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KURULTAYI 
Her yerde 5 kuru' 

Salgıtımız Rusyayı 
• 

gezıyor 

Ba ya~tda kulls.ndığımrz kılavuz ke
liltJelerl ~anlardır: Çözemek: Tahlil et
lllel: - Bet/ce : Makale - Evgin: Müa.
tı~ı - Kar~ıt: Zıd -

Büyük Kurultay Perşembeye 
Kurtarıcı ve kurucu partimizin tarihi, 
türk kurtuluş ve devriminin tarihidir. 

Moskova, 5 (A.A.) -Dün Voks 
sosyetesi başkanı Bay Arossev, 
Moskovada bulunmakta olan türlr 
saylavlan ile türk gazetecileri a
dına bir yemek venniştir. Yemek
te başlarında B. Muzaffer Gökeı 
bulunan türk konuklan ile Türki· 
ye Büyük Elçisi B. Vasıf Çınar, 
Dış Komiserliği doğu departmaru 
başkanı B. Sukerman, sivil hava 
filosu çevrim kurulu başkanı B. 
Tkatchef, Sovyet Rusya ziraa1 
komiseri sıcak memleketler fen 
işleri çevirmeni kurulu başkanı 
B. Lejava, Dış Komiserliği, Voks 
sosyetesi ileri gelenleri ile basın 
delegeleri hazır bulunmuşlardır. 

Bencil: Hodbin - Dursuzluk: 
4derıı1 istikrar - .Ayta: Hitabe -
1fın - tara: Clair • obscur - Evrim: 
1'ei4rnaı - Yüküm: Mecburiyet, mQ
te11e11yet - Dayanı~ma: TesanUd -
GeliJtirmek: l nki§af ettirmek - Pe
~lftiraıeJı:: Takviye etmek, 

Büyük bir mesele karıumda • 
Jız. Bugün Türkiye' de orta mek
tebi bD'akmız, liselerde okuyan 
'ı ~- bile •alalaiyeti mütelıabi -, . 
e nın ne olduğuğunu bilmemek • 
~dh-ler. Çünkü yalnız bu iki ke
lılbelik arab-fars katııığmı unla -
lrıak için arab ve farı gramer ku • 
ra!'annı bilmek lazımdır. T elıabül 
iledir, mütekabil nedir, niçin mü· 
1~hahil değildir de, mütekabile' -
dır, iki kelimenin arasında eıire • 
l\İıı ne işi var? 

Halbuki bugün bizim ilim Ye 
fen kitablarındaki bütün terim • 
lerle hükümetin gündelik işlerde, 
lc:anunıarda, emirlerde kullandığı 
terimlerin bir çoğu .aialaiyeli mü· 
tekabile' den daha çetin, gerisi dl.9 
en ~~aiSı onun kadar çetrefildirler. 

E:Yde ne •alahiyet kelimesini, 
be de mütekabil kelimesini kulla
lllJn: Y ni çocuklarımızda bu ke
li111eler için kulak alışkınlığı yok
lor: Hele ikisinin arab ve farı ku
ralJarma göre nasıl birletebildi. • 
tini, ancak, 918 e kadar bütün 
!Qekteb derecelerini bitirmlt olan-
lar çözeyebilir. 

Arab yazısını tenkid için fÖ1· 
le derd;k: "Üniver.itetlen çıkhk • 
ta,. sonra bile kelimeleri yanlq 
okumaktan karhılamıyoru%.,, 

Şimdi söyle diyebiliriz: "Yeni 
0 llabem:zle kelimeleri doğru oku
.l'oruz. Fakat üniver.itetlen çıkhk
ta,. sonra bile bir gündelik gazete· 
~/> .. sini anlı)'amryonı:d,, 

Demek ki türkçeyi arab ve 
fars gramerlerinin bütün kuralla
rınd~n arıtmak, gün gecirilmive
Celc kadar evgin bir işimizdir. 
liatbuki ilk mektebten üniversite 
•onuna kadar çocuklarımıza öğ • 
rettiğimiz bütün terimler yaban 
er Jty,ra ara göre dokunmuştur. 

Mekteblerimize yeniden arah· 
ca. •e farsca dersleri koyabilir 
l!ı.iyiz? Fakat bu da yetmez: A -
rahea kendi yazı11nı ister; o, ken
di Yazısı ile viirür. 

Halbuki biz · üstelik ondan 
t:ıbütün ayrı, ona taban tabana 

h 
l'flt bir külfüre bağlıyız. Biz, 

llb kültüründeniz. 
Arab ve farı kurallannı atın -

~il, türkçeyi, kendi ihtiyacı olan 
~~ Te SC'n eklerle zenginlettinnek. 
uq ön ve son ekleri gramerleri -
llıİzde öğretmek, türkçeye keli • 
ille üretip sindirme yeteneğini 
•ermek, dilde öz türkçe köklerini 
&.rtıl"lnak lazımdır. 
· Yeni alfabemize bakınız: Bu 
İlfabeye hatta çin kelimelerini a -
a.biJirainiz; tam arab teklindeki 
keliıneleri bir türlü aığdıramazıı
tıı~. Bizim alfabemizle tam arab 
feldindeki kelimeleri, çocuklan -
iri~. hiç bir %aman kekelemeden 
l)kt1~amıvat";l. lclardır. 

Biz "endi bencilliğimizi bir 
tarafa bırakalım: llk ve orta mek
~eblerle, liseler, hatta üniversite 

0 rkunç denebilecek bir kargaşa 
•e durıuzluk içindedir. 

Biz, aramızda, 

Ey dahmei menusu havatır, 
ulu mabed .. 

' ardına toplanmakta olan C. H. P. Umumi İdare he- 1 
ile beraber elindeki Parti i,lerinl de bitirerek dört r Büyük Kurultay hazırlıklan için ardı 

yeti 5• v. 935 pazar günü Kurultay itleri 
yıllık çalıtm• devresine son vermlfdr. 
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Geceleyin türk konuklan Din
ycper elektrik santralını gezmiş
lerdir. Konuklar, Harkof ve Ki
yef'i de gördükten sonra Odesa 
yoluyle Türkiyeye döneceklerdir. 
Büyük Elçi B. Vasıf Çınar, ko
nuklarla birlikte Ukranyaya git· 
mişlerdir. 

Rus • Fransız andla~
masının Almanyada 

yankulan 
Berlin, S (A.A.J - Hnu aytana. 

dan: 

. ~ 
$aftla: iıaatlolrı ,.. Jı...U lfflthlal Bdd 'C•-',-l ıı.ı.ı 11,,.,._. ,JC,maı, _.. AllHil P,.ü hnıltıqd• Atatirk 

tarihsel ~ylwial verlrhn 

Alman dıı bakanhfı, Franaız -
Sovyet andlaımaaım, doğnıclan doğna.. 

ya Almanyaya kartı bir hötlem olarali 
sa,...ktadır. Bakanlok, AlmeQayr .. 
... tataa slali ............ ~ 
drfıaa inawktadlr • Fn....., eo~ 

~, bir takım liel nrpluta 1 mil
yar frank ödüllf ~ olclafuaa iddia 
ecliyorblr. 

9 mayıı ıünü Cumuriyet Halk 
Partiıinin dördüncü büyük kıina!
tayı toplanıyor. Memleketin her 
köıeainden aeçilmit delegeler f&• 
rımızın konuğu olmaya bqlamıt· 
lardır • 

Kurultay dört yıllık deneçle -
. ıonunda'yurdun ileriıi için a-
rın db. 1 · 
1 ıı dütünülen te ır erın 
ınma b'' .. 

programa konması, . ~un u • 
lusun özel duygu ve ıhtıyaçları .. : 
nı kartılıyacak kararlar ~erece.gı 
için, ulus hayatında çok onemlı • 
dir. . .1 • 1 Artık bütün ana çızgı erıy e 
belirmit ve ortaya çıkı;nıt olan Ka
milizmin prenıiplen, • alı~~ 

. krarlar ve Partı tuzu • 
yenı . d ... 
.. ünde yapılacak yenı egıf -
g elerle biraz dah~ aç!~a • 
!ak ve daha keıın çızıılerle 
ortaya çıkmıt olacaktll' • Ana 
prensiplerinden biri hal~f~t ? : 
lan partimiz, halkın ~ı e erın~ 
büyük bir dikkatle takıb ~tmeyı 
ödev bildiği için memleketi~ h~r 
köşesinden gelen delegelerın bır 
arada toplanmaları ve konuıma -

1 Bl. zim aytalarımız, ıöy • o uruz. . 
levlerimiz, yazılarımız hepsı, a!,8. 
.. yukarı o devrin üılubuna go • 
gıd' Fa'kat bizi dinliyen bu nes-re ır. .. ·· 
lin kafası aydınlık yüzü l~~u • 

B 1 tlu ıtın-kara ıezıntıler 
yor: u u , 1 ktı 
.. de bulanık ve buna ı r. 
ıçın . . b'tmez. H' bir dilin evrımı ı • 
F aka:ç biz en kıla bir zamanda 
terimlerimni meydana koyma~, 

kt b kitablarını anlatılır bır 
~~de e yazmak, Jeğiımi!.e~elı .. olan 
ilk e•a•lan kurmak yükumu al -
tında bulunuyoruz. . . 

