 
girmiştir. Çünkü Cumuriyet Halk 
Partisinin gerçeklemeşine çalıştı · 
ğı büyük ülkülerin her türkün duy
gusuna, düşüncesine ve öz asığı • 
na uygun olduğu bütün yurddaş
larca anlaşılmış bir hakikattir. 

Zeki Mesud ALSAN 

Ba~kanlar Balkan pal{bmn barış yo· 
lunda her gün gelişen ve önemleşen 

bir hirlilc olduğunu anlattılar 
Bükreş, 11 ( A.A) - Hava. -

dan: Balkan konferansı Roma 
anlaşmalarına bağlı meseleleri 
ve bu arada Tuna mesele.ile A -
11usturyanın erkinliği, Avusturya, 
Macaristan ve Bulgaristanın ıüel 
statülerinin değiştirümeıi hakkın· 
daki istekleri ve ltalya tarafın • 
dan düşünülen orta Avrupa barı 
şının pekiıtirilmeıi meselelerini 
konuşmuştur. Konferansın Akde
niz andlQ§ması meselesine de do
kunduğu sanılmaktadır. Toplan
tının çok içten olJuğu kaydedili
yor. 

Dünkü konuşmalar 
Bükreş, 11 (A.A.) - Bugün 

öğleden sonra toplanan balkan 
antantı konseyi, gündemindeki 
meseleleri konuşmuştur. Yarınki 
son toplantıdan sonra varılan so
nuclar hakkında bir bildiriğ· çıka-

rılacaktır. 
Saat 20 de balkan antantı dışa

rı bakanları şerefine bir şölen ve
rilmiş ve şölende hükümet baş
kanları ile elçiler bulunmuşlardır. 

Saat 22 de kırahn sarayında bir 
kabul resmi yapılmıştır. 

Bildiriğ bugün 
çrkanhyor 

Bükreş, 11 (A.A.) - Sabah o
turumu saat 14 e kadar devam et
miştir. Bakanlar ve yanlarrnda 
bulunanlar Yunanistanın Bükreş 
elçisi B. Kulas tarafından verilen 
şölende hazır bulunmuşlardır. 
Bundan sonraki toplantı saat 
16,30 da olacaktır. Bu akşam kı
ral tarafından sarayda verilecek 
olan konserde bir kabul töreni ya
pılacaktır. B. Y evtiç bu kabulden 
sonra Belgrad'a gidecektir. Çün
kü bir takım işleri vardır. Son teb
liğ yarın öğle vakti çıkarılacaktır. 
Gazeteler, balkan anlaşması kon
seyinin çıkanlmaları hakkında u
zun yazılar yazmaktadırlar. 

B. Y evtiç'in önemli 
diyevi 

Biikreş, 11 (A.A) - "Dimine 
\Sonu 4 üncü sayıfaJa) 

.. ~ 

BiJyiik Kurultayın dilek komısyonu 
dnü finans işlerini göriişiirkerı 

Kronik 

l\.onuşma dilinde 
Gazeteler için 

1 
5 

ATAY 

- 7000 kelime! Yeni kelime/ 
Enikonu dil Jeğiıtireceğiz. Bu -
nun içinden nasıl çıkabiliriz? 

Kendi kendinize bunu söyler . 
ken, istimal karşılığı kullanmak 
kelimesinin de bu 7000 artUında 
bulunduğunu düşünmüyorsunuz ~ 

Fakat dahcuı var: '1000 kelimenin 
birkaç bini bu kadar bcuit, hep 
bildiğimiz türkçe kullanmak keli
meleri olduğu gibi, bir çoğu da 
ancak eski metinlerin çevirmesine 
yarayan, ve, ne konuşma, ne de 
gündelik yazma dilinde ihtiya9 
duymadığımız kelimelerdir. 

Ben size doğru rakamı haber 
rJereyim: Belliyeceğiniz kelimele
rin sayısı 300 Ü geçmez. Eğer •ay., 
ıam, belki bunu 150 ye indirebi. 
lirim. F aakt en geniıini alıyorum, 

Şöyle bir usulde birleftiğimizl 
tasarlıyalım: Hepimiz günde 1 yenl 
kelimeyi konuşma dilimize alaca • 
ğız. O gün, ak§ama kadar, lırsat 
düştükçe, bu kelimeyi •Öyliyece • 
ğiz; ve karşımızdakine söyletmeğe 
çalışacağız. En geç 1936 maytıın• 
da tam türkç,. konuıuyoruz. r 

Gazeteler ıçin günde 5 kelime
lik, fakat 5 eıaslı kelimelik birli .. 
te hazırlıyalım (1): iki ay •onra 
tam türkçe yazıyoruz. 

Ve bütün bu, ancak bir bat • 
langıç'tır. Çünkü o zengin •andı-
ğımız osmanlıca ile Lara• lagati• 
nin yarınnı bile, kelime olara~ 

karşılayamıyorduk. Kılfl-ı;, yal~ 
nız oırmanlıcayı esaı tuttu. dirkag 
yıl içinde bir kültür dilinin bütün 
kamusuna karşılık bir kamuaumu:1 
olmak lazımdır. Bu kamuıun yeni 
kelimeleri, 

bugünkü kılavuzun, 
konuşma ve yazı dilinde i,len

mesi ile elde edeceğimiz ıekiller. 
den yapılacaktır. Yeni kelimeleri 
yoğururken; bilmekıizin, bir çolı 
yeni karJramlann kar§1lığıru yarat• 
mıı olacağız. 

Terimler en kolayıdır: Kılavu
zun gösterdiği örnekler ue u.ul 
üstünden, bir iki yılda, en zengiıt 
terim kamuslan kadar zengin bir 
türk terim kamu.u elde edebiliri~ 
ve kültürün temeli olan dil durlu. 
ğuna varabiliriz. 

Her gün konuşma diline bir 
kelime 

Her gün gazete diline 5 kelime 
En büyük devrimi başarmak 

için yol bu kadar kısa, usul bu ka
dar basit ve kolaydır. 

(1 ) - Gazeteci arkadaslarla b6yle 
kararlastırdrk. 



SAYIFA 2 

Dil i~leri. 

Kılavuz içiu. 
dersler 

-3-
Tüze = Adalet 
Tüzel= Adli 
Sosyal = İçtimai 
Orhon anrtlarında t üz adil 

anlamına gelir. Kılavuzda a d a
l e t karşılığı bu kökten alınmış
tır: Tüzel 

Kamfılizmin de düşündüğü bir 
sosyal tüze vardır: Bunun ne 
olduğunu anlamak için parti pro
ıgıamına bakmız. 

Cumuriyetin ilk işlerinden biri, 
T Ü z e 1 usulleri kolaylaştırmak 
ve kısa/aştırmak olmuştur. 

·~ 
Eşit = Müsavi 
~şitlik =Müsavat 
{özgen= Hür 
,Özgenlik = Hürriyet 
'Özgür = Serbest 
Bölge = Mıntaka 
Tüze kelimes"ni JayJuğunuula, 

lransız büyük devriminin dört sö
zü hat1r1mza gelmi§tir: Hürriyet, 
müsavat, adalet, uhuvvet! 

Ne soğuk klişeler diyeceksiniz. 
Öz türkçe bunlara yeniden can 
verdi: ô z g e n 1 i k, E ş i t 1 i k, 
tüze ve kardeflik! 

Bu arabcalar arasmda h ü r ve 
h Ü r r iye t de türkçedirler: Fa -
kat, her şey gibi, kelimenin taze -
sini kullanmak insamn ho§una gi
der. 

S e T b e s t kelimesinin karfl· 
lığı öz g Ü 1' ,diir. 

Eski serbest mmtaka'ya şimdi 
öz g ü r- b ö 1 g e diyebiliriz. Bu
rada özgen kelimesini kullanama
yız. Bu, yeni türkçemizin bir zen
ginliği olacaktır. 

"Bütün yurddaşlar, kanun kar
§ısında, özgen ve eşittirler.,. Bu 
cümleyi, eskisinden daha güzel 
bulmuyor masunuz? 

1f.)/.'f. 

Ademi = sızlık, mazlık, siz, 
maz, 

Gayri =Yad .• 
Bu ekler karşılanırken, türk 

eklerinin ve fiillerinin zeginliği 
göz alır. Şu gayri kabili taham -
müJ .'>özünün türkçesine bakmız: 
Çeki 1me2! 

"Bugün demokrasileri sarsan 
sebeblerden biri, d u r s u z 1 u k'
tur.,, Cümlesinde d u r s uz 1 u k 
eski ademi istikrar'm kar§rllğıdır. 

M e s u 1 i y e t s i z I i k ile 
a d e m i m e s u 1 i y e t birbirin
den ayrrd1tlar. Birini türkçede 
s o r a v s ı z 1 ı k, ötekini s o -
r u 1 m a z l ı k diye karşılıyoruz. 

Ademi imkan icin imkansızlık 
diyebileceğiniz gibi, o 1 a m a z-
11 k kelimesini de kullanabilirsi
niz: "Ben bu işte olamazlık gör -
·müyorum!,, Belki bazı yerlerde 
o 1 a m a z l 1 k fikri daha iyi be -
Jirtir. 
. Gayri kati kılavuzda k e s i n
s iz diye karşılanmışt1t. K esin 
"kati,. demekt1r. 

Fakat en büyük kazancımız 
"'y a d., önekini buluşumuzdur. 
U 1 u s a l'm milli demek olduğu
nu bilirsiniz: Şimdi g a y r i 
m i I I i demeğe kalkışınız, dura
lıyacaksınız. Yadulusal ıekli bi
zi bu zorluktan kurtarmıştır. Ger
çi siz, konuşurken, "ulusal olm1 -
yan,, , "ulusçuluğa uygun olmı -
yan,, der, işin içinden çıkabilirsi
niz: Fakat bu şekle ihtiyaç gös -
teren binlerce terim yolumuzu 
beklemektedir. 

Böyle öneklerle hiç bir dilde, 
boyuna konuşma kelimesi yapıl -
maz: Ancak yapılmış olan terim -
lerden lazım olanı konuıma dili
ne kli~e olarak geçer. 

Fransızca in t e r'in yerini tu
tan a r s ı öneki ile a r s ı u J u
sa 1 kelimesi yapılmasa'/dı, in -
ternasyonal olduğu gibi dilimize gi
recekti. Şimdi yeni terimin ne ka
dar kolaybkla kullanılmakta ol -
duğuna dikkat ediniz. 

Gene bu a r s ı olmasaydı, 
a r s ı b a 1 k a n i k yerine bey - 1 
nelbalkaniye mi diyecektik? 

Bu mi~allerde bir takım yeni 

• 
1 ç D 

Türk - Yunan karma 
hakyeri çalışmasını 

bitirdi 
İstanbul, 11 (Telefon) - Türle -

yunan karma hakyeri 15 davaya 
baktıktan sonra işini bitirdi. Ta
rafsız başkan B. Bök, türk ajanı 
Bay Emin Ali, yunan ajanı İstav
ropulôs birer söylevle iki memle
ket arasındaki dostluk hislerine 
dayanan hakyeri'nin kısa zaman 
içinde on iki binden fazla davayı 
kolaylıkla başardığını ve bugün 
hakyerini iki tarafı da hoşnud bı
rakacak bir hava içinde kapadık
larını söylediler. 

Türk - fransrz karma hakyerin
de görülecek daha on iki dava var
dır. Bu hakyerinin de ilk teşrine 
kadar işini bitireceği umuluyor. 
Lozan andlaşmasmın hüküm:eri
ne göre Türkiyede kurulan altı 
karma hakyerinden dördü bundan 
önce işlerini bitirmişlerdi. Bugün 
beşincisi kapandı. Aynı aııdlaşma
ya göre ilgili diğer memleketlerle 
kurulan hakyerlerinden daha hiç 
birinin işini bitirmemiş olma3ı 
Türkiycnin arsıulusal anla~ma ve 
eyi dostluk politikasının bir gös
terisi sayılmaktadır. 

İstanbul' da süel bir 
japon salgıtı 

İstanbul, 11 (Telefon) - Bir
çok memleketlerde süel durumu 
incelemeye gönderilen japon sal
grtlanndan biri bugün İstanbula 
geldi. Salgıtta bir topçu komuta
nı ile bir uçak subayı varclır. İki 
kün İstanbul'da kalacaklar, son
ra Ankara'ya gideceklerdir. 

B. Ruşen Eşref geliyor 
İstanbul, 11 (Telefon) - Atina 

elçimiz B. Ruşen Eşref İstanbula 
geldi ve bu akşam Ankara'ya ha
reket etti. 

İstanbul tecim odası 
kurultayı 

İstanbul, 11 (Telefon) - Bu
gün İstanbul tecim ve endüstri 
odasının büyük kurultayı toplan
dı. Ankara'ya gönderilecek altı 
rapor gözden geçirildi. Raporlar
da genel mağazalar, deniz altın
daki servetler, sergi ve panayır
lar, aksiyon, zahire tecim borsala
rı, rasyonalizasyon ve istandari
zasyon işleri konuşuldu. 

Denizciler salgıtı 
İstanbul, ı 1 (Telefon) - Eko

nomi Bakanlrğiyle görüştükten 

sonra İstanbula dönen deniz sal
gıtı başkam gazetecilere Ankara
daki konuşmalarından çok hoşnud 
olduklarım, çok faydalı kararlara 
vanldığım, Ekonomi Bakanı B. 
Bayarla, Parti Genel Katibi Bay 
R. Pekcr'in denizcilik bayramı ön
ergesini büyük bir ilgi ile karşıla
dıklannı ve kabotajın türk bayra
ğına bırakddığı büyük günü kut
lamak üzere bir komitenin işe baş
ladığım söylemiştir. 

İstanbul' da menenjit 
salgını yok 

İstanbul, 11 (Telefon) - İstan
bul sağlık işleri direktörü İstan
bulda bulaşık menenjit olduğu ha
berinin asılsızlığ"ını söylemistir. 

kelimeler geçti. Onlar1 sıra/ayım: 
Kati= kesin 
Gayri kati= kesinsiz 
Beyne= arsı (inter) 
Beynelmilel = arsıulusal 
Dursuzluk ·= ademi istikrar 
Durluk = istikrar 
Tebariiz ettirmek= belirtmek 
Istılah terim. 

ULUS 

u y u 
Atatürkle 

İngiltere l'e Irak kırallan 
arasında telgraflar 

Cumur Başkanı Atatürk ile 
Irak Kıralı arasında aşağıdaki 
telgraflar verişilmiştir: 
S. M. birinci Gazi, Irak KıralI, 
Kıra/ ailesile dost Irak u

lusunu sevindiren mutlu hadi
seyi sevinçle öğrendim. Ma
jestelerinin k1taliçe ve gene 
veliaht'ın sıhat ve sonsuz mut
luluğu hakkmda içten gelen 
dileklerimi sunaIIm. 

Kama/ ATATÜRK 

Son Ekselans Kama/ Atat ürk 

Nazik kutlamanızdan çok 
duygulandım. YıÜrekten teşek
kürlerimi sunar ve bahtiyarlı
ğınızın devamiyle dost ve kom 
şu Türkiyenin olcayı Jıakkm
daki öz diJ.elderime inanmanı
zı rica ederim. 

Birinci Gazi 

İngiliz Kıralı Beşinci J orj'
un jubilesi dolayısiyle Cumur 
Başkanı Atatürk ile S. M. Kı
ral arasında aşağıdaki telgraf
lar veriş ilmiştir: 

Majestelerinin tahta çıkışla
rıma 25 inci yıldönümünü kut
ladığı bu anda kendilerine çok 
içten kutlamalarımla birlikte 
şahsiğ bahtiyarlığmız ve kı
rallık ailt:sinin bahtiyarllğı için 
olan en sıcak dileklerimi sun
makla bahtiyarrm. 

Kamil ATATÜRK 
Tahta çıkışımın 25 inci yıl

dönümü dolayısiyle nazik kut
lama ve dileklerinize bütün 

i=> kalbimle teşekkür ederim. 
jorj 

-
Türk dili abonelerine 
Türk Dili Arafhrma Kurumu 

Genel Sekreterliğinden: 

((Türk Dili) bülteninin onun· 
cu aayuiyle birinci abone yılı bil
miıtir. ikinci abone yılının ilk ıa
~ısı olan onbirinci (Türk Dili) de 
basılmaktadır. 

Dil devriminin geçirdiği bütün 
değigimleri içinde toplayan (Tüı·k 
Dili) bültenine abone olmak yo
luyle bu büyük ulasal devrime il
gi göstermiş olanların, yeni yıl 
için de abonelerini yenileyecek -
lerine inanıyoruz. 