Sarsılmaz bir karar, ~e hıç bır 
yanından zedelenmez . ~ır ~ay~ : 

·ı aüç olan bu Jfl, hıç hırı 
nı~ma ı e, !'> • • • • 

koll\y olmayan bütün ışlerımız gı-
bi basarmağa bakmalıyız. Osman
lıca ölmüştür: Yaşıyacak 0~~nı ge· 
listirmeğe, peki~tirmeğe, kokl~ -

lan yurd için faydalı olacaktır. 
"Anadolu ve Rumeli Müda • 

faai Hukuk Cemiyeti,, adiyle ıı • 
yasal alanda ça.lqmaya bqbyarak 
bir çok ıeliıme aafhalanndan 
ıreçtikten aonra buıünkü ileri 

çllallnde &Jl'le& llıtiln bir yeri var· 
dır. 

TürlıiyeJe C.H.P. nin tek par· 
ti laalinJe ,aılfmaının en büyük 
anlamı ıaJur iri; tiirlı rılum Ata
türlı'üıt. 5anuana GYalı ba.tığı 

Srvas kongresind~ A tatDrk'ün yanrnda bulunanlar 

prensiplerine ve. g~nit kuruma e
riımit olan partımız, adı, kurtu -
lut aavaıımızla devrim tarihimi -
ze karıtmıf ve onlarla bir olmuı 
genit ve ulus ölçüsünde bir var • 
lıktır. Hiç bir yabancı kurum • 
dan kopya olmıyan ve baıtanbaıa 
memleketin ihtiyaçlarından Te ge
rekliklerinden doğmuı tam anla -
miyle yeni ve orijinal, devrimci 
bir ııyual kurum olan partimi -
zin, bu bakımdan da dünya öl -

gündenberi girifmif ve ilk amacı· 
na Lozan barııiyle ba§armıı ol -
duğu sava§a, bugün de bütün var
lığı ve bütünlüğiyle devam et -
melıtedir. Yurdunu elinden almak 
i•liyen emperyalizmi ıınırları . 
nın dııına attıktan •onra Ja türk 
uluRı, öclevinin bitmiı deiil, an . 
calı baılamıı olduiunu anladı. 
geleceğinde bu kötü laahraya ben 
zer bir ıerüvenin Jalaa tekrarla . 

(Snnu 3 üncD sayı/ada) 

Gazeteler, Sovyet han kunetJeri. 
nin, Çekoslovakyada üuiilharekel• kuı 
dulunu, Romanyanm. ruı lmnetleri
nin kendi topraklarmdan seçmelerine 
izin Yermek için ao.,.etl-'• ltir andlat
._ yapmıt oldufuna yazryorlar. 

Politi19 Korespond.m diyor ki: 
"Fansız - SoYyet andlatmatl, Al

manyanm uluslar sosyetesine kartı hın· 
cını arttırmaktadır. Uluslar sosyetesi 
bundan böyle bu iki deYletin etreai al
tında bulunacaktır. Andlaıma lafı ı• 

çen baidaıma, bir devlete karpdrr. 

l 
Cennania ıazetesi: 
"Bu andlaıma, harbtan önceki iıtek

lere dönüldüğüne kötü bir kanıtbr ., di. 

yor. 
Folkiter Beobahter, Franaa ile SoY• 

7etleri yeni bir dünya sanp hazırla
makla suçlu rösteriyor Ye diyor ki: 

''Paris'in aım ulusal ..,.. .... , AYnl· 
payı ltolteYikliğe sürüklemektedir .. , 

Venedik görüşme· 
1eri haşladı 

Venedik, 4 ( A.A.) - İtalyan • 
macar ve Avusturya delegeleri .... · 
sında ilk konu~ma dün saat 16 da 
ba~layıp, saat 20 de bitmiştir. Yal· 
nız hu toplantıyı bildirecek olan 
bir b'Jd:riğ çıkarılacaktır. 

Öyle anlatılıyor ki, dünkü ko
nuımalar sırasında macar dıt ba

< Sonu 4 Dnca sayı/ada) 

Kılavuz için düzeltme listesi çıktıktan sonra, uı.Jus gazetesi 
baştan haşa l{ılavuz l{elimelerini kul] anarak Öz türkçe çıka
caktır. ULUSta l(ılavuzun, terim ] ollarıııa 3)1 ·mış olduğuos· 

manlıca kl~elerden }Jaşk:a yabancı l{elimr kullan Jmıyac~ 1 tır. 

------.u.u....ag.z.u~..mı.K..Jı:ni~driilse bi-

---------~~--~--~--~--~--~--~-1 



SAYIFA 1 

Dün ıeceld komer 
..,.. • ...,,,,, ... .,..... dri 

... 'Wııl ...... .,.._.ı., ~ 
müft,.,. .. _.. ..... -1ded... ,.,,,,.., .. ,. '*,..,, .,, 
Aıakaratla lnılıum1 N7ü alman iom

,_;ı1ra 8~ Pnllail Palll Hiaü

mitllia iftirdll• din ıece mualii mıı

a. ~. lh lıe•ırr ndlmiı
tir. 

Bay Hladı ı "t &w baa bir .ay. 

inle h lıomem erküıi ullrtmlf Y• 
pltbnalı pupı.ı aaı.ını,,tu. B1111-
.. ....,. lilllrmOllÜ wı.stnaa ar-

-tiatlerillll•• lılr 1Dmı -1o llot n 7q

b mlar orlem- ig/• Bü'111 .,..ftdr 

..,..,,.... pılMjlflrdır. 

an, &a lnrl ..,. bir bapn.tı. 

plmıf .-e itele Abme4 Baptlar'm solo 

n.ıtaJd •"-' ,.., sM ..... , .... 
•• •lltllld ...... mMt.li.,.... ,.. 
,.._ H,,,.,,la .. Gel., ...... n .a.. 
tfDtl/'W ..,,, tll._ Bu • .,.,,.,. 
ı.r•..,.,, ..... ..,,....,, ........ 
........ , .. .. l'lplfl_ ..,.. 
.... .,,...... •IWlq• ...,,_ 
,...., ........ , • pi Mir .. by. 

Mil wlJe .... , ..., " al.bfl--...,. 
••tıeb lorua B. BbtlJaıitJlla ld• 

- ... -.,..;tf.rla sacdl .. 
... ... "" ~ if;lll ,.... .,,,. 
,. • ... ııeı. loııtatı,. IJI ............ 

n B. Balff B..Wln ldansl albada ıeac 

ıoaı,,.aıarama. Nftll 1Uaı11U11 '-' 
ela Daflar ıidJı tlrtlyl oiUDIUflu
b ....... ._Dl,,..-a •,..,_ 
dlll hnberlil n oJıaaJaJı: irilmef• ., •. 

Prolnlr Blntlemltb ft7ala lle hadi 

mrl olan Wr I08IU Nyft &Ir a• ,.. ,,..,,.,. p,... ..-ıı .ıa,ı.,.,,,,,. 
m. •• .. .,.._da 1"r.,ı• Ulri 
c:...ı ....... ,,,.,,~ ...... -
~ ~ Bü'm iti ,,ı,._ 
• lfi• j J 1 il' .... ç.,..,,...,. 

Kan depremine uğn
yanlara yardim 
~ 1 (A.A) - 1Can 

depreiıtiaine atıvanlara prchm 
:..:- "I' • • • L -a.-1: L•ll' --L 
~ L••a ICIJIU9 __,.. o ~ 
... .... ... sJdeılir. llbaybiı 

•• Kmlq bn c ı tarafından 
... tarafta km.laa prm komi-
teleri pi ı .,. ~-;p-. Top • 
.... ,,....... ~Kana ... 
al ileeelalir. 