Birinci abone yılı içinde abo
ne merkezinin iki kere değifme
si yüzünden vaktinde bültenlerini 
alamamıı olanların adları yeni -
den Devlet Basımevine gönderil -
mİ§tir. Abonelerimiz içinde ek -
sik savı alml§ olanlar kalml§sa On· 
larrn Ja hemen Kurum Genel Sek· 
reterliğine adreslerini ve hangi 
sayıvı almadıklarını bildirmeleri· 
ni dileriz. 

Yeni yıl aboneleri için lstan -
bulda Ankara Caddesinde Türk 
Kitapçılık Limitet Şirketi merkez 
edinilmi§tir. Abonelerini yenile
mek istiyenler, eskiden abone ol
duklarını da bildirerek bu firkel 
müdürlüğüne yazmalıdırlm. 

Bültenin abonesi on sayı için 
üç liradır. Tiirkiye içinde abone 
olanlardan ayrıca posta para1t a· 
lınmaz. 

Bültenin yeni yılı içinde ikinci 
Türk Dili Kurultayında okunmuş 
olan değerli tezlerden bir çoğı: 
çıkarılacak, Kar§ılıklar Kılavuzu, 
Derleme Dergisi, Ekler Dergigsi 
hazırlıklarına dair bir çok malu
mat bulunacahtır. Bütün abonelc 
rimizin geçen yıldan çok daha 
önemli olacak olan yeni yıl abo· 
nesine ilgi göstereceklerini şüphe
siz sayarız. 

K L A R 
İnönü savaşları için 

dikilen anrtm 
açılışı 

Bozüyük, 11 (A.A) - Bugün 
birinci ve ikinci İnönü savaşı için 
dikilen anıtı ESkişehir, Bilecik 
ilbayları kor ve uçak aubaylan, 
Eskişehir, Bilecik, Bozüyük, Sö -
ğüt, Pazarcık, İnönüden gelen 
kurumlar, sporcular, okulalılar 
ve binlerce halk tarafından göre
telenerek çelenkler konulmuştur. 
Törende söylevler aöylenmi1 ve 
türk ulusunu, türk vatanını, türk 
erkinliğini konımak için yeğitçe 
dövü§erek canlarını veren ıehid -
lerimiz saygı ile anılm.q ve birin· 
ci, ikinci İnönü savaşmı kazana -
rak türk ulusunun ters taliini Yt!· 
nerek her alanda ulusu yüceltmek 
yolunda emeklerini ve onardığı 
işleri acuna örnek yapan Ulu A • 
tatürk'e ve İsmet lnönü'ye bütün 
halk saygılarını sunmuşlardır. Üç 
uçağımız cok alçaktan ucarak şe· 
h;df erimizi se1amhımI~1t\rdır. 

Atatürk'ün sovyet artist
lerine yüksek yöneli 
İstanbul, 11 (Telefon) - Sov

yet artistlerine Atatürk tarafın • 
dan armağ-an edilen tabakaları 
bugün asilbay kendilerine vermiş, 
artistl~r Atatür!<'ün yüksek yöne
linden çok duygulanmışlardır. 
Salgıt başkanı Bay Arkanof bu -
gün Perapa]asta gazeteciler şere· 

fine verdiei çay aöleninde gaze
tecilere. Ankarada, f zmirde ve 
fstanbu1da verdikleri konserlere 
halkm gösterdiP.i büyük ilgiden 
çok hoşnud old!Jklannı ve iki 
memleket arasmdaki bağlılığın 
kültür sahasında ela yavılmuınm 
övülmeye dP-ğer bir hadise oldu -
~unu söyl~cl;. A-t:stler bu.,ün kon
.!'P1'V&tuvan gezdiler ve çok beğen
diler. 

Bir çocuk hırsızı 
yakalandı 

İstanbul, 11 (Telefon) - Ser
kis adında bir adam şeker, çuku
lata vererek dokuz on ya~larmda 
Mahmud ve Salahaddin adların
da iki çocuğu kaçınrken halk ta· 
raf mdan yakalanmış ve polise tes· 
lim edilmiştir. Şimdiye kadar ka
çırılmış olan çocukları da bu ada
mın kaçınp kaçırmadığı polisçe 
ara ~tırılmaktadır. 

Bir yumurta tozu f ab
rikası kurulacak 

lstanbul, 11 (Telefon) - Yu
murtacılar, yumurta tozu yapmak 
üzere bir fabrika kuracaklardır. 

Turing kulübümüz 
Kahire' de şuğbe açıyor 

İstanbul, 11 (Telefon) - Tür
kiye Turing ve otomobil kulübii 
Kahirede bir şuğhe açacaktır. 

Sovyetler Birliğine 
giden salgıtımız döndü 

İstanbul, 11 (Telefon) - l 
mayıs sovyet bayramında bulun
mak üzere Moskovaya giden sal
grtımrz bugün geldi. Salgıt Sov
yetler Birliğinde gördüğü candan 
kabulden çok hoşnuttur. 

Vapur a!mağa gidecek 
salgıt 

İstanbul, 11 (Telefon) - Deni.z 
yolları ve Akay'a alınacak vapur
ları seçecek ve ısmarlıyacak sal
gıt çarşamba günii Almanyaya gi
decektir. Salgıtta deniz yolları 
direktörü B. Sadettin, Akay direk 
törü B. Cemil, deniz yolları fen ı 
kolu başkam ile güverte ispekteri 
vardır. 
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Bugünkü saynnızda ge
çen kılavuz kelimeleri 
Algı = Ganimet 
Andıç = Mubtın 
Arsıulusal - Beynelmilel 
Aıuğ = Menfaat ' 
Asilbay = Vali muavini 
Azı= lsyan 
Azıyan = Asi 
Sağıtmak = Tedavi etmek 
Bağlaşık = Müttefik 
Barış = Sulh 
Basın = Matbuat 
Başarık = Muvaffakıyet 

Beldek = Alamet 
Bekem =Rasin 
Betke = :\fakale 
Bekit = Vatkıf 

Birge = Müşterek 
Bölek = Mıntaka 
Çeven = Muhit, mahfil 
Danıştay = Devlet şurası 
Direktör = Müdür 
Diyem = İfade 
Diyev = Beyanat 
Duygulanmak = Mütehassis olmall 
Durum = Vaziyet 
Egemenlik = Hakimiyet 
Endüstri = Sanayi 
Erkinlik = İstikHil 
Etke = Tesir 
Erek = Gaye 
Erkin = Müstakil 
Eşitlik = Müsavat 
Genelge = Tamhn 
Gerısckleş:ınek = Taha.Jpnık etmeli 
Girişit = Teşebbüs 
Göret = Ziyaret 
Gösteri = Tezahür 
İlgi = Münasebet 
ilgili = Alakadar 
lncelemek = Tetkik etmeli 
İ&pekter = Müfettiş 

Kamoy = Efkarı umumiye 
Karma = Muhtelit 
Karma hakyeri = MubteHt mehlieml 
Kasaınak = Mahkfun etmek 
Kınav = Faaliyet 
Kıtında = Nezdinde 
Komutan = Kumandan 
KotartnAlc = Halletmeli 
Mut = Saadet 
Olcay = İkbal 

Oyi>irliği = İttifakı iri (umanillıtQ 
Ödev = Vazife 
Öğretim = Talim 
Önemli = Ehemmiyetli 
Özel = Husud 
Papaa = Rahib 
Papas • kadın = Rahibt 
Peki§tirmek = Takviye etmek 
Salgıt = H~yet 
Seçkin = Güzide 
Sınırlamak = Tabdid etınQ 
Sonuç = Netice 
Sömürge = Müstemleke 
Sömürmek = İstismar etmclk 
Söylev = Nutuk 

Subay = Zabit 
Şölen = Ziyafet 
Thptamak = Tatbik etmek 
Tarafsız = Bitaraf 
Teciın = Ticaret 
Tutsak = Esir 
Tutsamak = Tc~f ~tmeli 
Tutu = Rehin 
Uçak = Tayyare 
Verişmek = Teati etmc.lt 
Yargıç = Hakem 
Yalanlamak = Tekı:ib etme>,. 
Yastamak = Atfetmek 
Yetke = Salahiyet 
Yönetim kurulu = İdare heyet! 
Yokatun = İdam 
Yoketmelt = Mahvetmek 
Yönel = İltifat 
Yönetger = Müst~ar 

Malatyada deprem 
Malatya, 11 (A.A) - Dün ga. 

ce aaat 23 de doğudan baby• 
beş alb saniye süren bir depreın 
olmuştur. 

Halkevinde seçim 
Halkeui 8Qfkanlığından: 
Sosyal Yardım komitesinde &• 

çık olan bir üyeliğin seç.imi için 
kola yazılı olan arkadaıların bu
gün saat 18 de Halkevine gelme
leri rica olunur. 
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tatürke her yandan kut 
lama talgrafları ge~iyor. 

Büyilk Kurulıaym açılmaıı dolayıaile Aıatürk'e yurdllıı lıer 
yanından kutlama telgrafları gelmektedir. Kurultay dolayı· 
sile, ulusun Büyiik ôndere sevgi, bağlılık ve inanını bildi
ren ve h.er biri biribirinden güzel ve içten duygular t<ışıyan 
ı~u t.el1{mf ltırı gi-nderenleri aşajiı')'O yazıyoruz: 

AFYON 
Sandıklı: Ali, ticaret odası - Af

yon: A. D. Evrendilek, Afyon valisi -
Afyon: Ömer Liltfi, Terakkii Servet 
bankası - Afyon: Ali Ulumeydan, ti
caret ve sanayi odası başkanı ve başyaz· 
gam Hamdi Coşgun - Afyon: Rifat, 
Afyon İdman mıntakası ikinci başka· 
nı - Afyon: N. D. Evren Kaya, Halk· 
evj başkanı - Sandıklı: Tayyare Ce· 
miyeti - Bolvadin: Baı>ri Ökmer Şar
bay baışkanı, ve İzzet Gemici, C. H. P. 
başkanı, Emin, ticaret odası başkanı, 

Bahri, Kxrmızıay başkanı - Dinar: Ni
yazi Toker, Türk Tayyare Cemiyeti 
başkanı - Dinar: Nuri Dedeoğlu, Halk 
evi başkanı - Dinar: Ahmet Ata Alcak, 
C. H. P. ve belediye başkanı - Dinar: 
Nuri Dedeoğlu, ekonomi odası başkanı 
- Afyon: Beydiker, Kızılay Cemiyeti 
başkanı - Afyon: Şakir Baran, Atyon 
çocuk esirgeme kurumu başkanı -

AMASYA 
Amasya: Ekrem Bilgen, Halkevi 

başkanı - Amasya : Reis Ali - Amas
ya: Celal Eren, belediye başkanı -
Merzifon: Vedat, halkevi ba~karu -
Amasya: Tarhan, C. H. P. - Merzi
fon: Hamdi Acar, Merzifon şat"bayı -

Aı.~KARA 
Koçhisar; K. Ahmed Koçok, beledi

ye başkanı - Koçhisar: Kani Cemildo
gan, Tayyare C. başkanı - Ko~hisar: 
Fuat Bulat, Kızılay başkanı - Koçhi· 
sar: Osman Atasayan, Çocuk esirgeme 
başkanı - Bala: Fuat, C. H. P. başka
nı - Nallıhan: Cevdet Eren, Nallıhan 
belediye başkanı - Polatlı; Evinay, 
C. H. P. başkanı - Kalecik: Osman 

Tahir, C. H. P. başkanı - Kızılca: Ha· 
lis Kotjok, C. H. P. başkanı - Ankara: 
Rıza, Nafıa fen memurları bkliği baş
kanı - Haymana: H. Remzi, Hayma· 

na 1 No. zirai kredi kooperatifi namı· 
na - Haymana: F. Daldal, C. H. P. 
başkanı - Haymana: F. Daldal, bele
diye başkanı - Haymana: A. Bakay, 
Kızılay Haymana kolu başkanı - Ayaş: 
Öz Yürük, belediye başkanı - Anka· 
ra: Tandoğan, Ankaıa İlbayı - Kızıl· 
cahamam: T. Barlas, belediye başkaoı
Ataş: Özyürük, belediye başkam -
Koçhisar: Said Kutlu, C. H. P. başka· 

nı - Ankara: Kemal Kaya, Ço<:uk E

sirgeme Kurumu başkanı - Koçhiıv .r: 
Said Kutlu, Parti başkanı - Mihalıc
çık: H. Sazak, Parti ba~kanı -

ANTALYA 
Akseki: H. Göksoy, C. H. P. başka

nı - Antalya: Azmi Günay, Çakırlar 
köylüsü adına muhtar - Kaş: Şükrü. 
C. H. P. başkanı, K. Öztürk, belediye 
başkanı, S. Güven, ocak başkanı, Ah

met, ekonomi başkanı, M. Yüce&an. 
Kızılaıy başkanı, Avni Erdem, Spor 
başkanı, Şükrü, Çocuk koruma başkanı 
- Fenike: İbrahim, Fenike C. H. P. 
başkanı V. - İbradı: Yılmazsoy. Unu!· 
la köyü C. H. P. başkanı - Alanya: N. 
Doğan, C. H. P. başkam - Antalya: 
Gökçe oğlu, kent başkanı - Alanya: 
Mec.it, Halkevi ba~kam - Antalya: 
Ş. Karacan, C. H. P. başkanı - Manav
gaıt: Şükrü Süzen, belediye başkam -
Manavgat: İbrahim lnal, Parti başkanı 
- İbradı: Arı Dilek, C. H. P. başkanı 
- Akseki: Tacettin. belediye başkan 
vekili. 

AYDIN 
Nazilli: T. Bilgen, parti başkan ve· 

kili - Nazilli: T. Bilgen halkevi baş· 
kant - Nazilli: İsmail Akdeniz, tayya
re başkanı - Nazilli: Dr. Vehbi Apay

dın, Kızılay namına başkan - Aydın: 
Saim, Kızılay başkanı - Aydın: Ziya, 
Parti Aydın Dağ nahiyesi başkanı -
Aydın: Feyzi, spor kulübü başkanı -
Köşk: Muharrem Balcı, kızılay baş
kanı - Germencik: F. Askin, Ortaklar 

istasyon nahiye parti başkanı - Ay· 
dm: Sırrı Hun, mıntaka başkanı - Sö
ke: Hulusi Atak, parti başkanı - Ay· 
dm: Nafiz Yazgan. balkevi başkanı -

Aydın: Rüştü. başkan - Aydın: Sey
fi Tezer, çocuk esirge~e ikinci başka· 
nı - Köşk. Dr. Cavid, kızılay başkanı 
- Germencik: Payar Ceveran Tevfik 

H. V. belediye başkanı - Aydın: Ham
di Altıparmak, Cafer nahiyesi başkanı 
- Kocarlı: M. Yunus, Parti başkanı -
Aydın: Seyfi Tezer, Ova nahiye baş· 
kanı - Aydın: Nafiz, p~ti başkanı V. 
- Kocadı: M. Necib Çobanoğlu, lhti· 

yar heyeti başkanı - Söke : Abdullah, 

Spot kulübü başkanı - Karacasu: A. 

Tür~ Fnkültesin1n c!ünkü ge:ı.iuti~i 

Ankara ııukuk fakfiltesinin 
haftalık cuma gezintisi dün Or
man Çiftliğine gidilerek yapılmış· 
tır. 

kültesi devrim dersleri profesörü 
Bay Hikmet, Üniversite rektörü 
Bay Cemil Bilsel, fakülte dekanı 
ve profesörleri de hazır bulunmuş
lardır. Eğlenti güzel bir program
la saat 16,30 a kadar sürmüştür. 

UL~S 

Rtza Fitil, C. H .P. ilce kurumu başka· 
m - Kocadı: M. Yunus, spor yurdu 
l>aş~anı - Kocarlı: Fehmi, kızılay baş. 
kanı - Aydın: Salih Akbaş, Cümhuri

yet nahiyesi başkanı - S .. Hisar: Ah· 
med Hamza, parti başkanı - Söke: 
Kazım Göktepe, ziraat kredi kooperati
fi başkam - Söke: S. Semer, yoksul 
kullar esirgeme başkanı - Aydın: Se
dat Ertopçıt, parti başkam - Aydrn: 
Mill1 Aydrn başkanı - Çine: A. Çiner, 
Heyet başkanı - Çine: S. Akhan, Şar 
baııkanı - Aydın: Re~ad, tayyare baş. 
karı - Aydın: Hulusi A~csuda, Ulusal 
eko.1omi atttırm~ ba.:kanı - Aydm: 
Nafiz Karabudak, belediye başkanı -
S. Hisar: Ahmed Hanay, Parti başka
nı - S. Hisar: A. Zühtü, parti başkGnı 

- Köşk: M. Salab, parti ba~kanı -
Kösk: Salih, merkez muhtarı - Söke: 
Te!~er, belediye başkanı - Söke: E;at 
İlga.z, balkevi başkanı - Aydın: !bra· 

him, belediye ve parti başkanı - Ay
dın: Erkayin, vilayet daimi encümen 

reisi - Aydm: Kemal yağcı, nahiye 

merkez muhtarı - Aydın: Teker, vali 

merkez muhtarı ve parti bask::ı.nı -
Aydın: Teker, vali - Nazilli: M. Ak· 

soy, parti başkanı - Çine: Hüseyin 
Ersoy, Karpuzlu parti başkanı 

BALIKESlR 
Edremid: Mustafa Eğribozluoğlu, 

belediye başkan vekili - Ayvalık: İs· 
mail Vural, Küçük köy ocak başkanı -

Ayvalık: Haydar, ticaret ve sanayi o. 

dasr başkanı - Ayvaltk: Sezer, mual

limler birliği başkanı - Balya: A. Erol, 

parti başkanı - Gönen: K. Kök, maa· 

rif müdürü - Altınova: M. Yaııcıoğ

lu, belediye başkanı - Sındırgı: Malı· 
mud, parti ba.5kan vekili - Balıkesir: 

Emin, idman yurdu başkanı - Bandır. 

ma: Dr. Samih, çocuk esirgeme kuru· 

mu başkanı - Bandırma: Kaşif Acar, 

parti başkanı - Balıkesir: Dr. Kamil 

Sesli, çocuk esirgeme kurumu başkanı 

- Bandırma K. Acar, Şarbay - Kep· 

sut: R. Ergün, parti başkanı - Burha

niye: T. R. l'ayla. parti başkanı -

Balıkesir: İbrahim Madenli, parti baş

kanı - Balık.esir: Faik, gençler ve id. 

man mıntakası iıkinci reisi - Gönen: 

Arda, uçak başkanı - Bigadiç: H. R. 

Vehbi, parti başkanı - Balıkesir: ld· 

man gücü - Balıkesir: Hakkı, ticaret 

odr.sı baş.kanı - Balıkesir: Zühtü, -

Edremid: Faik Barım, parti başkanı -

Edremid: Faik Barinı, Avcılar namına 

başkan - Burhaniye: Hüseyin, bele

diye başkanı - Ayvalık N. Nukan, C. 
H. P. başkanı yerine - Ayvalık: B. E

kin, Şarbay - Burhaniye: H. Avni, 

İdman yurdu başkanı - Ayvalık: lzzet 

Esen, belediye başkanı - Ayvalık: N. 

Nukan, kaza idare heyeti başkanı yeri· 

ne - Ayvalık: H. Nislioğhı, tücar ku. 

lilbü başkanı - Manyas: Arıca, C. H. 
P. başkanı ~Gönen: Hakkı Akün, es

ki Ergani say lavı - Erdek: M. Ağan, 
kızılay kurumu başkanı yerine - Gö
nen: ticaret ve sanayi odası mümessili 

- Gönen: H. Akçalı, Şarbay - Edin· 

cik: Süleyman, belediye başkanı - Ay
valık: Halkevi - Balıkesir Hilmi, C. 

H. P. kaza idare heyeti R. vekili -
Balıkesir: Ece Satır, idman birlikleri 
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yerine - Balıkesir: Abdiagabey oğlu, 
halkevi başkanı veıkili - Manyas: M. 
Erdil, C. H. P. başkanı - Gönen: Hii. 
seyin Başar, Kavak C. H. P. başkanı -
Bandırma: Mustafa Zeybek, İdman böl

gesi başkanı - Gönen: A. Hamdi, C. 

H. P. başkanı - Edincik: S. ôkdem, ' 

nahiye heyeti b~kanı - Ayvalık: İz
zet Esen, Beyoğlu nahiye başkanı -
Edincik: A. Hapiçoğlu, spor başkanı -
Dursunbey: Arif Ural, C. H. P. başka
nı, Erdek: M. Ağan, idman ocağı baş· 
kanı - Erdek: t. Kalalçdı, Kent baş. 
kanı - Erdek: t. Kalatç.lr, Kent baş. 
dırma: Mustafa Zeybek, Kültür kuru· 

mu ba~kanı 

Taslak = Layiha, proje: Önemli = 
Mühim: Konu = Mevzu: Etki - Te
air: Tüze = Adalet: Yönetsel = İdart: 
Durluk = İstikrar: Yadısanınak = in
kar: Aaığ = Menfaat: Kotarmak = 
Halletmek. 

Hemen iki yıldanberi yukarıki 
başlık altında U1us'a yazılar yaz
maktayım. Son zamanlarda bu dü
şünceler üzerine gazetelerimizde 
değerli yazılar görülmeğe başlan
dı. İç Bakanlığımızın, toprak sı
yasamız hakkında haztrlamakta 
olduğunu duyduğumuz kanun tas
lağının bir suretini değerli İç Ba
kanımız Bay Şükrü Kaya bana 
verdi. Sevinçle goruyoruz ki, 
memleketin en önemli dertlerin
den olan toprak işini hükümeti
miz eline almış ve hazırlıklara da'" 
başlamıştır. 

İç Bakanbğımızm hazırlamış 
olduğu taslağc dikkatle okudum. 
Bu kanunun yapılmasını zorlayan 
sebebler, hükümetin "esbabı mu
cibe,, sinde en kuvvetli rakamlar 
ve s·özlerle gösterilmektedir. 

Fikrimce, toprak işleri bir dev
letin en nazik ve güç olan işlerin
den biri ve belki de birincisidir. 
Bu nazik ve önemli konu üzerin
de ne kadar çalışılsa ve ne kadar 
uğraşılsa yeri vardır. Çünkü bu 
işlerdeki herhangi bir noksanlığın 
yapacağı etkiler büyüktür. Bu ba· 
kımdan kanun taslağının önceden 
dik.katle gözden geçirilmesi ge 
rektir. 

Bir devletin toprak sıyasası 

başka bir develtin yapmış olduğu 
sıyasanm benzeri olamaz. Bu ba
kımdan yeni toprak sıyasamrzm 

başka bir yerde benzerini bulama· 
yız, bu kendi ihtiyaçlarımıza uy
gun yepyeni bir sıyasa olacaktır. 

Hükümetin "esbabı mucibe,.
sinde de yazıldığı gibi, memleket
te nice kollar vardır ki ya topra
ğının az olmasından veya da hiç 
toprağa sah ib olamamasından boş 
durmaktadır. 

Ben diğer yazdanmda da söy-
lediğim gibi bizde hiç bir vakit 
başka memleketlerde olduğu gibi 
topraksızlıktan ileri gelecek bir 
korku yoktur, ve olamaz. Çünkü 
on yedi milyonluk türk ulusuna 
yetişecek beşyüz milyonluk her 
çeşid ekimlere elverişli toprak 
vardır. Ulusumuzun sayısı bugün
kü rakamı iki katma çıksa da ge-

ne topraksız kalmak kayguu 
yoktur. Ancak bizde görülen top· 
rak sıkıntısı, asırlarca süren ve 
tüzesi yalnız sözden ibaret kala.o 
toprak kanunlarımızın bozukluk.
tarından ileri gelmektedir. 

Soysal kanunumuz, gerçi, top
rak işlerini içine almış sanılır. An
cak açıkça söylemek gerektir ki 
toprak işleri başlıbaşına yeni bir 
kanun ister. İç Bakanımızın hazır
lamış olduğu toprak kanunu da, 
bütün toprak işlerini içine almış 
bir kanun sayılamaz. bu, toprak 
kanunlarının birer parçasıdır. Bu 
bakımdan, memleketimiz için baş
ı rbaşma büyük bir kanun hazırla
mak gerektir. Çünkü toprak işi, 
tekrar edeyim ki devlet ve ulusun 
en temelll bir işidir. Toprak sıya
sası yönetsel şekillerile çerçeveJe
neınez. Toprak meselesi bir defa 
esasından düşünülüp kotanldık
tan sonra onun üzerinde her za. 
man oynanamaz ve oynanmama
hdır f Toprak işlerinde tam bir 
durluk gerektir. Bunu da kanun
lar gözetmelidir. Çünkü devrimi
ze kadar uzayıp gelen ve yürüyen 
köy ekonomisindeki bozuklukla
rın sebebleri arasında yönetsel ça
re ve kararların yadısanmasr güç 
olmayan etkileri vardır. 

Yeni toprak sıyasamız buna 
son vererek memlekette büyük or
ta, küçük toprak meselelerinin 
devrimizin isteklerine uygun bir 
şekilde düzelttirilmesi gerektir. 

Hiç şüphesiz ki, yurdun bütün 
işlerini ellerine alıp omuzlarında 
taşıyan, memleketi her gün yeni 
devrimlerle yepyeni bir varlığa 
kavuşturan Cumuriyet Halk Par
tisi ve onun hükümeti, toprak sı
yasamızı da türk ulusunun, sos
r .l, sıyasal ve ekonomik asığlan· 
na en uygun bir şekilde kotara-
caktır. • 

Kastamonu SaylaV1 
Tah~in CoşkWI 

Çağrı 

Kamutay finant komisyonu, 
bugün öğleden ıonra Halk Partiıt 
Kurultay toplanbsmdan sonra ko· 
misyon odasında ıaym üyelerini 
toplantıya çağırır. 