Sovyet artistleri 
lzmirde 

bmir, 5 {A.A) - Burada ba...._kta olan ~- artUtleri 
•·kte·IWMft ~ ikinci.......... ......... 
o.. ......... Mail ba ,abek 
artUtleri, .. defmcla, pddetle 
allatlanm.,._ 

Zonguldak'ta mithat 
Akif günü 

Zoapldak. s (A.A.) - Geçen 
Jd ölen Zoegu1dak c. H. Partiai 
ve Halkevi bltkam llitat Akif'm 
llUmibıUD yıldönlimil bugUn hatır-
landı. tıbayı ve bütün kmum1arm 
çevrim kurullan ve uluaal kunım
lar me.ıanna çelenkler koyclıL Mi
tat Akifin devrime ve partiye baf
hhfı anıldı. 

Zonguldakta hazırlık 

• 
1 ç 

İıtanbal, 5 (Telefon) - Ce
nevre'de toplanan armılusal par
lamentolar konferansı kooaeyine 
.delege olank giden EJa.ziz uyta
'VI B. Pazıl Ahmed ve Tokad ay
laVJ B. Nazım ba sabahki ekapra
le İstanbula geldiler. Konsey top
lantmmda 31 inci kanferanam 
Briibelde temmm IGllUDda ~ 
)anmam kararlaştmlım§tır. Türk 
grupa koafennaa girecektir. 

Kültür Bakanhğmm 
bir emri 

1-nbul, 5 (Telefan) - Jtültör 
Bakanlığında ilk tedrisat ispek
terlerile ba§Öğretmenlerin makam 
aylddariyle kıdem .qm1anma kaJ
dud.n-...... ...,. .,~ 

ala -- ~rqmı ~ 
ni JdltBr ~ .. bilclirdi. 

lstanbulda hava açtı 
İatanhıal, 5 (Telefan) - Bet 

ıliDdilr devam eden yainmr ve 
IOllaklar bugiiD dindi. Bava • 
çddl. 

DenizyoDan direktörü 
geliyqr 

tmnbıd, 5 (Telefan) - Denis 
,alları direktöril B. Sadettin de-

• :.ı .. tm • • __ , ~·-.1-JllZ _,_~nm •- a...-..uuuua 
bllbmm•lr ime JUDl • ......,,. 
cidecektb .. 

Aadfıffi'saluıa• • 
7 iaci maddesi madbiace davala-
rın çhpnda ilam harcmm ~ 
te biri nisbetinde pqin olarak a
lman haran davamn eonunda 
ilam harcına mahaub edilerek faz
lnmm ilgililere geri verilmesi 11-
mngeldifiıü Pinana bakanlığı 11-
magelentere teb6I ~. 

DEYi.ET MAHALLESiNDE 
~1BIRKURA~ 

Bakanlıldar mahallainde ya
pılacak inhisarlar geııcl direktiir
lüğll binası içiıa me*Or nwmfü~ 
de balen ınevcud Cumur JMpwn-. 
hfı orkestrası binam hupnlerde 
yıktm1mak here miinakaaaya sı
brılacakm. Yeni bklanm infuı-
na derhal baflenac:ak ve bina lap 
bel• Amal edilmİf calacaktır. 

Ad•neda llllhol ...pm 

ULUS 

u y u 
Kızdaym yeni 
yardımlan 

JC•zday genel merkezi Kan 
pnelİDdekİ depı;ealılm zarar ı&
ren ymddqlarm ,Veceklsi içiD 
Ud bin lira ıöndennifti. 

Genel ..U., JUl'ddeı••rm 
nlerini yapabilmeleri için de bu 
.... JD W. liıa ............. tir. 

AJ1D &çüacle ~- 70-
la çıkarılan bir aajbk kolu cu • 
•-rtımi ..... fellıket ,.n- .. 
--•ı..•-•· Her iktimale kartı iki doktor-
la iri ialhk ityan da 70la çıbnl
_,. ı.sır balan~. 

Ermuu. ri ıne •• i..a W.. 
re hett•nelerinde yarahler içia 
ıereken ~tak l&JISI ela a)'ll'd • • 
dilmit bulunaıMdııidır. ... 

w,., s <U> - x.... .t. 
mı -w B. Cnuaff ile .. ••• 
............ ~Şi .... - .... 
... Tildd,. ... .. Ali Şeni 
Be.Irat ......... Kan depwemi ,a. 
................ =airadıiıf• 
labt dola~ ............... -
prhllsP !'inin~ ....... . 
lanm Wldinıt~lerdir. 

C. H. P. kui-ultayı için 
İstanbulda yapılacak 

§elllilder 
laeanhal, 5 (Telefan) - C. H. 

P, 1ma,_4 tindi b1,ak Kmaltay 
alkdl için fetnbal'da ,...ı.calr 
pnlikhr p-opw11mı bitirdi. O 
ilin partinin ocak \4ınm, ilçe ve 
n merkaile bttnbal " Beyafta 
...... ~dl*~ 
a ,_.. .. ,, M•n.pcede .... 
larla do.ııatılaqık, k(Jllf eranslar ve
rpecektir, Aynca p8:ftİ il merke
zinde ele gece bir balo Yeritecek
tir. 

~Olan bir 
andlapa ımatıhyor 
Bu)&aristanla aramızdaki uz

latma, yargıç tüzel andtaşmaamm 
ı birinci kihım 1934 tarihinden 
~ bef Jil için uzatılmuı
na dair oı.. pmtakol. konrisyCJD.o 
lardauı geçerek Kamutap nızna.. 
mea;ne alannııtır. 

• 

L R 
Buğday yolsuzluğu 

etrafında 
lıtanbul, 15 (Telefon) - Vi

layet çevrim kumlu İstaDblll Zi
raat Bankaanca yapdaa baiclay 
alım ve satnm yolsazlaim aid 
tahkikat fezlekesini gözden geçir· 
di ve bu iti salihiyeti dışmda gö
rerek fezlekeyi Damştaya göa
dermeğe karar verdi. Bilindiği gi
bi bu itten dolayı eeki direktör 
İhsan'la diğer bet işyara ispekter
len:e itten el çektirilmİf balaa
maktadlr. l>amftay iti ayclmJa. 
tacaktır. 

Atlana belediye hlcleeai 

Adana, 5 (A.A.) - Belediye 
meclisine verilen 1935 fil' bldçeli 
gideri ve gelir iman J•P'km• dil
ıünillen borçtan bafka 438.022 li • ....... 

Adanada hnalar 
Adana. 5 (A.A.) - Havaı.r bir

denbire mndı Dün llCllkblr 37 de
receye lırı.mqtır. Şehir balkı bat 
ve yayı.lan göç etmeye bqla -
Dlifbr. 

Adnada ekim itleri 
Adana, 5 (A.A.)-Sürekli Yal· 

lll1Uimdaıı ekilmesi geciken .. -
mak tobamlan birkaç gine kadar 
tamamen bitmit olacaktır. Bat -
day ve .,.ı.r da iyi bir dmam • 
da oldaiaadan GD pne bdar bİÇ
me İfİ~· 

AlallirlE .,.. 

Ad••, 5 (A.A.) - Atat&tı 
heykelinin yerine lramı1mal din 
MtqL'athB8*> ......... 4e 
bltlrtlnlellnW gece ıtncm. ~ittl
maktadır. 

Adanada yol yapnnı 

-
. 

Admuı, 5 (AA.) - Viliyeti 
miade yol faaliyetlerine mpua • 
11111tır. Adana. Jliaia yolmıdald 
bo-.ldak•arpı diizela•meai u.ten 
ciye veril:miftir. 

Adana Tecim Odunun rapena 
. . 

-

Adana, S (A..A.) ._ Bu ay için 
de Ankarada toplana~ tecim o 
dalan kongresinde okdnniak flze. 
re ilimizi ilgı1endin:n bir rapor 
bamianmtf ve ekonomi balamh 
ğma göriderilmittir. 

Adau ldikir pb,...ıan 

.. . 

. 

.. 

Ad~ 5 (A.A.) - AdeMnm 
alualaayqtald ~ 
m filme almak üzere harb akade 
miai filim ıacrkeai grupundan üç 
Jdfilik bir Jwnıl~ ıelmit
tir. Uç·~ y~ b~ p:qtandaabe 
ri bulrlıklariyl& ajrapm Mete 
,pi1eai öajimiisdeki .9 mayıs per 
tertıbe günii O)"DBDacaktır. 

Halkevi temsil kolu bu piyese 
çok özen vennif ve tüket olarak 
hawlanmııtır. 

ı.,....... luıNltaya .._.... 

op Isparta, 5 (A.A.) - 9 mayuta t 
lanacak olan c. B. Partisi büyük 

• 

. 
• 
• 

lain:dta,ında Atadrk tarafından 
verilecek söylevin IJalcevi mo 
nanda radyo ile dinlenmesi için 
tedbirler alınmqtır. O gün için 
parti ocaktan, parti ve hillkevl kıı
rağlan donatılacaktır. GUıicl6s 
söylevler, kcmfenıislar, gece de 
ftriisamere verileeeıtir. O glnün 
hetk•in itgiaiııi gekecek bir IQ 

rette IÇWi için tiindidea çalı 
plımktaclır. 