Basın Kuruluna Ankaradan 
seçilen del~geler 

Basrn lcurultayrna girecek derege Jetim se-çen gazete aytarları 

Ankara'daki bağınsız yazman- lar adma Mecdi Sayman, Mcki 
tarla gazete betke yazmanları ve Said Esen, Avni seçilmişlerdir. 
aytarlan dün "Ulus,, salonunda Seçimden sonra kongrede öner-
toplanarak 25 mayısta Ankarada 
toplanacak basın kurultayı ıçın ge edilmesi gereken konular üze-
delegelcrini seçmişlerdir. Gizli rinde konuşulmuş ve delegelerin 
oyla yapılan seçimde yazmanlar bu alanda çalışmak üzere arala-
adına İbrahim Necmi Dilmen, Nu- ı rmda toplanmalar yapılmasına 
rettin Artam; Akagündüz; aytar- karar verilmiştir. 

~~~~~-=~~--.:......---------~-Tüze Bakanı Bay Şükrü Sa
racoğ lu, Üniversite ve hukuk fa
~ = - !ES -

Herkes Ankara bi 1 içi 
----------------------------ı.stlillllSS3z:m..-. 
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C. H. P. tüzüğü taslağı. 1 

Genel Yönetim l(urulunun Hazırladığı 
Tüzük Taslağı ile İstenilen Değişkeler 

9G - Merkezde Partiyi alikalandı
roo İ§lcrin takibi için yapılaca:k temas- . 

'tar, Parti •ekilleri ile umwni Katip ve
':;1a bunların namlarına harekete salahi
yetli zatlar arasında ağızdan veya yazı 
ile olur. Vilayetlerde Partiyi alakalan
;dıran işler için yapılacak ağız veya ya-
zı temasları Parti reisleri ile va] iler a
rasmdad ır. 

97 - Partinin hükümetle temas mev
zula.rı lüzumlu görülürse Umumi Reis
lik Divanının tasdik edeceği bir tali
matla tesbit edilir. 

Görüşülcrdc özgenlik, soru ve isti-

ıa.'ı ( ) hakkındaki maddeye ~u 
bö1ek eklenmiştir: 

Sual tahriri veya şifahi olur. Tahriri 
sual muayyen bir mevzu üzerine veril
mişse sual ve cevab sual sahibi ile ve
kil arasında cereyan eder. Geıek tahri,.. 

ti ve gerek ~ifahi ıual üzerine sual 

mevzuu olan meselelerin umumi mü
zakeresinin istizah mahiyetinde olma
mak üzere ruznameye alınması grup 
kararile olur. 

Grup üycleiinin Kamutay görüfü
.lerindek.i ödevleriyle ilişikli olan mad
deye şu bölek eklenmiştir: 

Grupça yapılacak her türlü lntihab 
mutlaka gizli reyle yapılır. Yalnız U· 
nıumi Riyaset Divanı tarafından nam
zed gösterilen zevatın intihabı:ıda açık 
re7 kı..Tanılır. Umuınl Reislik Divanın· 
ca namzed gösteiilmiyen seçimlerde 
grup aza!an kendilerinin namzedlikle· 
rini açıktan grupa teklif edebilirler. 

Alman kararların sonradan inb edil
mesi için olan maddenin son böleği.nin 
yeni şekli şudur: 

Grup müzakereleri hakkındı bari9-
te izahat verilmesi ve müzakere netice· 
Terinin tebliği reisliğe aittir. Zabıtların 
neşri, müzakerenin aleni olması grup 
kararile olur. 

Haysiyet divanının vereceği karar· 
lar hakkındaki maddenin ikinci böleği
nin son krsmrna şu parça ilave edilmiş.
tir: 

Kesinleşen karar grup genel 'ba§

kaııhk divanına hemen yazı ile bildi
rilir. Parti saylavlarının uyacakları 

noktalar hakkındaki kısmın birinci mad
desinin son böleğine ilave olunan par
ça şudur: 

"Her parti say lavı: saylavlıktan ba§
ka ne gibi işler yaptığını her ikinci teş
rin başında yazr ile genel ba§kanlık di
vanına bildirirler.,, 

Parti saylavlarının yapamıyacakları 
işler hakkındaki maddenin somına şu 

kısım ilave olunmuştur: 
"Parti ıııcbuso avukatlar, devlet, hu

susi idarelerle belediyeler, bayır cemi
yetleri, sermayesinin . bütünü veya bir 
parçası devlete aid müesseseler aleyhi

ne dava alamazlar.,, 

Partinin paralarının harcanması halı:
ılmıj daki maddenin son böleği §C>yle de
fi§tirilıni§tir : 

Partinin veznesi yoktur, paraları 

l>ankada saklanır. Merkezde umnmi lı:a
İtip ve muhasip azan~ vilayetlerde Par
. ti reisi ile muhasip hanm çift imzasile 
yatırılır, çekilir. 

Partiye aid malların esiliği hakkın
da-ki maddenin son böleğine şu eklen
miştir: 

Partiye ait her türlü hukuki tasar
ruflarda ve bu mahiyette üçüncü şahıs
larla yaprlacak işlerde Partiyi temsile 
Umumi Katip salahiyetJidir. 

I:arti işleri için yapılacak yolculuk
larda harcanacak paralara aid madde
nin son hô1eği §öyle olmuştur: 

A) Partice tavzif edilecel başka 

zatların, 

B) Partice yurt dışmda seyahate 
memur edileceklerin, 

Umumi Katiple muhasip a.znnın tak
dir edec-ekleri esasa göre; 

4 - Vilayet idare heyetlerince tavzif 
olunacak zatlara nakliye ,ikamet ve yi
yip içme ücretlerini Jrarşılıyacak mik
'dar flzerinden idare heyetlerinin tayin 
edecekleri esasa göre; 

5 - Parti Umumi Katibinin harcirahı 

Umumi Rislik Divanının kararlaştıraca
~ına göre; 

verilir. 
Harcanan paralarm kontrolu için o

lan kı&ma şu madde ilave olumnu~tur: 
137 - Parti merkezinin hesa.bları 

Umumi Reislik Divanmın ve villyetler 

teşkilat! ile balkevlerinin hesabları u. 
mumi idare Heyetinin koyacağı usul
lerle teftiş Ye murakabe olunUI. 

Yasav hükümlerine tunlar ilave edil

mi~ir: 
5 - Seçimlere mazeretsiz iştirak: et

miyenler, 

6 - Muarız bir namzed lehine gizli, 
açık çalı~anlar ve kendi müesseselerin
de bulunanların böyle hareket ve faali
yetlerine müsamaha göste.renler 

C) Faal vuifeai bulunmadığı halde 
kendisini vuife ve e.al.!.biyet aahibi 
gösterenler. 

D) Parti tefkil!tı iglıı<le yerlilik, ya. 
hancılık gibi ikilik uyandıarnlar. 

E) Herhangi bir mabadı elde etmek 
için muhalif neJriyat:I, vasıtaları ft 

propagandalan ilet olarak kullaııanlu. 

F) Parti kongrelerinin program. Par
ti gruplamnn karar olarak kabul ettik· 
lerini vazife sahibi iken yapmayanlar. 

G) Parti vazifelerini yaparken bile
rek nizamnameye uymıyanlar. 

H) Partinin ıerefini, haysiyetini kı
ranlar. 

1) Partiye giımek lstiye:ı yurdda§ın 
yolunda mUracaatını muameleye koy
mayan veya zorluk gösterenler. 

Gene ,aaav hükümlerinin cezaları

nın aenuçları hakkındaki maddesine 
"bunlar cewı oldukları yıl içinde Paı:ti 
kongrelerine giremezler. Kamutay gru
pundan Ç1karılan puti gıupundan da 
çılkarılmış olur,, böleği ile şu 11aımı ek

lenmiştir: 

Partiye kaydolnnduktan &0nra parti 
1i bir arkadaş üzerinde dokuzuncu mad
dede yazılı hallerden biri bulunduğu 

anla11Iır veya bu sebepler kayıttan son
ra hasıl oluna vilayet idare heyetinin 
esbabı mueibeli izahı ve mnumi idare 
heyetinin karan ile bu gibilerin Parti
den kayıtlan silinir. 

Vcnlecek cezalara itiraz süresi mad
desine ~ böleok ilave edilmiştir. 

Müdafaalarda müddet, ceza verileceği 
bildirildiği günden itibaren başlamak 

ilzere bir aydır. Bu müddeti geçirerek 
müdafaa hakkını Jrullanmıyanlar bu 
haklannı kaybederler. 

Tüzüğe Parti gazetecileri için §U 

kısım ilave edilmiştir: 

144 - Sahı"bi Partili olan gazetele
rin yaztlarile Parti halarnun intişar 

eden yazılan Parti prensipleri balmıın.. 

dan göz önünde tutulur. Arzu eden 

Partili gazetelere bu yolda görü11 biriı· 
ğine yarıyacak tmıu ve toplantılar yaııı-
1ır. Partililer sahibi bulundllklan ga
zete, mecmua ve matbualarda :Parti 
program ve nizamnamesine aykırı ya.. 
ular n~ıettiremezler. 

Parti örgütlerinde bulunanların ya

pabi1ecclı:leri işleri anlatan madde şöy-
le değiştirilmiştir: · 

Parti t~kilatmda çalış.anlar uhde
sindeki Parti vazifelerile beraber ~e 
hizmetlerini gören imtiyazlı şirketler. 

le sermayesinin yüzde 50 den fazlası 

devlete, vilayete, belediyeye ait şirket

lerin idare heyetleri azalık ve murakip
Hkleri, vilayet umumi meclisi, belediye 
meclisi, ticaret odaları, sanayi birlik

leri gibi kazanç getiren vazifelerden bi. 
ri üzerinde bulunanlar, Hilaliahmer, 
Himayeietfal reis ve azalıkları gibi di
ğer fahri bir vazife dahi alamazlar. 

Hükmi şdısiy:!ti bulunmıyan halkevle
rile mesleki kulüb ve cemiyet idare he
yetlerinde reis ve aza olabilirler. 

Muvakkat madde 
Dördüncü Büyük Parti Kon

gresinin kabul ettiği program ve 
nizamnamenin öz türkçeye çevril
mesi Umumi Reislik Divamnın 
takdir ve tasdikine bırakılmıştır. 

ULUS 

Balkan paktının 
hel{.emi 

(Ba~r 1 inci $ayıfada) 

ata,, gazetesi Yugoslavya ba.tba -
kam B. Y evtiçin şu diyevini yaz
maktadu: 

" Birge asığlarımız yolunda 
Bükreşe ilk defa geliyor değilim. 
Buraya gelmekle duyduğum &e -

vinci artıran bir tey Yarsa o da 
Romanya ile Yugoslavyanın kü -
çük anlqma ve Balkan anlaımaıı 
gibi iki sağlam kurumda bulun . 
malarıdrr. Romanya kamoyunu u
zun zamandanberi tanıyorum, ve
falı bir dost ve bayrı bir bağla -
şık olan romen ulusunu selamla • 
makla bahtiyanm. Romanyaya 
gelen herhangi bir yugosla v gibi 
kendimi evimde sanıyorum ve 
yurdlanmızm yalnız geçmişleri 
bahınmdan değil, hatleri ve he
le gelecekleri bakımından ne ka· 
dar birleşik olduklannr görmekle 
artan bir ıevinç duyuyonım. 
Memleketlerimizin ötedenberi bir 
tek ereki olmuştur. Tabiiğ hakla -
rının korunması, barışın kunım • 
landırılması ve ımırlarm güven -
liği. Balkan anlaşmasının asığ 
birliği ve gitgide artan arsıulusal 
önemi ve en son uluslar sosyete • 
sine karşı olan ödevlerimiz bizi 
bu kere Bükreşte toplamaktadll'. 
Amacımız kararlarımızı Balkan 
anlaşunmda, barışta ve arsıulusal 
İf birliğinde daha etkin yapmak
tır. 

UJusal bayramları gijnü dost • 
lanmız romanyalılarm arasında 
bulunmakla ve S. M. ikinci Ka • 
rol'a derin saygı ve vefalığmıızı 
sunmakla çok bahtiyarım.,, 

B. Çaldaris'in bir 
yazısı 

Bükreı, 11 (A.A) - (Heure 
actueDe) dergisi Balkan anlat • 
ması konseyinin toplantısına ayır· 
dığı dünkü sayısında yunan baş
bakanı B. Çaldarisin bir yazısını 
yazmaktadır: 

" Sarsılmaz bir bağlılık ve a . 
çık ve öz bir kardeşlik: işte Bal
kan anlaşmasını idare eden iki 
prensip,, başlıklı bu betkede B. 
Çaldaris bir yıllık varlığı olan 
Balkan anla.Jmasını gözden geçi
riyor ve diyor ki: 

" S~kin romen arkadaşımı • 
zm başkanlığında Balkan anlat
ması memleketlerinin dört baka • 
m, Atinada başlanan ve Ankara. 
da, Cenevrede karşılaşmak fırsa
tını bulduk!arı her yerde olan ça
l1JD1alarmı Bükreşte de ilerlete • 
ceklerdir. Bizler hem doğrudan 
doğruya hem dolayısiyle doku • 
nan bütün işleri gözden geçirece. 
ğiz. Anlaşmamızın temeli olan 
kardeşlik her birimizle ilişiği o • 
lan arsıulusal meselelerin incelen
mesi ve bunlar etrafında faydalı 
kararlar almak imkanlarını bir 
çok defalar bize vermiştir. Gü -
nün büyük sıyasa meseleleri dı • 
tında, Ankarada geçende toplan
mış olan ekonomi konseyimizin 
kararlannı yerine getirmek işi de 
görüşülecektir. Aramızdaki eko -
nomik ilgilerin yoluna konması 
Ye genişletilmesine çah~acağrz. 
Böylece hiç şüphesiz faydalı son
uçlar verecek olan yakınlık plan: 
mızı dayıyacafr;nrz sağlam bir 
lemel lrur!7luş olacaifız.,, 

Bay Maksimos ve 
Balkan paktı 

Bükreş, 11 (A.A.) - Yunan 
salkurn başkanı B. Maksimos Bük
reş'e vardığında "Universul,, ga
zetesine aşağıdaki sözleri söyle
miştir: 

'~- Romanyaya geldiğimden 

dolayı çok sevinçliyim. Romanya- ı 
nm bu kadar kısa bir zaman için
de her alanda elde ettiği ilerleme
lere gönülden hayranım. İkinci Ka-ı 
ralun yönetimi altında Romanya, 
Avrupa sıyasa alanında h~rke:in 
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Rus artistleri ne 
diyorlar? IVarşova 2:ÖrÜşmeleri (Ba~ı 1 inci sayıfaJa) 

de mutabık kalmışlardır. İstanbul, 11 (A.A) - Rus ar
tistler ıalgıtı başkanı Bay Arka · 
noff bugün saat 15 de İstanbul 
basm delegelerini Perapalaaa ça
ğrrarak memleketimizde bulun · 
duklan sırada edindikleri duygu 
hakkında aıağıdaki diyevde bu -
lumnutlardır: 

" - Memleketinize gelmez -
den önce burada nasıl bir dinleyi
ci bulacağımız hakkında hiç bir 
fikrim yoktu. Fakat gerek An -
karada ve Izmirde ve gerek bu -
rada verdiğimiz koruıerlerde hal
kımzın en teknik parçaları hakikiğ 
anlayışla dinlediğini büyük bir 
sevinçle gördük. Ankara.da, iz. 
mirde ve burada bize gösterilen 
büyük iyi kabulü biz yalnız sana
tımıza karşı gösterilmit bir ilgi 
tarzında değil fakat sovyet. türk 
dostluğuna karşı gösterilen büyük 
bir iltifat sayıyoruz. 

Anlcarada Büyük Önderiniz -
den ve öteki büyüklerinizden çok 
iyi iltifatlar gördük. Burada dı:ı 
asilbay bize Büyük Önderinizin 
gönderdiği armağanlan getirdi. 
Bundan çok büyük bir ıevinç duy
duk. Bu sevinci size de bildirmek 
isteriz. 

Ankara.da ve yöresindeki köy
lerde türk halk §arkıları ve musi· 
ki hakkında araştırmalar yaptık 
ve bundan büyük bir zevk duy -
duk.,, 

ANKARA RADYOSU 
19.30 - Tanın Bakanlığı saati 
19.40 - Musiki 
Gluck Gavotte 
Reger Largo 
Keman: Necdet Reım:l 
Piano: Ferhunde Ulvi 
20 - Dişçinin saati 

20.10 - Musiki: 
Scarlattl 4 sonates: sol majeur, La 

majeur, Re min. ve Sol min. 
Piano: Ferhunde Ulvi 
20.30 - Dans musikisi 
20.50 - Haberler. 

tamdığı, saydığı bir yer kazandL 
Romanya kıralına saygılarımı ve 
yurdumun sevgi ve hayranlığını 
iletebileceğimden dolayı çok bah
tiyanm. Romanyanm elde ettiği 
ilerlemeleri kendi ilerleyişlerimiz 
gibi sanıyor ve seviniyoruz. Çün
kü hadiseler bütün balkan ulusla
rı arasında sıkı ve sağlam bir ça
lışma birliği lüzumunu her gün 
daha çok anlatmaktadır. Geçen 
yıl temelini balkan anlaşmasının 
kurduğu yakınlık hareketine de
vam isteğiyle balkan memleketle
rini gezdim. Bu devamlı konuş
malar biribiriınizi daha iyi tanı
maya ve aramızdaki bağları da
ha iyi sıkıştmnaya yaramalıdır. 
Son hadiselerin ortaya çıkardığı 

ve her birimizi başka taraflardan 
ilgilemekle beraber yaşayışımıza 
dokunan hadiseler dayanışmamı
zın değerini ortaya çıkarmıştır. 
Yurdumun geçirmiş olduğu smaç 
asığlarnmzm biribirine bağlılığı
nı göstermiştir. Bağlılarnmzm bi
zim yanlarımızı sevgi ile çevirdik
lerini görmekle çok bahtiyar ol
duk. Bizim inanmuz şudur: 

Her birimizin felaketi öbürle
mniz için de öyledir. Yalnız yur
duma olan sevgimden dolayı değil, 
bizim h<i1kanlardaki yeni yaşayı
şr.nızın t.ir beldeki olarak da acu
.oun önünJe kendisini gösteren 
bağhhk duygusiyle balkan dost 
larımrza lninnetli oluşumu bildir
mek için bu fırsatı kullanıyorum. 

Bükreş'te de gene bağlılık yo
lunda çahşacağ12.,, 

Balkan gazetelerinde 
el birliği 

Bükreş, 11 (A.A.) - Romen 
basın bürosu direktörü B. Dragu, 
basın işbirliğini artırmak imkan
larını görü!?mek için balkan anlaş
ması gazetecilerini bugün toplan
tıya çağırm1ştır. 

Fransız ve leh bakanları ba -
nş hakkındaki dölene fransız -
leh bağdaşının ifade etmekte ol· 
duğu ıdu dayanışmayı hadim kıl· 
mı~ olduklarından dolayı birbir -
lerini lrutlamışlardrr. 

B. Laval'in Varşova 
radyosW1da söylevi 
Varıova, 11 {A.A) - Merkez 

durağında bekliyen halkın kala -
balığından kurtulmak için, B. La· 
valin bulunduğu vagon, doğu 
durağına kadar çekilmiştir. 

B.B. Laval ve Beck, fransız 
salkurunun oturacağı A vnıpa o • 
telinde büyük bir yemek vermİt· 
tir. 

Resmiğ görüşü bugün başlıya
caktır. 

Radyo ile yayılan bir söyle • 
vinde B( Laval demiıtir ki: 

" - Moakova, Varfova göret· 
lerimizin amacı, uluslar arasında 
lüzumlu olan yakınlaımayı ve Av. 
rupada kollektif güvenliği elde et 
mek içindir. Fransız politikası 
hiç kimseye karşı değildir. Bu p~ 
litika, bir teki bile ayrılmaksızın 
bütün hükümetlerin, barışın ber
kiştirilmesi işinde elbirliği etme· 
leri amacını gütmektedir.,. 

B. Laval ve B. Bek 
görüştüler 

Varşova. 11 (A.A.) - Dışişler ha. 
kanı Bay Bek, sabahleyin Bay Laval 
ile uzun bir görüşme yapmışlardır. Bu 
görilşmelere öğleden sonra devam edi
lecektir. Oörilşmelerin sonunda biı 

bildiriğ çıkarılması iktimali vardır. 

Polonya gazeteleri 
umudlu 

Varıova, 11 (A.A) - Sağ ta· 
raf organı olan Kurjer Varzavski 
gazetesi yazıyor: 

" Polonyanm fransız dostluğu 
yalnız bir duygu ve kültür değil, 
fakat erkin Polonyanın ulusal a -
sığlarmm da bir ifadesidir. 8. 
Lavalin gelişi, Fransanrn sovyet -
fransız andlaşmasma rağmen, Po· 
lonya ile anlaşmayı esaslı bir iş 
saydığını göstermektedir.,, 

Sağ taraf organı Viegzor V a.r
aovski, diyor ki: 

" B. Lavalin gelişinin, bir ne 
zaket göreti çerçevesinden çıka · 
rak, fransız - polonya ilgilerinde 
yeni bir bahar açılmasını, ve Po
lonya ulusunun üzüntü ile baktı
ğı siyah bulutları gidermesini um
maktayız.,, 

Şuşnig - Musolini 
görüşmeleri 

Floransa, 11 (A.A.) - Bay Şu~ni· 
gin Duçeile konuşması iki saat sür
müştür. İki devlet adamı, İtalya ile A
vusturya arasında tam bir görüş biriği 
bulunduğunu anlamışlardır. Bay MusO\ 
lini bugün Romaya, Bay Şuşnig de ya. 

nn Viyanaya gidecektir. 

1 opharwcle İstanbul Le 
vazım Amirlij!i S:-ıım 

Alma Komi~yonu 
han lan. 

İLAN 

Harbiye ve merbutu meıc
tebler için 59 bin kilo koyun 
eti ve 22 bin kilo sığır eti 
29 mayıs 935 çarşamba gü
nü saat 15.30 da kapalı zarf
la alınacaktrr. Her ikisinin 
tahmin edilen bedeli 34620 
liradır. Sartnamesi 173 ku
ruş mukabilinde Ko. dan a
lınabilir. Eksiltmeye gire
ce!derin 2596 buçuk lira te
minat mektup veya makbuz
lariyle teh1iflçrinin belli 
günde saat 14.30 a kadar 
Topanede satın alma komis
yomına gelmeleri. 

(24Ş0-1061) 1-1883 
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Yeni bir hava andlaşması Zehirlenmeye karşı Alınan hava filosu 1· talya - Habeş -;öyledigı şiddetli :Jzler iızerıııc habes hükumeti Adisab, ba<la i 

projesi zehir Berlin, 11 (A.A) - Atman ha- durumu İta lyan sefirine b"r protesto Jlota-

L 
beralma bürosu, yabancı basın de sı ver ...... ı"şt· B d · 1 

ondra, l 1 (A.A) - Yetkelı" Paris, 11 (A.A) - Doktor Ge· L ·~· ır. u nota a, ıta Qn Çeven! .. legelcrine verilen yemekte, B. Gö ondra, 11 (A.A) - halya yönetgeri tarafından. 1928 und-
25 ere gore avam kamarasının orge Paisseau, en ağır zehirlen - ringin, gerekirse iki Avrupa dev- ıile Habeşistan tarafından pren - Jaşması hükümleı ıni yerine gt:tır-
Lük':'.'"Y'! görütiilerinde lngiltere melerin sağılmasında, strikininin Jetinin hava kuvvetlerine kart• Qp bak•mmdan kabul edilmit o • memekle suçlanan Habe ista un, 
la umeti 1934 andtçma bağlı ka- başarıklı sonuçlar verdiğini dene- koyabilmek için, Almanyanın ken- lan, fakat habeı imparatorunun bu andlaşma hükmune uygun o-
~:aktı~ 8.u andıç sürel •ilahsız· mittir. Dr. Pai .. eau, kut palazı di ha•a kuvvetlerini lüzumu ka • Ronıaya göndermit oldlliu son no- tarak yargıç usulünün kabulu u,m 

b 
.. ~a omısyonu iki yıldı.ın önce dar :kuvvetlendirecegwi yolunda di- taya rağmen daha gerçeJdeteme- uluslar sosyetesine '·aş vtırn1tııı: 
utun h k 1 · · toksinleriyle olan zehirlenmenin, ka u Y ava uvvet erıma kaldırıl- yevde bulunduğunu yalanlamak - ,Yen rma yarrıç komisyonunun olduğu anlatılmakta ve dcnilmck-

~asrna karar vermezse ; her mem- ıbarbitürik neviden, ve verona! tadır. bir an önce kurulmasını istemek tedir ki: 
.. ~":ti." bir hava ordusu yapabile· gibi, uyku verici zehirlerin fazla- Haberalma bürosunun bu ya- amaciyle Fransa ile lngilterenin İtalyan saylavının anarşi ıçin-

k7gını ve her memleket için se . ca ahnmasiyle olan zehirlenme - )anlaması, bazı İngiliz gazeteleri bugünlerde 1ta1ya hükümeti ka . d ld - . 1 

12 
yı!da gerçekfo~ebilecek bı"r tında dostça girisitte bulunacak . e 

0 
ugunu söy ediği Habc is-

pı· .
1 

. lerle bazı beu:ıe.rlik göıterdiğini tarafından B. Göringe yatsanan tan "mdiki anlaşmazlıkta harış-
!\n ı erı siirmektedir. k d" · · d. ları haber alınmıshr. 

193 

görmüş ve bunlara karşı ço ça ıyem ıçın ır. çı ve dürüst hoıreket etmiş, İtalya. 
4 prensiplen· Al Bu komuvon kurulur••, U"'"' _ . . . manyaya =•-=- · k ıı · · l l 'J - - nm harb hazırhklarma ragı11cn 

le~ı~ yıl ıçınde öteki devletlerle llr:&A&MlDll amp lyt IODUÇ ar a - . Alnıanyadan uzak yıp gitmesi kötü sonuçlar doğura - 1 esıtl k 1d • mıfbr· bileceok olan bualiinkü du--un u··. an aşmaz lığın tarafsız bir yargıç-
lı· 1 e : etmeye 1mkan verdiği ...,._,,.~-- P"•aea• 23 ku• pala • dog"' uya seferler "'- · ...... hkla kotarılması için sonucsuz o-

alde bugun Almanvan ·ı h uu~ - - :s "?erinde ivi bir etke yapacaoı kay. 

1 
• ın ıı a sız· a tarak çalışmıştır. ki bu da bı"r a-

antııasını sınırlamak gerekecektir. Z1Dda strikinin taptarmıf, hasta - Bremenhaven, l l (A.A) - dı--1:l ...... l<tedir. 
. lngilterenin hemen almmasmı nm ağırlığma göre, kilo batına Almanya ile uzak doğu arasında narşik devletin işi değildir. 1928 
ıstedi~i tedbirlere ı,;,. anlaşma :r•· Ye elli gün müddetle her gün, ya- oefer yapacak cılan yeni alman Habeşistan silahlanıyor andlaşmasma uygun olarak Dess· 
Pıhrsa lüzu=ı kal::"lryac?ıkhr. Rıın- nmıar miligram stn1dnin §ırınga vapuru Şarnhorst bugün ıaat 17 Roma, 11 (A.A) _ GiomaJe Asab yolunu yapmannş o1duğu 
~n haıka daha önce karııı.Jih etmek suretiyle, hep•ini tedavi el· de ilk yolculujunu yapmak ii:lere d'lıaliyanın yudığına aöre, ikin- ileri sürülen Habeşistan bundan 
ava yardım andlaşma•ı ~apmak ml!tir. limandan ayrılmıştır. cikinundan b~ne kadar. Avru- soravlı tutulamaz, çünkü yolun 

rerekmektedir. padan HabeıiılAna 10.000 mav - yapılmasından önce gereken eks-

Almanyaya sömürge 
veımek meselesi 

Londra, 1 i (A.A} _ Ç1kan • 
~an .ba"ZI ıhaberlerin abine olarak. 
ngıltere hükümeti Cenevrede. 

Almanyaya, arasında Liberyanm 
da bulunduğu sömürgeler .eril -
lrlesi işini ortaya atmıyacaktır. 

Bugünkü &rııulual durwaua 
Yeter -derecede karJtık elduju, ve 
Yeni kanııklıldar, anlatma:ziıklar 
doğuracak bir itin konutallDUI 
hiç uygun olmadığı •awlatılınak 
tadır. 

Dük dö Mançester'in 
duruşması 

Yeni bir tank modeli Doktor Ekner hasta zer, 2.000.000 fitek, 200 tane de pertizde cksperter oybirtiği yapa-

Moböj . Fransa . 11, (A.A) - Berlin, 11 (A.A) - Zepp.e!in mitralyöz gönderilmİftİr. marnışJardır. Gal, Somali, Sida-
ıirketi yöretim 'kurulu baı"kanı ve Aynı gazete, Almanyanın, gaz · 

Framu ..aü bakanlığı tarafından dirijabl balon .kaptanı B. Hugo 'Ye patlayıcı maddeler yapılmak mo ılleri.ni barbarca sömürdüğü 
gönderilen bir kunil özel bir mad- 'Ekner aşırı zatülcenbten hastadır. üzere, Habe§istana kimyeviğ mad- söylenen Habeşistan, bunun ter-
de güzeyinde, bir metre kırk aan- Kendisi Vürtemberg"de :Eslingen deler n.tnuı olduğunu da ilave sine olarak bu illeri, imparatorlu-
tim derinliğindeki bir nehri, ıı - hastanesine yatmlmışbr. .etmektedir. ğun diğer yerlerinden hakça hiç 

~--"· Daha bir çok mitral•ös, nrak ayın:1 etmemekte ve onlara sö-
OS ova anın topu, Vunkerı ---ı.. •e uaklan, mürge göziyle bakmamaktadır. lanmadan geçebilecek bir ıauaın çekı 1 ky ' ~ -~ 

aenemelerini yapmıştır. J 8!rAA N yo da buluraıy01'11111f. otada, sonuc olarak, İtalyan sô-
protestosU Habeıistan, satın alcbiı bu et· mürgeler bakam yönetgerinin -·---

VUNANlSTAN'DA. 

Ölüm cezası giyen 
yunan subayları 

Berlin, 11 (A.A) - Çekotlo • yanın karıılrğını bet yılda ve ml\I 1928 andlaşmasını tanımadığı ve 
vak elçisi, çekoslovak sınırından i1e, en çok kah.e ile ödeyecekmif Uluslar sosyetesi üyesi olan bir 
kaçaıl&D alman aöçmeni Lam _ Giornale d'ltalya, Avnıpa ban- devletin Habeşistanın erkinlik ve 
pertaberıer meselesi hakkındaki kalarmd'an birinin Habefiıtiı.n he- topraklan üzerinde tam egemen-
protesto notasını fon Bulova ver- sahına İf girmekte olduğuna aa- liğini gözetmesi gerektiği bildi-

• · nıyor. rilmektedir. 
nuıtır. 

A Vl .STIJRV ADA 
Habeşistan protesto 

ediyor 
B. Musolini Floransa'da 

Londra, 11 (A.A) - Ağır ce
~ hakyeri, dük dö Mançesteri. 
g\iveni kötü kullanma suçundan 
Ötürü 9 ay hapis ceza11na çarptır· 

Atina, 11 (Ulus) - deniz a

zıyanları davanna bakan yunan 
.a.I t.kyeri b191'1m-.ennittir.Ni
ki torpido süvarisi kaymakam Pa· 
pazoğlu ile bir deniz subayı vi -
cahen, kaçak Visamiral Demestİ· 
kas ile Kolyakidiı, iki miralay, es
ki cumurbatkanı Kondoryotisin 
oğlu .kaymakam Kondoryotis ve 
22 biyük dereceli deniz ıubaymı 
gıyaben yokatmı cezasına, Ami 
ral Rusel'i yirmi yıl kürek c~_.. 
'11& çarptırdmrştır. 

Hitlercilik propaganda: 
ve Avusturya 

Viyana, 11 (A.A) - Yukarı 
Adijde hitlerci propagandaunm 
artması, Tuna andlapıaaını teh
lükeye koyduju gibi, Avuatarya 
ile İtalya arasında bir gerginlik 
doğurmak :üilnt'İİSİİDÜ de uya11 • 

dırmaktadırlar. 

Adisababa, 11 - 1'talyan sömür
geler bakanlığı yönetgerinin par-

•u ctöylemektedirler. Almanyanın 
Habqiatana silah vermesi, italyan 
politikasına güçlük çıkarmaktan 
batka bir fey değildir. 

Floraıua. 11 (A.A) - Bay 
Muaolini beraberinde dıı asbaka
m Bay Suviç ve hava ubakanı ge. 
neral Valle olduğu hatde, Floran
sa uçaklar limanına inmİ§ ve A
vusturya başbakanı Bay Şuşnig 
ile Avusturya elçiıi ve şehrin yük· 
•ek iıyarluı tarafından karıılan
mqtır. 

lllıştır. Dük dö Man_çester, ölen 
karısının aileye beğittiji ve bu ı1e-
hebten dolayı hi_ç bir kimsenin 
mülkü olmıyan elmadarmı tutu -
Ya koyarak 650 lira ödünç &ldıiın· 
dan hakyerine gönderilmişti. 

A:lmaaya, ltalyanın gerek fi 
malinde, gerek cenubunda karı -
tlkbktar çıkarmaktadır. 

İngiltere'nin, uçak fabri
kalanna bir genelgesi 
Londra, 11 (A.A) - Hava 

bakanlıiı, uçak yapan fabrikala
ra_ bir genelge gönderip, ıiparit
lerın tesliminde acele davranma
laı-ını bildirmiıtir. 

33 deniz subaya ölüm 
cezasına çarpılacak 
Atina, U ~A.A) - Süel hak· 

'Yeri aındddarı için 33 deniz 911 • 

1baymı öliillle çarptınroştır. Ban · 
ların 31 i memleket dıfıaa bçmq 

ıGidi nazi ityarları, Romamn 
kanşmasım .vyanc:lmaak ve 'ıl"irol 
ıt..Uam .A.mtaryaYI İtalyan doıt
:fapna karşı çeYinnek için ltal . 
yaya kartı propaganda f aaliye 1 

:tinde bafunmalLtadırlar. 
Viyana hükümet adamları, A1-

manyanm, premipinden uzaklaş· 
l!l&mlJ lbil' aurumda bulunduğu • 

Katolik Stürmprren'lerin or
ganı olan (der Strum) ıazetesi di
YOT ki: 

" Tuna bölgesinde ekonomik 
,,olitikanm karıfbrılmuıoı we Tu
na andlatmasınm çiğnenmeaını 
güden tmıav hitlerizmin menfiğ 
biT cereyan oldujunu göstermek
tedir. 

Af ganistan'm yeni 
1 talya elçisi 

Roma, 11 (A.A) - Düne ka -
dar Afgani•tan elçisi olan Meh • 
med Kuım bugi~- KiLil'e gitmek 
üzere Romadan aynlaut •e du -
rakta yeni elç.i Mehmed Giray Han 
ile dıt bakanlığı ileri gelenleri ta· 
rafıni:lan uğurlanmqtır. 

balun111or1ar • .._.,,. 

~S'un ı-oınanı "f efrika: 7t 

San Michele'nin ~itabı 
Yaran: ilksel MUNT 
Türkçeye ~viren: NBBuhi BAYD11R 

o} Ev .. s~hibes~,. yemekte yarıuna oturmuş 
an gorumcesının c:.imdiye kadar -· d .. c;. .. ~ad ,~ gor uown 

tl1 ~1?ların en güzeli olduğunu bana söyl~ -
dee~ı unut~uştu. .Güzel ve siyah gözlerin -

kı keder ıfadesı benim de hemen gözüme 
Sarpt y·· .. b" • ı . uzu ır nevı cansızlık içindeyidi. 
gc; Y~nda oturduğum için cam sıkdnllj 
iti~nuyo.r ve bu sıkıntıyı gizlemeğe pek de 
it a ~tmıyordu. Ona, bu yılki salonda bir
n aç guzel tablo olduğunu, görümcesinin ba-
8~ ~~n Pariste okuduğundan bahsettiğini 
?a Y edım. Orada - Marie Bashkirtzeff'e -
dı ~tlayıp rastlamadığım sordum. Rastlama
ği ~1!. faka.t ondan ba.hsolunduğunu işitti • 