Meriç - Evros 
idrolik kQyaçı . -

. . 
Yunaniıtanla anmııc:Ja Menç 

Evroa ırmatnmı her ild kıyıamda 
yapılacak idrolik koyaçm dü.ıeltil 

;Jl!Uine ilgili aW.ınm OD&)'R .......... -.. ~ 
ı.ı.rı.-.k .. lııiJıilıw KW:P:: 
taya vmlniif, kamiayoalardaii p'"' 

çerek nımameye almmretır. 

Olimpiyakos -
maçı 

o 

I • 

ı 

nam 

JUD 
neı 

B .. 
• 
.. 
eh 
ler 

lı 

rol -
Ol 

ft 

ta 

imi altmda &esiJ'•· Necd tle 

~binini-••• 
y •• 
bela oldu. Orta 7ardnnc•m•n 

UUll bir paı plralqu I01 as* ima 
...... ..,. topu ........ Mlis 
Wr ..... tıDp8 Glnlt'in ...... .. 
denH. ır.at bJed eyi bk blokajla 
pu ketti. 

Onuaca dakiked1a wıra Glnet 

-- adam alalh hlkim oldu 
... , .... w ............. Ald 

raftan ~ pbl laitla 1 
Ralh w Necdet, tok sflHl or11ıı..-..,._,.Oll •• , ................ .. 
ehlikeli durumlar yaratarak t1ollmt111• t 

orlK • ., 
111 

19 unca ~: Necaet 1lk tltö 
:ate• il& direlial pıpll ve 

pi&-Ar-- uta ...... kliUk 
vurufla .... oı..,ıy-... aiJl.-1111 
takti. 

lı 

ikinci 4evre b9fl•dılı wmn -....ıı 

lar rilsglrı arkalarına llmıflanh 

alaetiıı ilk alımım keaer 1re1mu bea~ 

lllcuma &estiler· 
U inci dalrLklClı: JUnaalılum 

hlcummaa plaicl olt!JOl'IS. Sol açık 

sel iııdinliii topu ktiçGk bir pDde 

IOliçe pçir41. eoliç ltizumuadan 

... llirlltlltmalırheftliJisladen 
u mesafeye ........ topa -..ı ... ırdl•I 
s E Gol~'a çarpan topla lteraber 

bak.kak bir gol fınatı bJbetti. llubı
W umı.r brpllnda iki tanfm da y 
palup &Grilfflyordu. Bilbula GÜi ... --·ia battı biriad dnftdekl faal 
1 ünü tamamen ka)betmit bir lnllde 

rilailyordu. Günqin mlldafii Uaıu.te 

seleıaea Olempi78koe aJnnluuu ~ 
lıJüQmek için p pblbyor. o....,... 
,.a-tular, vad,ae WıldııD öldüır 

lacl +Hbda ""' ffrlkik ....... Ut 
f uıa,m •bıçık cene Kelesl Ytblndı...i 

ı·.,;. 
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Büyük Kurulta} 
perşembeye 
(Bqı l inci ayı/ad•) 

rnanauı i'in anlaJı lci, hnılüini 
İleri batulan ayıran aarlan yılla
rın öl,üü ipnJe Gfmalc ue banan 
~in de İIUall ııücünün ütünıle 
6ir lıııouet harcamalı launılır. 
iti emlelNti lelaketten lelalıde wö
ıiirıniif olan ~riimİif imparator · 
lrılu oe onun parait milıroblan· 
iti bedeninden lıopanp attılıtun 
tonra bu aarlarca aürmiif olan 
ltaataiıfcn yardan iter 6acafınıla 
'6ara'1nq olclafu Hirlii laalalılılar
la afrGflp, ;yılnlan yapmak, laalla 
ıliriltmelt için ele biiyiilr N al ... 
öl~riincle bir aavcq werelıfifini 
rörtla. 

O zama1. lrurtıılllf .auapmn 
tonucuvla biiyü/Jüğiinii ue etaizfi
lini ~lı iyi lıaoramq oe lıencli.i • 
ile aorum bir inanla balfanmıf 

oltlafa ö"dmnin emri alrcnda bir 
fek vücud. im ıelr lıol gibi birlet 
mele önündeki büyük itleri batar· 
malı i~n ilk f'IJ'llı. Ba yolda li
lrirler, preruipler, ülkiiler ufnııt· 
tla tlafılmalı memleketin ıiJdet
le iateJifi birliği bounak, em.Jı. 
feri ue enerjileri boıuna harca · 
ll'IG/r olartlu. Onun içintlir lıi tiirlı 
uluaa MOClflan aonra da tıpkı 
6a aGUClf cleurainde olduğu ıibi 
Ula Onderinin ue onun baflıan
llfı alhnda bulanan parti.ainin 
~evreainde toplandı. Bütün tiirlı 
uluau için ülkü tekti: T ürlıiyeyi 
en lnMJ yoldan ue en lcua zaman 
da en büyük ula.Iar derece.ine 
~•karmak. Sıyaal laır.Iar oe İl · 
tahlarla çeurilmif bir dünyatla 
l'Qfamak istiyen türlı ulldll, de· 
neçleriyle çolı iyi görmiif H öl • 
renmifti lıi, erlıinliğini koramasc 
İçin kendüine bumlan baflıa açılı 
yol yolıta. Bagiinlıii ,artlar, ila -
tiyaçlar oe zorlalılta tlardalıça 
)'ann için de laal böyle olacalıtu. 
Bu lırMI tlnrim yollarında bir • 
lik .,. bülefilılifinin siriftili - • 
vaşta kentli ,_,Hlini .....ı 6ir • 
kaç kata pkarmq oldafana Pr
"'Üf olan türlı, btlflıa tiirlii laar• 
ket etmenin yurduna lıarfı laa • 
)'lnlJr etmelı olacağını anlamqtı. 

lıte Camuriyd Hallı Partdi ye
ni T iiT/ıiyenin bu büyiÜı ihtiya -
cından dofmuf, ulaaun üif ·r: &1• 

aaıaçlariyle balenerelı ıelifmif 
oe yanna temiz bir alın oe büyiilı 
truarlarla katmak yoluna ıirmif· 
tir. 

. Parti laayatı lcula ilerlememif 
olan memleketlerde önderin ro • 
lii çolı önemlülir. Çiin/ıi.i aıyoal 
düşünceleri preruipler halinde 
toplayıp olgunlattıracak ue brı 
Prensipleri kalaltll'a atılıyacak oe 
dıırm:ulan besliyecek, memleket 
Siyasasına yönet oerece/ı oe ulu • 
tun sryaaal terbiyesini bütünliye • 
cek t"fan ö 1tle-tlir. 

··~· 
C.H.P. bu underi 1919 mayı • 

•ında Anadoluya geçmit olan Bü
Yiik Atatürk'ün epiz ve kağra • 
illan ıahsında buldu. Yaratıcı ön· 
der, vatanı kurtarmak için bü • 
tün ulusu tek erek çev-reai:::ıde 
tophy-ırıılc. ' AuAc!olu ve Rumeli 
Müdafaai Hukuk Cemiyeti,, nı 
kurduğu zaman C.H.P. nin de te
mellerini atmıı bulunuyordu. Da 
ha aonra Halk Partiıi admı alan 
"Müdafaai Hukuk Cemiyeti,, nin 
o zaman bir tek amacı vardı: 
Düımam yurddan atarak ulusun 
hakikif erkinlifini kazanmak. 

Bu genel erek çevresinde bir • 
letnıit "Müdafaai Hukuk,, ku • 
l'Unılannda en koyu Ye seri ıö
liiılü halif eci ve saltanatçı ferd
lerden en aol fikirlilere kadar de· 
litik zihniyet ve kanafat ta~ı
hnlarm bulunmuı natüreldi. Bir 
Parti prenıipine temel olacak ana 
fikirlerde bile aynlıklanna ra"! 
lben bir çok ntandqlar mem' · 

U' L US SAY. 

kurumların eıemenliiinden a..ır
tararak ilim, fen ve denece cb
yandırmak, demek ki din itle
nnn dünya itlerinden ayırmak 
bqünldi arııulusal terimi ile la. 
ildik ..... ıibi biraz 80IU'• ger • 
pldenjfini ıörmekle MYindiii • 
mis denim fddderini p.terir. 