n!, soyledı. 
ta Evet, dedim, herkes gibi. Moussia her 
iy:nan göze görünmeğe çalışırdı. Onu çok 
İer· tanırım, simdiye kadar tanıdığrm genç
~e ın en zek.~ idi, yalnız çok kalbs~ o 
İle: şe~den önce, kendisinden başka .kimseyi 

~ıyen bir sahte vekardı.,, 
b:ıı 0~r~. a.~kadaşmı eskisinden daha usan -
h ..... ş gorunuyordu. Onu ynmuptabileceğimi 
... naraıc .. w l d o e en sonra Chelaer çocuk has -

z 
F 

tanesini gezdiğimi, Pariseteki. "~~lım~.uş 
çocuklar,, hastanesine sık sık gıt~ı~ım .ı~!n! 
bu ziyaretin bana bir çok şeyler ogrettigım 
söyledim. . . . ,_ · · 1 O, bizim çocuk hastanelenmızın ço~ ıyı o -
duğunu sanıyordu. 

Bu hastanelerin hiç de iyi olmadıklarını, 
Fransada hastanelerde ve hastanelerin dı -
şında çok çocuk öldüğ~ü söyledim] terke· 
dilen binlerce yeni dogmuş çocug~ al~y 
alay 4'sütnineler., treniyle taşraya gonderıl· 
diğini anlattım. 

İlk defa olarak kederli gözlerini bana çe-
virdi -bakışlanndaki cansız ve sert ifade kay
bolm'uştu; bu kadının yumuş.ak ~rekli ?ı. -
duğuna hükmettim. Ev 'Sahıbesmden um 
alırken, onu ne benim, ne de doktor 
Charcot•nun tedavi edebileceğimizi, doktor 
Philips'in münasib olduğunu ve görümcesi 
bir çocuk doğurursa iyile,eceğini kendisine 

söyledim. 
] ohn beni görünce memnun olmuş gibi 

davrandı ama yemekte yanımda otururken 
zayıf ve solgun bir hali vardı. Rozali, ge -
celeri çok öksürdüğünü söyledi. Gece, ha -
ı-areti hafifçe yükseldiği için onu iki gün ya
tırdnn. Çok geçmeden, küçük hayatının 
her günkü cereyanma yen.iden avdet etti. 
Her zamanki gibi ciddi ve 'Sessiz tavriyle 
benimle beraber yemek yiyor, öğleden son
n Romli ile birlikte Mcmcem pakma ges-

2E aızm:z 

meğe gidiyordu. Londradan aöndükten on 
beş gün sonra bir gün, miralayın bekleme 
salonunda oturduğunu görünce şaşa kaldım. 
Kansı fikrini değiştirmişti, Parise gelerek 
öteberi satm almak ve sonra da Akdenizde 
bir gezinti yapmak için Marsilyada duran 
yatlanna binme'k istiyordu. Ertesi gün için 
beni !Rhin oteline öğle yemeğine çağırarak, 
yemekten sonra kansına bir çocuk hastane
sini gezdirirsem minnettar olacağını söyle -
di. Fakat yemeğe gidemiyeceğim için mi
ralayın zevcesinin, muayenelerim bittikten 
sonra eivınden geçerek beni almasını karar
taştırdık. Onun şık landosu kapımm ooünde 
-durduğu nman salonum daha dolu idi. Ro
nli'yi aşağıya yollayıp, isterse biraz dolaşıp 
yanm saat kadar soma gelmesi, isterse de 
hastalarımla olan işim bitinceye kadar ye
mek odasında beklemesi için kendisine ha
ber gönderdim. Yanm saat sonra onu. diz
lerinin üzerine oturtmuş olduğu J ohn'un, o
yuncakları hakkında verdiği izahatı büyük 
bir alaka ile dinlerken buldum. 

Bakışlarmı }ohn'dım bana çevirerek: 
- " Gözleri tıpkı sızinkilere benziyor. 

Evli olduğunum bilmiyordum, ,, dedi Ev
li olmadığımı söyledim. Hafifçe kızararak 
yeniden J ohn'un resimli kitabını tetkike ko
yuldu. Birıut sonra kendini topladı ve .ka -
dmlara has otan tecessüs \.:issiyle,, annesinin 
ineçfi olup olmadığını 5ordu: ısaçlan o ka -

1 EZ E ı 

dar san, gözleri o kadar mavi idi ki f 
Sözü nereye getirmek istediğini çok iyi 

anlıyordum. Rozali'nin, kapıcının, sütçü -
nün ve ekmekçinin, John'un babası "1.111gtt -
ma kani bulunduklannı biliyor um. •atta 
arabacrmm onun için: "Mösyönün oğlu,, de
diğini bile duymuştum. Bütün izahatın fay. 
dasız olacağım, onları bu zandan vazg~çire
rniyeceğimi biliyordum; .zaten nihayet buna 
ben de aşağı y:ukan inanmışttm. Fakat böy
le müşfik bir kadının hakikati ogrenmeğe 
hakkı olduğunu düşünerek ona, kendisi na .. 
sıl John'un annesi değilse, benim de onun 
babası olmadığnnı, çocuğun öksüz ve hika
yesinin çok acıklı olduğunu, bu hikaye onu 
üzeceği için ne olduğunu somıamasmın da
ha iyi olacağını söyledim. John'un kolunu 
.açarak, ona çirkin bir yara izi gösterdim. 
Şimdi ben ve Rozali'nin yanında, iyi ellerde 
-Olduğunu fakat hiç gülümsemediği için, an
cak gülümsediği gün onun geçmişi unuttu
ğuna hakikaten emin olacağımı anlattım. 

- " Sahi, dedi, çocuklar oyuncaklarını 
gösterirlerken gülümserler, halbuki o bir 
dafacık bile gülümsemedi.,, 

Çocukların düşüncelerinden pek az şey .. 
ler ~ildiğimizi, onların iç.inde yaşadıkları a
lemın yabaıı.ısı olduğumuzu, yalnız bir an -
ne insiyakının arasıra onlann düsüncelerini 
aalayabileceğini genç kadwa sö lefim . 

(S nu var) 
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Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğü ilanları 

l5 Mayıa 1935 carihinden itibaren Ankara - Gazi ve Ankara - Kayaş arasında cumadan başka günlerde işli 

vecek oanliyo katarları aşağıya geçirilmiştir. Cumaya mahsus banliyö katarları da 17 Mayıs cuma gününder 
b~~lıyacaktır. Gidit geliş saatlannı gösterir cüzdanlar istasyonda satılmaktadır. 

G t D 1 

İstasyonlar 712 716 714 718 720 722 
Gazi 7.50 8.40 ı3.5o 

Fişekhane 7.56 8.46 13. 56 
Ankara : V 8.00 8.50 14.00 

.. :K 5.51 7.35 12.06 14.43 
Yenişehir 5.55 7.39 12.10 14.47 

Kurtuluş 5.59 7.43 12.14 14.51 

Cebeci 5.04 7.48 12.19 14.56 

Demirlibahçe 6.08 7.54 12.23 ıs. oo 
Sayma kadın 6.11 12.26 15.03 
Mamak 6.14 12.29 15.06 

Üreğil 6.21 12.35 ıs. 13 
Kay aş 6.28 12.42 15. !O 

o ö N tt 
İs ta .::;\ on tar 7U 717 721 723 

Kay aş 6.51 12.50 15.29 
Üreğil 6.57 12.56 15. 35 
Mamak 7.03 13.02 15.41 
Sayma karlın 7.06 13.05 15. 44 

Demirlihalıçe 7.09 8.00 13.08 15.47 

Cebeci 7.13 8.07 13.12 15. 51 

Kurtuluş 7.16 8.1 ı 13.15 15.54 

Yenişehir 7.20 8.16 13.19 15.58 
Ankara V 7.24 8.20 13.23 16.02 

.. K 7.l.6 8.22 13.28 16.07 
Fişehkane 7.32 8.28 13.34 16. 13 
Gazi ., 16 8.32 13.38 16. 17 

.LAN 
Devlet Demiryollarınm bitişik hatları üzerinde (Hay -

darpaşa - Samsun, Eskişehir - Elaziz, A1ayund - Ba.
hkesir, Af yon - İzmir - Bandırma, Ulukışla - Kayserı, 
M~rsin, Çankırı. Adapazan) kullanılmakta olan vakti ha
reket tarifeleri 14 - 15 Mayıs 935 gece yarısından başhya
rak rle~iştirilecektir. 

Bu tarifeler muhterem yolculara aşağıda yenilik ve 
kola vlr'·' • n temin etmektedir. 

l - Şimdiye kadar Eskişehir - Konya yolu üzerinden 
işlemekte olan Toros sürat katarları, bundan sonra Hay
darpas.a - Ankara - Boğazköprü - Ulukışla - Adana
FevziPaşa yolundan gidip geleceklerdir. 

Adi katarla 24 saatta katedilen Ankara - Adana me
safesi Toros sürat katariyle 15 saatt;: katedileccktir. 

2 - Toros sürat katariyle seyahat <lolayısiyle Hay -
darpaşa - Adana arasında mesafesi uzayacak .. herhangi 
iki istasyon arasında yolcular, gidecekleri hakiki mesafe 
ne olursa olsun, bu iki istasyon arasmdaki en kısa yol üc
retini ödeveceklerdir. 

3 - Ankara - Sam.sun - Ankara, Ankara - İzmir -
Ankara arasında haftada iki defa seri birer yolcu katarı 
yapılmıştır. Bu katarlarda birer yataklı vagon ve yolcu
lara bulnnduk1an kompartimanlarda ucuz tarife üezrinden 
srcak yemek verecek yemekli - furgon bulunacaktır. 

Şimdiye kadar 32 saatta yapılan İzmir - Ankara yol
culuğu hafta~a iki defa işliyecek seri yolcu katarlariyle 
25 saata indirilmiştir. 

Adi katarla 34 saatta yapılan Samsun - Ankara yol
cu1uğu yolcu katariyle 30 saata indirilmiştir. 

Şimdiye kadar Samsun - İzmir münasebatında yolcu
luk, Ankarada bir gece kalmak suretiyle inkıtaa uğramak
ta idi. Yeni ihdas olunan seri İzmir katariyle Saıµs~ ta
rafından gelen ve Samsun taraf ma giden Eskişehir - Af
yon _:._ İzmir istikameti yolcuları inkıtasız yollarına de -
vam edebileceklerdir. 

4 - Haftada iki gün Bandırma tarikiyle İstanbul - İz
mir seri seferlerinden başka haftada iki gün Haydarpaşa 
- Eskişehir - İzmir arasında kara tarikiyle de iki seri 
münasebet tesis edilmiştir. Adi trenlerle 34 saat tutan bu 
yolculuk haftada iki gün 25 saatta yapılahilecektir. 

5 - Haf tada bir defa işlemekte olan Haydarpaşa -
Elaziz yataklı vagon servisi iki defaya çıkarılmış ve bu 
hatta ucuz tarifeli bir yemekli vagon servisi de ilave edil
miştir. 

6 - Toros katarlarının Ankaradan geçirilmesiyle haf
tada bir defa Adanada aktarma suretiyle Ankara - Ela -
ziz - Ankara arasmda yataklı vagon servisi temin olun
muştur. Ve şimdiye kadar 57 saatta yapılan Elaziz - An
kara yolculuğu Toros katarlariyle 44 saata indirilmiştir. 

Bütün şebeke üzerindeki yolcu servisini gösterir ilan
lar istasyonlanmıza asılmıştır. Fazla izahat almak istiyen 
yolcuların istasyonlarnnrza baş vurmalarını dileriz. 

İLAN kanu.nu~ 4 ü~cU maddesi mucl.' . . 
Muhammen bedeli ile vasıfla-

rı aşağıda yazılı olan Ankara iı
tasiyonu bilfeıi Uç sene müddet· 
le 22.5.1935 tarihine müsadif çar
famba günil aaat ıs te açık artır
ma usulile Kayaeride 4 Uncu iı· 
Jetme müfettişliği binasındaki 
ıkomisyon tarafından kiraya veri
lecektir. Bu işe girmek istiyenle· 
rin 108 Hrahk muvakkat temi
natlarını Ankara ve Kayseri vez· 
nesine yatırdıklarına dair ala· 
ıcakları vezne makbuzlarını ye 
ktaııunun tayin ettiği vesikalarile 

hince işe girmeğe mani! kanuni 
bulunmadığına dair beyanname
lerini ihale gilnü saat 15 ten •· 
vel komisyonda bulunmak üzere 
ya bizzat veya teahhütlU mektup· 
larile komisyon reisliğine tesli
mi l!zımdır. 

Bu işe aid ıartname Ankara 
iıtasyonunJa ve Kayseride dör
düncü işletme müfettişliği bina· 
aındaki komisyonda parasız ola
rak dağıtılmaktadır. (1033) 
Cinsi Senelik muhammen bedeli 
Büfe (480) Hradır. 

ş 

72• 728 730 1728 
16.32 17.20 20.00 21.10 
16.38 17.26 20.06 21.16 
16.42 17.30 20.10 21.20 

16.52 17.37 
16.56 17.41 
l7.00 17.45 
17.05 17.50 

17.0S 17.54 
17.57 
18.00 
18.06 
18.13 

ş 

727 725 729 i121 

18.Zl 
18.27 
18.33 
18.36 

17.1~ 18.39 
17.16 18.43 
17.20 ~8.46 
17.24 l8.50 
17.28 l8.54 

17.00 17.40 ·19.33 20.50 
17.06 17.46 19.39 2056 
17.10 17.50 19.43 21.00 

Tokat Valiliğinden 
Tokat vilayeti ve mülhakatında yapılacak yedi mekte

bin inşası kapalı zarf usuliyle aşağıdaki şerait dahilinde 
eksiltmeye konulmuştur. 

ı - Yapılacak mekteplerin ikisi Tokat merkezinde be
heri 39846 lira 24 kuruş ve birisi 23000 liradır ve dördü Zi
le, Erbaa, Niksar Reşadiye kazalarında beheri 20542 lira 
birer kuruş keşif bedelidir. 

2 - Bu işlere ait şartname, plan ve keşifnameler Tokat 
vilayetinden istenildiği takdirde derhal namlarına posta 
ile gönderilir. 

3 - Eksiltme 935 senesi mayısının 22 inci çarşamba 
günü saat 14 de Tokat vilayeti Daimi encümeninde yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliyledir. 
5 - Talipler bu inşaat için toptan teklif yapabilecek

leri gibi her mekteb için ayn ayn teklifatta bulunabilir
ler ve ayrı ayrı da ihale edilebilir. 

6 - Eksiltmeye girehilmek üzere keşif bedelinin 0.7.S 
nisbetinde 13864 lirahk muvakkat teminat ibraz edilmesi 
mecburidir. 

7 - Talipler Nafıa Baş Mühendisliğinden tasdikli eh
liyet vesikasiyle ticaret odasından içinde bulunduğumuz 
seneye ait kayıt vesikası ve bu gibi inşaatını yaptığına 
dair vesikaları göstermeleri lazımdır. 

8 - Teklif mektuplan 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat önüne kadar vilayet daimi encümeni reisliğine te
diye edilmehdir. 

Posta ile gönderilecek mektuplar mezkQr saata kadar 
gelmiş olması ve gelen zarfın mühür mumu ile kapatılmış 
olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (2505) . 1-1888 

Maraş Çeltik Fabrikası 
T. A. Şirketınden: 

Şirketimizin alelade senelik toplantısı - 30 mart 1935 
tarihinde ekseriyetin bulunamamasından - bu gez 25 ma
yıs 1935 cuınartesi günü saat onda vukubulacaktır. Sayın 
ortakların yazılı gün ve saatte şirketin merkezi olan Ma
raşta Maraş Çeltik fabrikasına teşrifleri rica olunur. 

Ruzname 
1 - r.!eclisi idare ve mürakip raporlannın okunması, · 
2 - 1934 senesi bilanço ve kar ve zarar hesablarmm 

tasdikile meclisi idarenin ibrası. 
3 - Nizamname mucibince çıkacak nısıf aza yerine 

yenilerinin seçilmesi ve ·meclisi idarece münhal azahğ~ 
tayin olunan azanın tcısdiki 

4 - Mürakib intihabt. 1- 1885 

İstanbul Deniz levazım Satın 
Alma l(omisyonu Reisliğinden: 

Tahmir. edile:ı bedeH 75000 lira olan 5000 ton Rekom
poz• kömür 28 mayıs 935 salı günü saat 15 de Kasımpaşa
da komisyonu blnasında kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Şartnamesi 375 kuruş bedel mukabilinde 
her gün komisyondan alr.?abilir. Muvakkat teminat 5000 
liradır. İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu veya mek
tubunu ve kanuni belgeleri havi teklif mektublarını belli 
saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine ver-
meleri. (2533) ~-!88Ç 

Ankara belediye rei3liği ilan l:... rı 

İLAN 
Hal numara sabık bt! 'ieli muvakkat t d iı ıatı 

Liıa Lıra h . 
4 1185 ~ö 85 

11 560 4L lıü 

12 560 4 / u,ı 

14 560 4i vO 
16 480 36 00 
18 480 36 00 
29 1500 112 50 
33 400 30 00 
35 480 36 00 
38 480 36 00 
39 600 45 00 
40 480 36 00 
41 569 42 00 
42 560 42 00 
42 560 42 00 
45 710 5J 25 
48 640 48 00 

Samanpazan caddesinde (5) 
numarah dükkan 
Ulucanlarda 4 Nr. dükkan 
Anafartalar caddesinde 9/ 13 
No. lu mağaza 

1600 
120 

120 00 
9 00 

Atpazarında eski karakol binası 
Atpazannda 116/ 120 Nr. lu dükkan 

2400 
300 
105 
100 
64 

250 
300 
140 

180 00 
22 50 
7 88 
7 50 

4 80 
18 75 
22 50 
10 50 

,. 23 numara ,, 
7 numara 

" 133 numara 
" 

•• 1 numara ,. 

• 
tf 

çayhane 
ahır 64 4 80 

1 - Yukarda yazılı belediyeye aid emlak 1.6.1935 tea 
rihinden 31.5.1936 tarihine kadar olmak üzere açık artır
maya çıkarılmış, istekli çıkmadığından bir ay zarfında 
pazarlıkla kiraya verilecektir. 

2 - İstekli olanlar pazartesi ve perşembe günleri sa~ t 
on beşte muhasebeye gelmelidirler. 1-1689 

İLAN (12.45) liradır. 
1· - Yenişehirde 1171 inci 3 - Şartname ve harit.J 

adanm 14 parselinde Ali smı görmek istiyenler her 
Servere ait arsa ile şuyulu gün muhasebeye gelebilir-
(278) M2 yer açık artırma ile ter. 
satılacaktır. 4 - Muhammen bedeli 

2 - Muvakkat teminat 166 liradır. 
(2085) liradır. S - İhale 15.5.1935 çar-

3 - Şartname ve harita· şamba günü saat on beşte 
smr görmek istiyenter her artırma ve eksiltme komis-
gün muhasebeye gelebilir- yonunda yapılacaktır. 
ler. (981) 1-1688 

4 - Muhammen bedeli 
(20.85) liradır. 

S - İhale 15.5.1935 çar
şamba günü saat on beşte 
artırma ve eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

(982) 1-1687 

1 -Yenişehirde (1083) 
numaralı adada S numarah 
parsel sahibi devlet demir 
yollan memurlanndan Ab
dülkadirin yeri ile ada faz
lası olan 86 ve yolu fazlasın
dan (80) metre murabbaı 

yer açık artırma ile satıla
caktır. 

2 - Muvakkat teminat 

Satılık arsa 
Ankaranm en değerli bir yeri 

otan asfalt cadde Uzerinde 

Hacılbayram cad. No. 1 Hayri 

ve Kemal komiıyon evine. Tel. 
3977 1-1891 

Evler ve arsalar 
Ankıaranın her tarafında eY 

ana almak ve satmak istlyenler 

bize gelsinler. 

Hacıbaynm caddesi N. 1 Hayri 

ve Kemal komisyon evi. Tel. 
3977 1~189Z 

İstanbul Deniz l evazım Satın 
Alma l(omisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 100000 lira olan 2000 ton mazot 
29 mayıs 935 çarşamba günü saat 15 de Kasunpaşada ko
misyon binasında kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Şartnamesi S lira mukabilinde he.r gün ~omisy~ndan al~
nabilir. Muvakkat teminat 6250 !ıradan ıbarettır. İsteklı
lerin muvakkat teminat makbuzu veya mektublarile kanu
ni belgelerini havi teklif mektublannı belli saatten bir sa
at evveline kadar komisyon .Reisliğine vermeleri. (2534) 

. ANKARA OÇUNCO. İCRA 
MEMURLUOUNDAN: 

Navman şirketinln · cebecide 

musiki muallim mektebi yanın

da yüzbaşı Mehmet Ati kızı Sa

adet Aleyhine açtığı 120 liralık 

alacak takibi üzerine borçlu na

mına tanzim kıhnan icra emri 

borçlunun ikametgahı meçhul 

bulunduğundan tebliğat icra edi
lememiş ve hukuku usul muha
kemeleri kanununun 141 inci 
maddesine tevfikan ıs gün mehil 
verilerek ilanen tebliğatın icra· 
sına karar veriJmittlr: 

Mezkur müddet ı:arfmda borç-

1-1890 

lunun itiraz ve beyanının 934-

7963 No. tu dosyaya vennesi ve 

tebliğ makamına kaim olmak ü

zere keyfiyet ilan olunur. 
1-1886 

Ticareti bırakma 
Anafartalar caddesinde 72 

No. dükkanı B. Kazıma dev
rettim. 10-5-935 tarihinden 
itibaren mezkur dükkanla 
ve alacağı ve vereceği ile 
hiç alakam olmaclrğmı ilan 
ederim. Kanber 

1-1084 
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J Jandarma Genel komutanlığı [ 
U. K.] Ankara Satınalma kom 

• Anl{ara Belediye Başkanlığ"Indan: 
• a-

a-
Satmak istiyenlerin SS3t (12) den (17) ye kadar An 

fartalar caddesi merkezinde Orman çiftliği satış mağaz 
8J binasının üst katında "6,, numaralı ticarethaneye m 

IS 1) Belediyeye aid I'ord markah kapalı kullanılmrş - otomobil açık arttırma ile satdacaktır. 
ü- 2) Mllhammen bede!i (1200) bin iki yüz liradır. 

3) Muvakkat teminat (90) doksan liradır. tacaat etmeleri. youndan: . 
esı Türk Oğulları Müesses ve Aşağıda cins ve mikdarları yazılı telefon makine 

malzeme 13.5.1935 pazartesi günü saat (15) de açık 
siltme ile satın alınacaktır. Şartnamesi parasız komisyo 
dan verilir. Tümüne (243,575) kuruş fiat biçilmiştr. İlk 
minatı (18,269) kuruştur. İstekliler teminat makbuz 
ya banka mektubunu eksiltme saatinden bir saat evel A 
kara Yenişehir J. Genel komutanlığı binasmda komisy 

4) İstekliler 19-5-1935 pazar günü saat on buçu t. tcı tlC· 

lediye hesab işleri direktörliiğüne gelmelidirler. ı-: 755 1-1887 ek-
n-

Antalya Vilayetin den: te- Ankara Defterdarlığından: 
ve-

BİLDİRME 
n- İsmi İhbarname 

No 
Anter şandır alman bankalar 9 98 

semti ışı vergısı senesi 

ye 1 - Antalya vilayetince kapalı zarf usuliyJe eksiltme 
konulan altı bin beş yüzer lira muhammen bedelli üç ku 
buharlı silindir için zuhur eden taliplerin teklifleri uyg 
görülmediğinden 19-5-935 pazar günü saat 16 da pazarı 

o-

ru na vermis oJmaları. (921) 
Cinsi Mikdarı un 

(25) Lik Tarta Mar'.:a santrra! l Adet 
ık-

( 5) Lik Tarto Marka santral 3 Adet 
la satın alınması kararlaştırılmıştır. 

an 
Tarta marka masa telefonu 5 Adet 
(8) Santim deve boyunlu finca11 1500 Adet 2 - İhalesi idarei hususiye binasında toplanacak ol 

vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 
er-

(3) M. M. Lik Galvanizli tel 4286 Kilo 
LakJanşe pil takımı (Zenk, pil kavanoz) 60 Takrm 3 - Silindir makineleri klirina mevcut memleketi 

den getirtilecektir. 
b 

e- (3) Santimetrelik İzolatör 100 Adet 
Cift hatlı siperi saika Z Adet 4 - Teminat muhammen bedelin yüzde on beşi nisb 

tindedir. 
5 - İstiyenlere encümen kaleminden izahat verilir . 

(1020) 1--1790 

Ankara Do~um ve Çocuk 
Bakımevi Baştabibliğinden • • 

ıh Ankara Doğum ve çocuk bakım evmi.n 1935 mall Y 
~ıazitan iot: fa::.•ndaıı 1936 ~, 1 ., 11a 'IS nı.ıavet ne kadar Y 
hk ihtiyacı olan asaö-rda cins ve mikdarları yazılı meva 

rı 

d-
• .. b • . •• •• 

dm evsafldn şartnamesinde yazılı olup yınnı gun mu d-
5 tl~tle açık artırma ve eksiltmeye konulacağından ve 1~3 

yılı haizramnm ikinci günü ihalesi yapılacağından talıp 
lerin artırma ve eksiltme ihale kanununun 2, 3, üncü mad 
tlclerinde yazılı vesikalarla şartnameleri görmek üzer 
her gün öğ"Jecien evel Işıklar caddesinde doğum ve çocu 
h-' · ı evi h·· .. _"'ı pli~ine ve ihale günü de saat on beşt 
yfüı:dc:: 7,5 teminatı muvakkate akçelerile birlikte müesse 
sede mütesekkil artırma ve eksiltme koüıisyonuna müra 

-
-
e 
k 
e 
. 
-

<:aatları ilan olunnr (988) 
Cın:;i mık 1.-iı ı Cinsi mık da 

150 l<I 

200 • 

500 ' 
200 ' 

p 

Sa,ievağı 350 k•lo 
Pırınç 1.500 ,, 
Nohut 100 ,, 
Ça~ 15 .. 
Sabun 600 ,, 
Meı•~· nr:'< 100 .. 
Şehri \1e 100 ,, 
İrmik 80 ,, 
Soda 250 ,. 
Bisküvi 50 ,, 
Gazyağı ı 50 ,, 
Koyun t>ti 4000 ,, 
Yoğurt 1200 ., 
Kııru :--oğar. '>00 ,, 
Patlıcan 400 
F.nğinar 350 adet 
&-mioztu 300 kik 
Ta/.e l;.t .• t\'3 

Patates 
Pırasa 
Kaınahahar 
Yer elması 

2'10 
700 
350 •• 
150 ., 
150 

'o 

• 
' 

Zcy.tınyağı 

Makarna 
Kesme şekeı 
Kuru fasülva 
Pırinç unu 50 ,, 

Kuru kayısı 75 " 
Salça 50 ,. 
Un 200 ., 
Kurubamya 20 ,, 
Tu7 200 ,, 
Ekı,..ek 7200 ,, 
Süt 3000 ,, 
Kesilmiş odun (meşe) 

Taze avs~ lqcı<lm 
fasul~ ası 

Bakla 
Kabak 
Dolm-ııık biber 
KırmIT.ı domates 
Lahana 
Kereviz 
Ispanak 

14000 ,, 

400 •• 
300 ., 
350 ,, 

250 " 
300 ,, 
350 ,, 
250 ,, 

350 " 
1-1722 

tnhisaı'lar Başmüdürlüğünden: 
935 senesi beyiye tezkerelerinin değiştirilmesine 15-5 

-----~35 çarşamba günü başlanacaktır. Bayiler 10 mıntakaya 
ayrılmıştır. Her mmtakadaki bayilerin tezkeresi, günün
de değiştirilecektir. Mıntakalann günü başmüdüriyetin 
alt koridoruna asılmıştır. 

.Mmtakasma göre gününde gelmeyen bayilerin tezke
resı ayın 27 nci gününden haziranın besinci O"ÜllÜ saat on 
altıya kadar değiştirilecektir. Bayileri~ ona 

0

göre vaktin
de gelerek tezkelerini değiştirmeleri bildirilir. (1070) 

1-1868 

De,·air ve müesses~ için 
elverişli kira1ıl{ hin:r 

Tek hatlı siperi saika 5 Adet 
Komitatör 5 Adet 

( 1-1615 

Biu 1 belediqe dairesinden: 
n-Belediyemizin Elektrik santra1mın 1.6.1935 tarihi 

den 31.5.1.936 tarihine kadar bir senelik ihtiyacı olan 4 
bin kilo mazota 3.400 ve 1.000 kilo rmakine yağma 180 l 
ra fiat takdir edilerek 25.4.1935 perşembe gününden it 
1aren ı 5.5. t 935 çars,amba giinü sııat 15 şe kadar kapa 
nırf usııliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. Mazot ve yağı 
evs~fmı anlamak istiyenlerin eksiltme müddeti zarfınd 
BeJedive santral memurluğuna şartnameyi görmek ist 
venlerin muhasebeye miiracaatlan ve kanunnen gerek 
olan temin.::\th teklif mektuplarmm belediye başkanlığm 

o. 
1-

i-

l lı 

n 
a 
ı-

1i 
a 

~önderilmeteri ilan olunur. "2139,, 

Ankara Milli Emlak 
itlüdürlüğünden: 

o 
li 5 
p 

Umumi h;ııp'shane dahilindeki bakkal dükkanının 80 
ra nınhamm~n bedelli icarı senevisinin ihalesi 19-5-93 
azar günü saat 15 te vaprt mak iiz~re açık artırılmaya 
onutmu:Ştur htckli1erin 60 1irahk dipozito makbuzu il 
efter,farhkta k~ı--u1an konı: c::vona müracaatları. (1007) 

e k 
c1 

1-175~ 

Ankara yüksek ziraat enstitüs •• 
ll 

r ektöriüğünden: 
r 

b 
1 .Haziran 935 tarihinden 31 mayıs 936 tarihine kada 

ir sene müddetle Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 
75 - 425 talebe ile 100 - 120 müstahdeminin sabah, öğle 
e akşam yemekleri kapalı zarf usulü ile ek 
itmeye konulmuştur. 25 Mayıs 1935 ta 

hine rastlıyan cumartesi günü saat 15 de ihalesi icra edi 
cektir. Fazla izahat almak ve şartnamesini görmek isti· 
enlerin Yüksek Enstitü idare müdürlüğüne ve ihale günü 

3 
v -
Sl -
rı -
le 
y 
d e 5750 liralık teminatlariyJe Enstitü veznesine teslim ede n 

ıs teklilerin enstitüde idare ve ihale komisyonuna 

m üracaatları. (889) 1-1557 

Nafıa Bakanlı0ından: 

A 
Afyon - Antalya hatının Afyon - Karakuyu kısmı ile 

fy0n:.ıaki iltisak hattımn ray ferşiyatı kapalı ıarf usuliy
le ve aşağıdaki şartlarla eksiltmeye konulmuştur • 

ı - Bu işin muhammen bedeli (175.000) liradır. 

B 

2 - Muvakkat teminatı (10.000) liradır. 
3 - Eksiltmesi; 15 - 5 - 935 çarşamba günü saat 15 de 

akanlık binasında Demiryollar inşaat dairesi arttırma, 

ek siltme ve ihale komisyonunda yapılacaktır. 

ek 
4 - Bu eksiltmeye girecekler teklif mektuplarını ve 

siltme şartnamesinde ya.zıh olan diğer evrak ve vesika
n eksiltme saatinden bir saat eveline kadar numaralı 
akbuz mukabilinde mezkur daireye vermiş olmalrdırlar. 

la 
m 

5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenlerin münakasa gü
nden en az bir hafta evel istida ile Bakanlığa müracaat 
erek alacakları fenni ehliyet vesikasını teklif mektupla-

nü 
ed 

1a koymaları lazımdır. rıı 

şa 

6 - Talipler; bu ferşiyat işi için hazırlanan eksiltme 
rtnamesile mukavele projesi ve merbutatrndan mürek
p bir takım münakasa evrakını (875) kunış bedel muka
inde demiryollar inşaat reisliğinden tedarik edebilirler. 

ke 
bil 

(932) 1--1706 

f 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi .:Şitişiğind.~ 
~konomi Bakanlığının Heyeti Teftişiyesi iJe Olçüler M~
dtirlüğünün bulunduğu bina haziran başından itibaren kı
rahktrr. Görüşmek istiyenJerin Çocuk Esirgeme Kurumu 
Muhasebesine müracaatları. 1-1822 

Ankara Evkaf ~ ii~ürlüğüııden: 

Ankara Belediyesi 
Başl\:anlığında n: 

• Belediye su işleri için 38 kalem demir malzeme vesaı
re eksiltme yöndemiyle eksiltmeye konulmuştur. B~nla
rın oranlanmış tüm tutarı 540 lira ve muvakkat. temınatı 
70 lira 50 kuruştur. İstekliler şartnamesini 1t!~ıye mey
danında belediye su işleri levaznnında göreb~lırler. Ek
siltme 20.5.1935 pazartesi günü saat 15 .te İtfaıy~ meyda
nında Belediye su işleri artmna ve cksıltme ve ıhale ko-
misyonunda olacaktır. (1032) 1-1834 

pa 
Evkafa aid Zincirli cami, Anafartalar, İbadullah, At

zan, Ulukapı, Koyunpazarı, Ulucanlar, Saraçlar cadde 
sokağı ile Etimesut nahiyesindeki dükan ve kahve, ar
e, fırın, hamam 1.6.1935 den 31.5.1936 gününe kadar 
yıl için kiraya verilmek üzere 6.5.1935 gününden itiba

ve 
diy 
bir 
ren on gün müddetle açık artırmaya konmuş ve konan ki

ıyle bulundukları yerleri ve numaralarını gösterir ilan 
ediye ile dairesindeki ilan tahtalarına yapıştırılmıştır. 

ras 
Bel 
1h 
isti 

alesi 18.5.1935 cumartesi günü ~aat 15 dedir. Tutmak 
yenlerin konan kira üzeriden yüzde yedi buçuk temi
larile birlikte her gün evkaf apartnamnda oturan An
a Evkaf müdürlüğüne gelmeleri i.an olunur. (1031) 

nat 
kar 

1-1819 

180 27 1931 
macar cacldesi 

lokantası 6/7 No 
Sabh fansa ruacar zencirli 9 79 l 63 30 193 J 

lokantası cami 

Adı ve işi yukarda yazılı kazanç vergisi mükellefleri· 
nin namına Kmlbey şuhesince 931 senesi için tarh edilen 
vergi kendilerinin ticari ve 7.ati yuv!!ları aranmış ise de 
bulunamadığından tebliğ edilememiştir. Tebliğ yerine ka· 
im olmak üzere keyfiyet ilan olunur. (1071) 1-1870 

islaıılJul: l)t•niz I~vazını Satınalına 
((o misyonundan: 

Tahmin edı!en bedeli 25600 lira olan 16000 metre Kir4 

pas kumaş 19 Mayıs 1935 pazar günü saat 15 de Kasrm
paşada komi'>) on binasında kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulumuştur. Şartnamesi 128 kuruş mukabilinde komis
yondan her gim alınabilir. İsteklilerin 1920 liradan ibaret 
olan muvakkat teminat makbuz veya mektuplarile kanu4 

ni belgeleri havi teklif nıektuplarmı belli saatten bir saat 
eveline kadar komisyon reisliğine venneJeri (2253) 

t-1744 

~ GARBA HÜGÜM 
iıı:rnıııı11111111 1111111u11111111ımuııunuıımaııı1111111ııııııınıı111nııuıııııaıııırrıı1111 ııııııııııııtınırıııuıııııırımııııım11oqııuıııuuınmıııu 111. 1 
1 lrt'Jlt' Dunnc - Richard Dix 

~llWll~lll!ll~P~-ıllll!U-