Gene bu tüzüiün .ikiaci mMI • 
deaincle halkçılık anla,. çizile • 
rek " Hallı Fır"'- ntallllllda Wt 
mel-..,nun ,..,,._.. bir ..,. • 
la mllnbaaır olmoJıfı. ltİf 6ir 
İmliya iJJümnda 6alanmı7GJI 

Sıve• lcongrulai• toplandılı lı • J~ı v~ kongHnin toplandıfı oda 
H ,,,,..,Uyetle 6anun lllUtlnltlla 
matla.lı ntiimualı lıa6al etlen iM • 
t11n ıen1ıerin w1ıtan 6aluntlafıı. 
,_,,.,.,.,,. ,., bir ... ltis 6ir ketin düf1Danclan temislenme1i a· 

macmm albDda Büyük O.derin 
çeneainde halblanclılar. 

Bunlardan bir çola biru 80D

ra JUrdun kurtulması için ul111U11 
kendini kendi idare etmesi ve u
lusun ancak kendi benliiine 
ve kuvvetine dayanman lüzumu
nu kabul ettiler. ~ Türkiye Bü • 
yük Millet Meclisi ,, bu temel üze. 
rinde kurulda. 

''Türkiye Büyük Millet Mecli
ıi Hükümeti ,, adı albncla ka · 
nunlqtınlan halk idareli daha a· 
clı konmamıt cumuriyet idaresin· 
den bqka bir teY delildi.. ~ • 
rum bu tekli alınca partunmn 
anası olan "Müdafaai Hukuk,, 
tefkilab vataam kurtarılması e · 
reii yanmda hakikatte iki büyük 
ııyasal premipe yeni cumuriyet 
ve ululuk esaslarına dayanan bir 
parti olmuttu. 

Bqkomutan Atatürk Dumlu · 
pınar meydan savqi1le ulusa a
dadıfl gibi düflll&DI yurdun an 
bağrında boiduktan Ye yurd kur
tulduktan sonra daha çok ön· 
ceden tuarlamıt olduiu kuvvet· 
li bir ııyual partinin kurulma· 
ıı vakti geldifine karar verdi. 
Ve" Hallı. Fırluuı,, adı ile bir par
ti lmracağou o uman gazetemiz
le bildirdi; faydab dütünce ve 
tuarlannı bildirmelerini yurd · 
dqlardan diledi ve bu konu Ü· 
zerinde ulusun iSzü ile deiette bulanmak.. .... cılm. 

Ba sesi aırumcla halk Ue ~· 
pılaıı..~enel konutmalardan iz • 

-4; __ 

mit'tekinde "18 90akinun 1923,, 
Büyük önder. lmracafl partinin 
" bütün ulua ferdlerinia fikir ve 
umaylannm özü,, olacaflm ıöy • 
lemittir. Balıkeair' de de "7 fU • 
bat 1923,, hallan parti hakkında
ki sonılarma yerdifi cevabta: 
"Ulumn uyual partilerin çalq · 
mumdan çok cam yanmıt oldu
funa,, İf&l'el ettikten sonra ''bat -
ka memleketlerde partilerin 11mf 
asığlannı korumak için kuruldu
iunu ve bizde Anki ayrı ayn par 
tiler varmıt gibi kurulan parti -
ler yüzünden bilinen acddı so -
nuclara tanık olduğwnuzu ve hal
buki Halk Partiıi dediiimiz za. 
man bunun İçinde vatandqlann 
bir kıtım defil, bütün uJUIUD 00· 
lunacafmı,, IÖyliyerek ve kafa -
ıiyle eli iıliyen bütün yurd
daşlann çalqmalannı ayn ayrı 
gözden geçirerek sonuçta "türlü 
mealekler uığlannm birbiriyle 
uygunluk içinde olduiunu, bun
ları ımıflara ayırmak imkanı 
bulunmadığını Ye hepsinin halk · 
tan ibaret olduğuna,, ortaya koy. 
mutlardır. itte bu anlabdan son
ra partimisin halkçılık prenıipi 
de aydmlanm•t oldu. 

Ulusal Önder bir çok değet 
(temas} ı .. fırsat yeren bu ı~· 
ziden döniifte Halk Partlıi tüzüii1 
(nizamname) ile ufratmıılardır. 
Yeni parti tUzülG o zaman ye
ni teÇilmit olan " ikinci Büyük 
Millet .......... ala JtUt1 kurulta. 
11 yerine ıepn parti aylavl&n 
toplanmalanncla konllfulup bu 

toplanbların IODUDCUIUDUD tari • 
hi olan 9 eylal 1923 de lrüul • • 
dilerek kesiıa teklini lm'-ttar· 
Bu tüzü;ün a,...dıcı vaalı ....... 
partimisin açık ve kesin tekilde 

..,,,,, ~ 6ir ___, .,. ltis 6ir 
leni İlıttiyaı """"" .,,,.Yf'll .. 
lıananltın ,,,,.,.,..,,,_ ,....,.. 

ltiirrl,.t H ı.tllıMli,..,.,. l.J. 
ler oltlafa ,, .a,lenmifti. 

-yazılmq bulunan program .... • 
tarından bqbcalannı daha o sa
man açrlr ve olffUD deyimlerle an. 
llltmı~ olrnuıdır. 

Şurası hatırlablnıak ıerektir 
ki, o tarihte hilafet kurumu da
ha lstanbulda. seriatçıhk zihni • 
yeti ve bu zihniyetin l&YCW o • 
lanlar medrese ve teri mahke • 
meleriyle beraber yapınaktayclı • 
lar. Tüzüiü kabul eden Kamu • 
tay grupunda bile ,..karda Juıh 
kurumların zararlarını ı&waiyen 
veya a&rmek iatemi1en ıeri kafa. 
lılar çoktu. Gerçek, bu tiizüiün 
ilk maddeai, 

a - Ulusal egemenlifin halk 
tarafından ve halk için yapıl • 
muma kılavuzluk etmeye; 

b - Türkiyeyi modem bir 
devlet halinde yükseltmeye; 

c - Türkiyede bütün b'ffet
lerin üstünde kanunu ........ 
kılmaya; 

çalıpcaifnı IÖyledi. 
Bu ana fikirler gözden geçi • 

rilirse cumuriyet, ulusçuluk e • 
1a1lariyle beraber soysal kanun. 
sosyetede kadınm duruma, f&P
ka, yeni türk harfleri, türk öz 
diline kaYDtmuı, medreselerin, 
teri mat.kemelerin ve teldreleria 
bldmlmu1, ulum idare ...... 
bmmlanmm" ............... 
kata Ye çlrilmiit cliltüncelerin ve 

Bütün bu itlerle yeai diriltici. 
yqaba Ye yiibelticl 91HW it 
tünele Halk Partiıi kwulurlr.. 
bir pnclan da Lozan buqı " M 
temmuz 1923,, ile terefli hakla
rına eahib, kapitüluJODSUZ " 
tam erlda yeni Türkiye tlotmutbL 

Eauh clıt tua bitİDce, ıhl. .. 
memleket içinde yapıa.ak iti-
çevrildi. Partinin ilk n yeni tii
züiünde biraz kapah bir tfllril. 
de yazılmıt olan amaçlarm hiır

biri ardından biJ'er birer gerçelı
lenmelsi zamanı ıelmifli. ilk it 
devlete yeni rejim admm Yeril -
meai oldu. Ulusal hareketin kw
duiu deYlet kurbılut •'Afi ,.U.. 
nnda " Türki1e BGJik Millet 
MecJUi Hükümeti,, adım tat.....m 
ta dnam edi1ordu. Yeni rejim 
hakikatte uluma ....... u,.. 
dayanan Ye tam anlamlyle bir c:. 
muriyet idi. Y eai dnlete ken• 
hakildi admm verilmesi recik .. 
tikçe bir takım kara nıhlalu 
k .. muya kanıbrarak aaıarh pro
pagandalar için açık yol hulu,... 
larclı. Yabana devletı..d• Wr 
t.Lımmm reJlmlwlsia tMH flü. 
landa terecldfld ıa.te.m .ı.. · 
rumlan da .... nb verlJerdu. • 
uracla pkaıa bir •oldimet .,.. .. 
ram rejimin bakikil admm im .. 
nulmapu fınat YerdL Bu kom 
üzerinde aletli ıörütmeler ya ... 
partbün Kamutay ıruPU duramu9 
kotanlmuma çare ........_ 
için Büyük Onclerin lala ....... 
na karar albna aldı. O ama• 
kadar .... itte - cloin " ..... 
sun bakikit ihtiyacına ve ka • 
rakterine en ayan kararlan al
IDlf olan Atatürk parti arka~ 
larmı aydmlatb; ıene • dol • 
ru yola o göıterdi. Parti, &ade
rinin anergeaine uyarak cmnuri -
yet ilam kararım aldı. 