~nkara Milli Emlak 
Müdürlüğünden: 

Y enişehırde kain iki adet muzika binasının şartnamesi' 
ne göre yıkılarak enkazının talibine ait olmak üzere kaJ .. 
dınlması 5000 lira bedelle açık artırmaya konulmuştur. 

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

ş 

2490 No. 1u kanunda gösterilen evsafı haiz taliplerin 
artnamesini görmek üzere 375 liralık dipozito makbuzu 

i le mezkQr komisyona müracaatları. (1058) 1-1864 

Ankara Nafıa Baş , 
Mühendis~Oiııdeıı: 

1 - Nafıa kamyonları için muktazi yedek alatı (971): 
ıra (35) kuruş muhammen bedel üzerinden açık eksilt. 

meye konmuştur. 
1 

d 
2 - Eksiltmeye gireceklerin muhammen bedelin yüz• 

e yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat akçelerinf 
velce muhasebei hususiye veznesine yatıracaktır. e 

z 
b 
b 

3 - İstiynler her gün şartnamesini ve alınacak mal .. 
emenin cinsi ve evsafını bildirir listeyi almak için Nafıa 
aşmühendisliğine ve 23.5.935 perşt. ... lbe günü saat on 
eşte vilayet encümeni daimisine müracaatları. (1041) 

1- 1840 

Anlcara Asl{erlik 
Şubesi Reisliğinden 1 

ğ 

Merkez Nahiyesine bağlı köylerde bulunan ~" 1 do • 
umlularm ilk yoklaması başlamıştır. Mayıs 935 ı:.1.ıye .. 
ne kadar devam edecektir. Bu müddet zarfında bu do-ı 
umlu efradın yeni nüfus hüviyet cüzdanlariyle beraber 

ti 
ğ 

şu beye müracaatları. (1019) 1-1788 

Anliara Sehri İçnıe Su 
' Komisyoııunclau: 

su 
Ankaraya 30 kilometre uzakta Elmadağ - Çankaya 
borusu hattı üezrinde Kehlis ve Seki pınarlar arasında 

12 metre uzunluğunda su borusu dösemesi İ§ine ait ek• 
tme 19. 5. 935 tarihine uzatılmıştır. Eksiltme kapalı zarf 
uliyle 19. 5. 935 tarihine rastlıyan pazar günü saat 15 de 
ıkara İş Han 4 üncü katta komisyon dairesinde yapıla -
ktır. Ke~if bedeli (8011) lira 60 kuruştur. 

26 
sil 
us 
Aı 
ca 

le 
Keşif evrakı, fenni eksiltme ve şartnameleri ve proje

r Ankarada İçme su komisyonundan alınacaktır. Teklif 
ektubları 2490 No. lu kanunun tarif ettiği ·el;;ilde olmak 
zre 19. 5. 935 tarihine rastlıyan pnzar günü saat on dör

m 
üe 

kadar Ankarada t ş han 4 üncü katta içme su komis ·o
na verilecektir. 

de 
nu 

te 
n 

Eksiltmeye girebilmek i~in 600 lira 87 kuruş muva1;;k·ıt 
minat Ticaret Odasr vesikası ve bu gibi i leri yaptık',_ 
ru gösterir musaddak fenni vesikalarr ve 2400 No. 1u 

kanunda yazılı vesikaları komisyona vermeleri lazım >r. 
Fazl~ malı'.imat almak istiyenler Ankaracla İçme su kcn-:'i
yonu fen heye

0

tine müracaat edebilir1er. 
(1065) 1 ~ 1 ~? 
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l,raınofon fiatına 

rfaksitle Radyo 
Ayda 7 ,5 lira 

Bütün Anupa istasyonlarını miike mmel dinletir. 

FiatT 7 5 Lira 

Türk Philips Ltd. şirketi 

Bankalar caddesi - Ankarc~ 

Balıkesir 
·v aı ·uğinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş Balıkesir vilayet merkezin
;ie hükumet konağı bina inşaatı her türlü tesisatile bera
ber l.ıina ve tesisatın keşif bedeli ı65070 lira 75 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartameler ve evrak sunlardır. 
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 istiyenler bu şartnameleri ve evra

kı yedi lira elli kuruş bedel mukabilinde vilayet encüme
ninden veya Galatada Hudavendigar hanında 6ı No. dan 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 22 mayıs 935 tarihinde çarşamba günü 
saat ıs de vilayet encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
S - Binanın yalnız idarei hususiyeye aid 85784 seksen 

beş bin yedi yüz seksen dört lira keşif bedeli kısmın 934 
büdcesinde mevcud tahsisatına göre 52000 elli iki 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 binası yapmış ol
duğuna dair Nafıa Vekaletinden vesika alanlar girebilir. 

7 - Teklif mektubları yukarda üçüncü maddeye yazılı 
ı;aarten bir saat eveline kadar vilayet Encümenine getiri
lerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gi.: :ıderilecek mektubların nihayet ü
çüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2467) 1-1867 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankasından: 

Hissedarlara 
1933 ve 1934 yıllan kazanç payları ancak bankamızın 

asli :;enetleri üzerindeki kuponları karşılığında ödenmek
te olduğundan muvakkat hisse makbuzlarını henüz de
ğiştirmiyenlerin veya teahhütlerini tamamlamıyanların 
bir an evet muvakkat makbuzlarını Banka Genel mü
dürlüğüne göndermek veya teahhütlerini tamamlamak 
suretiyle asli senetlerini ve kazanç paylarını almaları 
menfaatleri icabı olduğunu sayın hisse<larlarımıza bildi-
ririz. 1-1821 

Karacabey Harası 
Müdürlüğiindf'n: 

Haranın "4860,. kilo safkan ve 8854 kilo yarımkan Me
nnos yapağtsı ile 1426 kilo Karacabey kıvırcık yapağısı 
kapalı zarf usulite Hara merkezinde satılacaktır. İstekli
lerin 800 sekiz yüz lira muvakkat teminatlarile birlikte ar
tırma günü otan ıs mayıs 193S tarihine müsadif çarşam
ba günü saat on beste Hara merkezinde bulunmaları ilan 
olunur. (2418) 1148 t-ı849 

Nafıa Bakanlığından: 
Af yon - Antalya hattının Burdur - Antalya kısmı 

etüdü kapalı zarf asuliyle ve aşağıdaki şartlarla eksilt -
meye konulmuştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli (S5.000) liradır. 
2 - Muvakkat teminatı (4000) liradır. 
3 - Eksiltmesi-: 16 - S - 93S perşembe günü saat ıs te 

Bakanhk binasında demiryollar inşaat dairesinde inşaat 
artırma, eksiltme ve ihale komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu eksiltmeye girecekler, teklif mektuplarım ve 
eksiltme şartnamesinde yazılı olan diğer evrak ve vesika
ları eksiltme saatinden bir saat evetine kadar numaralı 
makbuz mukabilinde mezkur daireye vermiş olmalıdırlar. 

5 - Bu işe girmek istiyenlerin münakasa gününden en 
az bir hafta evvel istida ile Bakanlığa miiracaat ederek ala
cakları fenni ehliyet vesikasını teklif mektuparma koy • 
maları tazımdır. 

6 - Talipler, bu etüd işi için hazırlanan eksiltme şnrt
narn(.'siylc mukavele projesi ve merbutatm<lan mürek -
kep bir takım münakasa evrakını (275) kuruş bedel muka
bilinde Demiryollar insaat reisliğiaden tedarik edebilirler. 

(933) 1-170S 

Daima daima 

saç 

İngiliz kanzuk eczanesi la
boratuvarlarında hazırlanan Ju
vantin saç boyaları muzur ve ze
hirli maddelerden tamamen ari 
olup saçlara tabii renklerini 
bahşeder. Juvantin saç boyaları 
kumral ve siyah olarak iki tabii 
renk üzerinde tertib edilmiştir. 

Gayet tabii ve sabit olarak 
temin edilen renk yıkanmak ve 
terlemek hatta denize girmek 
suretiyle de çıkmaz . En ciddi ve 
emniyetli markadır. Eczaneler
de ve ıtriyat mağazalarından a
raytnız. 
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!E 

l{tSARNA 1 
t! 

1 
Maden Suyu 

~ İştahı artırır, en ağır 
1 yemekleri koJay hazmet-
1 tirir, içimi lezzet1i, temiz 
~ ve sıhhi sofra suyudur. 
ti Karaciğer ve böbrek taş-
- tarım düşürür, taşların te- 1 
1 şekkülüne mani olur, her z 
~ çeşit hazimsizliğe, mide 

1 ekşiliği ne, şişkinliğine. 
kum ve şeker hastalığına 

_ en eyi ve tabii ilaçtır. 
i EN TABU !ŞT AH 1-
1 LACI KlSARN A MA
i DEN SUYUDUR. 
I ANKARA SATIŞ 

1 
DEPOSU 

Şevket Bakkaliyesi -
Yenihal - 2~ 

1 Perakende büyük şişe 
30. küçük 20 kuruştur. 

1 Toptan alanlara ayuca 
tenzilat yapılır. Tel. 2259 

~ 1-1828 
~ ııınıınmıuııııı11111111111111111U1111111•1ıııııuıaııımıınıııı11111111u 

SATILIK BAG VE 
HANE 

Keçi örende DeHktaşda, 
10 dönümü mamur bağ ve i
ki yüzden fazla ağacı muh· 
tevi olmak üzere 30 donilm· 
lük arazi ite bu arazi ıçinde 
ik; oda bir salon bir mutfak 
ve bir de bodrumu havi hane 
satılıktır. Görmek için De
liktaş bekçisine pazarlık için 
Divanı muhasebatta müra
kip Bay Sakibe müracaatla 
n. 1-1742 

IJoktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

Hastalarını her gün 9-13 
ve lS-20 ye kadar kabul eder. 

r
. -__ _,., ,,,.. .... ~ 

lmtıyaz sahibi ve Saşmu 
harriri Falih Rıfkı A 1' AY 

j Umumi neşriyatı ldar~ eden 
ı Yazı İşleri MUdürU N;ııuhi 
1 BAYDAR 
1 

Çankm caddtsi civar111da 

Uluş Basımtvinde basılmış· 

tı.r. 

Kara ve Deniz Motorları 

En 
Fazla 
Aranan 

Yeni ve az müstamel 

2 - 3 beygirlik petrol motörleri 
K A R A ve D E 1' t Z 

Fabrikası 
mamuta~ 

tmdan 

7 - 20 beygirlik dizel motörleri 
Depomuzda hazırdır. Satış Yeri 

HA N S F R A N K ve Şer i k i 
Galata Voyvoda caddesi· Agoı)Y an ilan No. 5 
Pm.ta kutusu: 1420 .. fı;tanbul f .-J(:fon :4.-1038 

Maarif Vekiletinden 
Anl\:arada yeniden yapılacak 

Sıyasal Bilgiler Okulası 
binası eksiltmesi 

1 - Ankarada Cebeci yolunda Yüksek mektebler için 
ayrılan arsaya hazırlanan projeler, şartnameler ve lahika
sına uygun olarak yaptırılacak okula binası kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu yapının keşif bedeli 330.184, lira 60 kuruştur. 
3 - Bu işlere ait evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Projeler ve detaylar, ) Yapı kalorifer, sıhhi tesi-
C - Fenni şartnameler, ) sat, elektrik, gaz 
İstekliler bu proje ve evrakı 16 lira 50 kuruş karşılı -

ğında Bakanlık İn~aat dairesinden alabilirler. 
4 - Eksiltme 2ı - Mayıs ı935 tarihine gelen sah gü

nü saat 16 da Ankara'da Maarif Bakanlığı İnşaat dairesin
de toplanacak artırma ve eksiltme komisyonunda ola .. 
caktır. 

5- Eksiltmeye girebilmek için: 
A- 2490 No. 1ı artırma ve eksiltme ve ihale kanunu .. 

nun 17 inci maddesine uygun 16957 lira 38 kuruşluk mu .. 
vakkat teminat vermeleri, 

B - Ticaret odasına kayıtlı bulunması, 
C - Maarif Bakanlığı İnşaat dairesi müdürlüğünden 

ehliyet vesikası alan diplomalı miymar veya inşaat mü • 
hendisi olması. 

6 - Teklif mektubları ihale günü saat 15 c kadar ko
misyon reisine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet saat 15 e kadar ko -
misyona gelmiş olması lazımdır. (1011) 1-1784 

Ankara Cümhuriyet l\'lüddei 
Umumiliğinden: 

Manisa ceza evinin bir senelik ekmek ihtiyacı 1.5.935 
gününden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usu\i .. 
le münakasaya konulmuştur. Bedeli muhammenden yüz
de 7.5 kuruş teminat akçesi verildikten scPra münakasa
ya iştirak etmek ve verilen fiat haddi laik görüldüğü tak
dirde 20.5.1935 günü saat ı5 de ihale edileceği ve bu hu
susta şeraiti anlamak istiycnlerin müddei umumilik ma
kamına müracaat eylemeleri ilan olunur. (104S) 1-1843 

Ankara Cümhuri}et Müddei 
Umumiliğinden: 

• 
Ankara ve mülhakatı mahkemelerinde aÇtk khiplik, 

piyade ve süvari mübaşirliklerile umumi hapishane kadın 
ve erkek gardiyanhklan için 14.S.ı93S salı günü saat 14 
de müsabaka ile memur ve müstahdem alınacaktır. İstek
lilerin memurin kanununun 4 ve 5 inci maddelerinde ya
zılı vesikalar ve arzuhallerile birlikte imtihan gününden 
evci encümen başkatipliğine müracaat etmeleri ilan olu-
nur. (1051) 1-1850 

Ankara Defterdarlığından: 
İsmi İşi İhbarname- Tarh edilen Senesi 

nin No. vergi 
Mayaros Müteahhit 74/5 40,26 !931 

Adı ve işi yukarda yazılı kazanç vergisi mükellefleri
nin namına Kıztlbcy şubesince 931 senesi için tarh edilen 
vergi kendisinin ticari ve zati yuvası aranmış ise de 
bu1unamadığmdan tebliğ edilememiştir. Tebliğ yerine ka-
; · "1· n~k üz · " ·.l' .. r· ,,.. ilcnı "ıuıı 11· (107,., 1-1°71 

\lilli Mihlafaa Vekalr.&i 
Sotmalma Komisyonu 

Uanlan 

İLAN 

1 - Bir tanesinin talı· 
min edilen ederi 78S kuruş 
olan 900:1500 tane battani· 
ye kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İhalesi 19.5. 935 pa• 
zar günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 883 ti· 
ra 13 kuruştur. 

4 - Şartnamesini para
sız görmek istiyenler her 
gün öğleden sonra komis· 
yona uğrıyabilirlcr. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler ilk teminat mektup ve-
ya makbuzlarile kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde ya
zılı vesikalarla birlikte tek· 
lif mektuplarını ihale saa· 
tinden en az bir saat evci 
M. M. V. satın alma komis
yonuna vermeleri. (1008) 

1 - 1766 

- BİLİT -

lVlcmleket dahilinde mev• 
cut mallardan 21 kalem çe
şit kaplarla alat açık mü· 
nakasa suretile satm alına· 
caktır. İhalesi 19. S. 935 pa• 
zar günü saat 14 tedir. Tah• 
min edilen bedeli (1900) li• 
ra teminatı muvakkatesi 
142 lira 50 kuruştur. Evsaf 
ve şartnamesini görmek ve 
almak istiyenlcr bedelsiz o
larak M. M. V. satın alma 
komisyonundan vcrilecektır, 
Eksiltmeye gireceklerin ma 
liyeye yatırılmış 142 lira 50 
kuruşluk veznemakbuzu ve 
yahut banka mektubiyle ve 
2490 No.lu kanunda göste· 
rilen vcsaikle birlikte M. M. 
V. satın alma komisyonuna 
gelmeleri. (1009) 

1 - 1764 

SATILIK ARSA 

Çankırı caddesinde aakorlik 
ıubesi yakınında otuz metreli~ 
cadde üzerinde köıe bqında i., 
marca tanzim edilmit Uç yüz iki 
metre. Ankara eczahanesine mü .. 
racaat. 

1-1826 

Satılık ev ve arsa 
Yeniıelmde Sed.ıülbahu • ,ı "1 · 

de•indc 900 kUsur metre anıı ü
zerine mebni 8 odalı bir ev \1~ 

İzmir caddesi civarında 7CM m~h 

relik bir arsa 9~t rlrktır. 229' re 
f~nı"l ~ •· • 

1 SİNEMALAR l . 
~LOP l 1 YENi 1 u ..,Jn 8 c ...... .. 

Joa.ı Cravford - Gene Raymond 
tarafından temsil edilen 

SEVMEK Y AŞA.MAKTIR 
Nefis sahneler misilsiz derecede 

güzel film 

tilüU -.lrl 

Constance Cunmig tarafından 
temsil edilen 

BRODV A. Y GECELERİ 
Muazzam dekor zengin sahneler 

muhteşem bir revii filmi 