Bundan tam on yıl 6nce, Z9 
ilkt8fl'ba 1923, aaat 20,30 da Ka
mat&Jlll kabul ettiii bir lranunla 
Tirldyede c11....iyet ilaa olun• 
Ve 80,alc Onder JCamll Ata*" 
oybirlifi1le Jenl Türki,. C..... 
riyetinin birinci CtJmarbaıkam 
aeçildL 

- 8 ··ı·-~ ~• &a-- •apmm-'ır Tımpelbol merfanındı yapılan bayramda ı mllyo• yedi yb '1• lifl - ,..yııta ırı. uufl ~- ,._,. ..... 

B •ıdadı Hitleda aıaıısJarıa nrdill alylnl dylerlcea alıaan bir r.amlai koyuyonu. 

Yeni deYlet hö1lece aclmı al • 
dıktan sonra halife adı ile lata. 
bulda bırakılan phıın adı detif. 
mit bir saltanat sembolü tekim • 
deki hareketleri gittikçe dala 
çok göze çarpmaia bqladı. Tür 
kiyede ha lif elitin uırlarclanbe • 
ri anlamı kalmamııtı. Var sam
lan nüfuzunun da hiç bir etkeli 
blmadıiı büyük harbta deneç
le bir kere daha anlq.lmıfb. 
Cumuriyet için bir tehlike ola 
bu kurumun da artık 71kılmur 
aerekti. Büyiik Önderin 1 mart 
1924 tarihli söylevinde gösteri -
len bu lüzum, 2 mart 1924 Parti 
grupu toplanbımcla ,eriye Ye n • 
kaf vekaletinin de kaldmlmasr. 
tek mekteb uıulünün kabulü ö • 
nergeleriyle bera h~r oyhirlifiyb :ılJllJıqtur. ayram , ı· 

• erk es Ankara birası 1 I~ 



~ lngiliz Kıralı 25 yıl l l' 
önce tahta çıkmıştı Yabancı gazetelerde o 

B :.ı gün ( r. mayıs) Ingi 1 tere kı. ~iiiıılııiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİım-..iiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.;m.-.-.---iiiiiiii-.-....-iiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiii3#:-:JJ1 
ud klarımız 

ralı b:;ind Corc'un İngiliz tahtı
na çıkmasııun yinni beşinci yıldö
nilmüdür. Bur.un için İngiltere'de 
büyük şenlikler yapılacak; bun
larda imparatorluğun her tarafın
dan gelmiş olan birçok britanyah
lar bulunacaklardır. 

1 ~65 yılında doğmuş olan kı
ra! beşinci Corc, ölen kıra! ycdiı7 

lngiltere Kralı ]orj V. 

r..dvard'm oğludur ve 1910 yılı 
6 mayısında İngiltere krralı ve 
Hindistan imparatoru olarak tah
ta çıkmıştır. 

Kırat beşinci Cor~ 1893 yılın
da Tek Prensesi prenses Viktor
ya Meri ile evlenmiş ve ondan al
tı çocuğu olmuştur. 

kabul edildi. Ve 3 mart 1924 de 
Kamutayda kanunlaıtınldı. Bu 
kararın tabiiğ sonucu olarak ha • 
life ile beraber eski aaltanatm bü
tün soyu cumuriyet toprakların -
dan çıkarıldı. Türkiye Cumuriye
ti anasal kanununu da 20 nisan 
1924 de bu yeni ıekillere göre 
değiıtirdi. 

23 sontetrin 1924 deki bir grup 

toplantrsmda partinin adma yeni 
devletin adı olan cumuriyet keli • 
mesi eklenerek Halk Partisi esas
taki prensiplerini değittirmiyerek 
" Cumuriyet Halk Partisi,, oldu. 

Parti prensq,leri tarihinin ba
r"' ı kadarki kmnmda dikkati 
ç•ken nokta banttan sonra bir -
'.>iri ardından başarma yoluna ko
nulan devrim işlerinin seçllmis 
pRrti kongrelerinde karar alma 
yolu ile yapılmamıı olmaaıdır. 

Bnnnn SPhebi partinin " Anadolu 
ve Rnmeli Müdafaai Hukuk Ce ~ 
miyeti ,, adı albnda süel utkuya 

kadar yalnız yurdu kurtarmak e
reği ~inde koprken ondan 
sonra Halk Partisi adını alarak 
ııyasal prensipler üzerinde ya · 
Taf yavat yeniliklere doğnı a -
~ılma yolunu tutması, ve büyük 
10ravı göz önünde tutarak mem 
leketin anlayış yetenekliğine u · 
yan dikkatli, ince bir devrim ıı 
yasası güdmüş olmasıdır. Barıt· 

tan devrime geçen devir sırasında 
programa önce prensipleri yaza -
rak sonra yeritmek (tatbik et -
mek) cfeğil, önce Büyük Önderiıı 
ruhuı da doğmuf olan devrim gü 

netinin ışığiyle birbiri ardından 

gelen timşekler halinde Türkiye 
ı.1fuklarım yeritme ile aydınlatıl 
ması ve prensiplerin ondan sonra 
kı\leme alınması gerekti. Bu de,· 
rede kurultay ödevini Kamutay 
Parti grupu yapıyordu. Hadise
lerin birbiri ardına yığılması ge • 
nel anlayııta az çok bir sükun be
lirttiği günlerde barıttan sonraki 
ilk Parti kurultayı toplanmaya ça· 
ğmldı. 

f ikinci Büyük Krıraltaydan 
-ü Biiyiik Kıınıltaya •• tltıir 

'"in). 

Tuna konferansı 
hazırlıkları 

L'Echo de Paris, Paris - 29. 4. 9JS 
Dış bakanlan BB. Laval ve Mu

solininin 7 ikinci .lranunda Romada im
zaladıkları protokolda mübhem surette 
t.aslağını yaptıklan Tuna paktiyle meş
gul olmağa başladılar. Bu proje dört 
aya yakın bir zamandan beri doğu • ku· 
zey yardım paktı ve bunun gerçekleşe

bilecek kısmı olan fransız - Sovyet 
andlaşması projesı yüzünden ik:inc.i plSn
da kalmıştı. Nitekim Küçük Anlaşma 

daha ilk gündenbcri, daha önce fran -
sız • sovyet paktı yapılmazsa Tuna ko
nuşamlarına giremiyeceğini söylemişti. · 

BB. Lava] ve Potemkin'in konuşmaları 
bu hafta bir sonuca varınca prüzler kal
:kacak ve Tuna konferansı da haziran 
başlangıcında açılmıa, iş dksik olmıya
caktır. Vakit azdır. Geçen hafta Stresa
da B. Musolini fransız ve ingiliz ıbakan
larının dikkatini, Avuıtury.a tehlükesi 
üzerine çekiyordu. Eğer ifler sürünce • 
mede bırakılırsa günün birinde temmuz 
1934 dekine benziycn sahneler bizi şa

şırtabilir. 

Roma anlaşması, Avwıturyaya biti· 
şik devletlerle ondan toprak almış dev
letlerin ve Fransa ile Avusturyanın ken
disinin de imzalryacakları "ademi mü -
dahale,, teahhüdlcrini gözönünde bulun
durmuştur. Bu "ademi müdahale,, va -

didir. Yani bafka bir deyişle, paktı im· 
zalıyanlar "karşılı:ldı olarak biribirle • 
rinin iç itlerine karışrmyacaklarıru,, 

toprak bütünlüğünü zorla ihlal etmek 
amacmı güden hiç bir kargaşalık, pro
paganda veya müdahale teşebbüsü yap
tırmıyacaklannı ve bunlara müsaid dav
raomıyacaklarnu,, teahhüd edecekler • 
dir. Bundan başka, paktı imzahyanlar 
icra anlatmalarıyle - yani süel anlaş
malariyle - ikişer ikişer bağlanmağa 

izinli olacaklardır. Eğer bu gibi önerge· 
ler onanırsa devletlerin toprak bütün -
lüklerinin ve sıyasal erkinliklerinin ga
rantisi hakkında olan uluslar sosyete • 
si paktının 15 inci maddesi, A vrupanın 
en çok tehdid altında olan, en derin ka
rışmalara maruz bulunan bir çevresin • 
de meriyete girmiş olacaktır. Hesablan
dığına göre, hep birden 36 tane süel an
lqma yapdabilec:e\ıtir. 

Son on bet yıl içinde yapılan büyük 
tefCbbUıleri ve bunların ıuya düftiik -
lerini gören kbmeler, bu kadar büyük 
bir sistemin kurulup çevrileceğine pek 
de ;n•mmazlar. Yalnu Avuatuııya er • 
lrinliğini dÜflhlelim: enu ciddi bir U· 

yasal mildOlııldk bile Almanya'nm, bat· 
ti Macariataıuıı bu erkinlip uyacakla· 
rmı yabud da bqka devletlerin ba er· 
kinlifi uvfamalan hakkını tanıyacak· 
larmı aanamaz Berlin.de, Budapeftecie 

ve battı Varpada derin bir defipklit 
olmad•~a. Tuna Avnıpaamda bant ia • 
tiyenler ne Almanyaya, ne de onunla 
birlik olan Macariatan ve Polonyaya gU
venmemelidirler. Kati aafba 1ekiz dev· 
let yerine bet devlet araamda. yani Fran
sa, İtalya ve Kilçiik anlapa arasında 
kararlattmlacaktır. Bundan ötesi de 
şüphesiz. vakit kaybetmek demektir. 

Esefle söyl~ıyelim ki vakit kaybedi

lecektir, çünkü Cenevrenin dütünc:cai
ne göre andlapnaların lcorunmaaı için 
yapılan bir birlikten biç bir devlet çı -
karılamaz, meğer ki kendiliğinden çık
sın yahud ta bir bç red cevabı vererek 
kötil niyetlerini ca.tenin. Halbuki hiç 

bir zaman bu devletin öç güdme istek -
leri hakılnnda önceden bir hüküm veri· 
lemez. Zaten, Küçük Anlapnanm, Habl
burgların tahta çıkmaıına razı olmama· 
lan keyfiyetiyle ahenkleıtirmek gere~
tiği için tarifi pek de kolay olmıyan bu 
"ademi müdahale,, iti üzerinde Alman
ya ile ltalya arasında verimsiz bir ko
nuşma yapılmaktadır .Tuna paktı da 

böyle konuıulursa, asıl amaç olan Fran
sa, İtalya, Avusturya ve Küçük Anlat
manın işbirliği sonucuna varmadan ön • 
ce Doğu • Kuzey paktının geçtiği usan· 
dmcı safhalardan geçecektir. 

Meseleyi aydınlatmak istiyen faşist 
hükümeti Avusturya ve Macaristanın 
dış bakanlarını bu mayısta toplanmak 
için Venedik•e çağımııJtn". Dış bakan• 
lığı ashakanı R ~ •viç l endiler=yı, ko -

nuşaca:ktır. Öğrendiğimize göre Kigi sa
rayında yapılacak olan bu k upnalar 

Küçük Anlaşmanın düşmüş gibı .. rül
düğü bir zamandan kalmış olan 18 mart 

1934 tnrihli revizyonist prot0ko1 muci -
hince ve !böyle bir düşünce içinde ya -
pılmıyacaktır. Bu hadise İtalyan sıya • 
sasının ne olduğunu meydana çıkardığı 
ve şimdiye kadar bir etkisi görülmemiş 
olan 7 ikinci kanun tarihli Roma pak
tının, B. Musolininin diışüncesine göre 
ne olduğunu meydana koyacağı için 
önemlidir. İtalyan hükümet şefinin, 

kaybolan zamanı telafi ederek Küçük 
Anlaşma ile on yıldanbcri devam eden 
düşmahğın tasfiyesine başlaması, ar
zuya değer bir şeydir ve bu, Tuna kon
feransı için çok lüzwnlu bir başlangıç-
tır. 

Fransız - Sovyet anlaş
ması ve İzvestiya 

lzvestiya gazetesi, fransız - savyet 
andlaşmasrnrn iki ülke geçiminin geniş
lemesinde önemli bir yer tuttuğunu ya
zara!: diyor ki: 

,, Sovyetler Birliği, barışın eski SÜ· 

el bağlaşmalar gi.bi diplomatik çalışma

larla pekiştirilmiyeceğine inanmış bu -

lunmaktadır. Sovyetle.r Birliği, uluslar 

sosyete&ine girerken bu kurumun dcuv

vetlenmcsiyle barışın pekiştirilmesine 

irişmek istemiştir. Sovyetler birliği yer 

yer andlaşmalar sistemini bu amaca iriJ

mek için en eyi yol olarak bulmuştur. 

baysal lığın yer yer yapılacak andlaş

malarla peıkiştirilmeıi bu andlaJDlaları 

genel bir andlaşma yapacak vıe bu da 

uluslar sosyetesini pekltltirecektir. 
Franaız ve Savyet diplomasileri bu yer 
yer andlaşmalar yolunu en ~abuk ve en 

eyi yol saymıılardır. Doğu andlqmaaı 
önergesinin Almanya ve Lehistan tara

fmdan karfdattığı engeller timdiye b· 

dar yenilememiştir. Bunun içindir ki 

sovyetler ve fransız hük\tmctlcri bu and

laşmanın gerçeklef111Csi için bundan son
ra da çahşmakıtan vazgeçmeksizin, ba1-

ka bir :fOl seçmek zoru karşısında kal • 

mışlardır ki bu yol kartılılrb yardım 

andlqmuı yoludur. Bu andlqma bil • 

tün uluslar aosyetemi anlapnuma da -

yanmaıkta YC hiç bir n.ldt bedıangi tiçün 

dl bir devletin banpner i8tekleriııl 

önlememclrtedir. Türe bMımından and

latma bafb devletler ininde kapıyı 

kapalı tutmıyor. Andlqmanm bant bel· 

sesi olarak geniJliti ve deleri ı.e daha 

derinclir. lki b!:ytur devleti bir aaldınf 

bı-ıwm biribirlerine yardıma sorlı • 

yan bu mıdlapm, uldınf mymsı cU • 
den her devleti ıuna inandırmalıdır ~ 

barıpeven devletleri biribirinden myır

mak umudu bottur ve saldıran, birge 

kar)ılıkla bqılapc:aıktu Eğer aaldır· 

ma.k istiyenler franaız • sovyet andlaf • 
maauıın bu anlamını duyarlarsa, and -

lapna bu devletledn barpever yola gir

melerine yardım edecektir. Bu devlet -

ler bu ıyolda Sovyetler Birliği ile Fran

umn yardmımı bulacaklardır. İki dev

letin, aoıyal sistemlerinde ayırt olsa bi· 

le, saldınt halinde biribirlerine yardım 

için anlapnrı olmaları iki tarafın barı

p ne kadar önem verdiklerini ve bu ba

rıp birge çabpnalarla *ıonımak yolun -

daki dölenlerinin ne kadar güçlü oldu

ğunu göstuecektir. İmza edilen and -

lapıa, barıf için birlepk ve sürekli uğ

rqmanın temeli olacalttır. Bu uğrat -

ma yalnız iki devlet ve onların kurum· 

ları değil, franaız ve sovyet kamoyları 

rollerini yapmalıdular. 

Mısırda durum 
MaIJfester Gardiyen gazetesi yazı

yor: 

!Bugünkü Mxsır'da ne parlamento, 
ne de anayasa yoktur ve orası göze gö
rünmeyen ve pek de yardım görmeyen 
bir diktatörlük tarafından yönetilme1c
tedir. 

Geçen ikinci teşrin ayında bugün
kü başbakan Nessim Paşa, erki eline 
geçirdiği :zaman, herkes, artık ydlar
danbcri süren diktatörce ıyönetimin ao
nuna ereceğini ve cwsi gibi genel bir 
seçim yapılıp say.lavlar seçilip :parla
mento aırılacağını umm~. 

1929 yılında tam İngiltere ile bir an
laşma yapmayı baıarmak üzerıe iken er
ıki elinden .kaçıran •e Mıllntl en eyi 
kurumlandmlmış 'bir partisi olan Vefd
in lböyle bir genel seç:im aonunda ı M 

iş başına geleceği sanılıyordu. 

O gün bugündür, ilk önceleri baş
bakana yardım göstermiş olan Vefd 
sou zamanlarda yerinde duramamakta
dır. 

Son on beş gUn içinde hiikCmete 
- Mısırda törü olduğu üzere • ingilizler
den yana olmak suçu yamanmIJ bulunu
yor. Buna da bir belge .olmak üzere 
Sir Cofrey Korbet'in finans bakanlığı
na danışman olarak getirilmesi göste
rilmektedir. 

Anlaşıldığına göre başbakan bUtün 
lbu saldınşlara karşı savgalarda bulun
makta, ve bunun ingiliz yüksek komi
serliğinden de yardım görmektedir. 

Geçen perşembe günü Nessim Paşa· 
ya bütün bu güçlükleri çıkardığı anla
şılan İbraşi Paşa çekildi. Fakat bu u
zun süren susmayı elden bırakıp ileri· 
de neler yapmak istediğini ortaya a
trncaya kadar Nessim Paşanın hafı ra
hat kalacağa benzemiyor. 

Bundan başka, Mısır ile İngiltere 
arasındaki pürüzlü sorumlar eyi bir ıe
.kildc kotarılıncaya kadar Mısırdaki 
ingiliz yüksek komiserinin yardımı da 
bugünkü hükümete bir asığ ve kolaylık 
vermesine imkan görülmemektedir. 

Venedik görüşme
leri başladı 
(Bap 1 iaci ayzllılla) 

b.m B. De Kanya, ltalya ile Yu
ıoala~ en çok ekonomi ala 
mncla yalanlapmtlan maelesini 
ortaya ....... br. B. De Kanya, 
Macariatan ile Yaa-laYyaam J -
talyaya •Jm mallan çdaarchkları
m N her ilriejnin de en ayade ke
reste Ye haJ'Y&ll atbldanm .ayı. 
mittir. 

Bir beknna ıöre ele, Macari1-
tan, YugoalayYanm Manilya ya
imcı için Ulmlar sosyetesine aun. 
IDUf olduia dilekçe maeleainin 
Romada toplanacak T.una konfe
ransı açılmazdan önce kotanlm:ı.
nnı iıtiyecektir. 

Yeniden ailahlanma itine gelin
ce, Macaristan, bu itin Romada 
ulUfal olarak dilediği halde, ltal· 
ya, bunun yalnızca Ulmlar aoıye
teaine aid olduğuna ileri sürmek -
tedir. 

Venedik konferansmm 
ilk günü 

Venedik, 5 (AA.) - Maten 
gazetesinin özel aytanmmm yaz
dığına göre: "Macaristanm süel 
eşitlik hakkındaki asısı iddialan 
Roma konferansını geciktirecek 
gibi görünmektedir..,, 

V cncdik konferansının ilk top
lantısı, Macaristanın dileklerini, 
öbür devletler sıyasasına uydur
maya çalışmakla geçmiştir. İtal
ya, Macaristanm eşitlik iddiaları
m Fransaya pekiştirmek ve Ma
caristan'a bazı tecim ve ekim a-

Bu andlapna için yapılan ılconupna -

ları eyi sona ileten Litvinof ve Lava}, 

barı§ izerinc !büyük yardunda bulun • 
muşlardır. Fransız - Sovyet karşılıklı 

yardım andlaşması tarihe, hiç bir dev 

Jete zarar vermeden barış davasına yar
dnn eden en önemli diplomam i~rlu
deıı biri olarak gcsccektir. l 

sığlan göstermek isteğindedir. 
Venedik'te toplanan memle

ketler, konferans sonucunu ancak 
bir uzlaşma yapıldıktan sonra 
bildireceklerdir. 

~rd postası. 

Salihlide gençlik çalış 
maları çok verimlidir 

Salihli (özel bildinnenimizden) 
Burada gençlik ~alışmaları çok verim1 
lidir. Bütün ilçelere örnek olacak ıka.• 
dar gelişmiş olan hu çalışmaların v·· 
rimlerini Salihli spor kulüplerinde ya· 
kından görebiliriz. 

Salihli gençlik duygu1arını anı ;1taD 

ve devrimci gençliğin Atatürke ve yur· 
ela ba,lılı~ını gösteren birı;ok hareke~ 

&alihli geneliğinin baıkanı B. 
Cema1eddin Artam 

ler arasında geçen gün toplanan Sa!ihll 

ııpon:ular birliğinin toplantısında ceza
cı bay Cemalettin Artamm söylevindcı 
birkaç parça alıyorum. Yakın bir tarih· 

te anayurttan ayn dii§mcnin, düşman 

elinde esir kalmanın acısını tatmış olan 

Salihli gençliğinin bugünün şefleri• 

ne nasıl bağlandığını bu sözler çok jj 
zel anlatacaklardır. 

Atatürkün topra1dannı düşman bil· 
rümesinden kurtarıp üzerinde yepyeni 

Vl dinç bir cwnuriyet var ettiği Tü.:kj. 

ye günden güne gelişip sağlam teım:Ueı 

üzerine çağaş soysalhklann üstün• 
geçmek dileği ve amacı ile kuruldu 

ğww ıöyliyerek Salihli gençliğiniı 

inanını anlatan Bay Cemalettin Artam 
dedi ki: 

·•- Bu derin gönüllerin, bu çelik 
vücutların teker tek.er değerleri büyü'11 
olmakla beraber, bapracağımız büyük 

işte gerekli olan müthi§ enerjiyi birden 
göstermek n ülkümüze tez elden ve en 
kıaa yoldan iri§Cbilmek için bütün bu 

kaynaklan bir araya toplamak, planlı 
ve disiplinli olarak hep birden çalışmak 
yWriimündeyiz. (mecburiyetindeyiz.) 

Türk gençliği, AtatiiI'kün ba§kur an• 
danlığı altında yürüyen bir ordudur. 
Bu ordu, onun nurlu parmağı ile gôs· 
terdiği amaca doğru yürürken, hiç şüp-• 
he yok ki, kolordulara, fırkalara, aı..y. 

lara, taburlara, bölüklere, takımlara ve 
mangalara ayrılacak, geni~ sınırın m11h

telif yollarından ilerliyece-ktir. Fa·;:at 

bütün bu ayrılmalar birleşmek içindir. 
İstikamet aynıdır ve her kısım, k ntli
sinin hareketinde öteki kısımların ıe 

gibi faydalar bulacağını düşünece· · . 

İşte biz <le bu gençlik ordu ı n 
bir bölüğünü teşkil ediyoruz. San e 

uyanan ve canlanan bu gençtik, go te· 
receği yararlıklarla bütün türk gençligi 
makinesine sağlam bir vida gibi fayd lı 

olmak ülküsü ile ç lı ,aca'ktır. 

işlerimizi böleriz. Kümelere ayrılı

rız; fakat bütün bölmeler, bütün ayır· 

malar hep Atatürk oğullarının birli;i

ni ve gücünü artırmak içindir; biribıri· 

mizden, bir kümenin öteki kümeden bir 

an için ayrılmak ve uzakla~mak istegi

ni gönlünde tutmasına imkan yoktur.,, 
Salihli gençliği her fırsatta bunun 

gibi gençligin inanını ve çalışma u 

hızlandıracak degerli toplantılardan a· 

sığlanmaktadır. Ekonomik özeUiklerıle 

ünlü olan Salihli gençlik çalıpnasile ve 

ıoysal hayat baknnından da en ön saf· 

haya geçmek ergesile çalr~ktadır. 

Çankırıda lıay\ uu öa) ibI 

Çankırı, 5 (A.A.) - Hay\ n 

sayısı geçen yıla göre bu yıl alt -
mış bin fazladır. Bu hesabla il oud 
cesindc 20 bin lira fazla bir ~elır 
olacaktır. 



b MAYJS 1935 PAZARTESl ULUS SAYtFA 5 

DIŞARDAN GELEN SON DUYUKLAR 
llJ.\lANYADA 

Alman birliğini 
kurmak için 

Sertin, 5 (A.A.) - İç İsler .Ba
kam B. Frik, Öropeişe re;ü der -
gisinde şu satırları neşrediyor: 

" Almanya'nın birliğini tüm -
lemek için, onun yeni toprak ku -
rumunu sağlamaktan baska yapı
lacak bir iş kalmamıştır.:.: Sıyasal, 
ekonomik ve tarihsel unsurları da 
~esaba katarak bu işin başarılaca
gı zamanı, önder kendi kestire -
cektir. Almanyanın bundan son -
raki eyaletlerinde yaşıyanlar 3 
milyon ile 4 milyon arasında ola
caklardır. Bir araya toplanacak o
lan bn eyaletlerden ücüncü Reich
ın hirlec- ik alman de;leti vücude 
gelecektir.,, 

B. F rik, 7. 4. 933 tarihli yasa -
nm, yerli parlamentoları ortadan 
kald·rarak ve her eyaletin eae -
menlik haklarını Almanya'ya ~ _ 
rerek, birliğin temelleri kurmakta 
olduğunu hatırlatmaktadır. 

Bir uçak kazasr 
Berlin, 5 (A.A) -Birkaç gün

denberi kaybolan bir Yunkerı u 
çağının içindeki 7 yolcu, Çekoslo
vakva sınırları yakınında Fihtel 
dağ-larmda ölü olarak bulunmuş
lardır. 

Dumanlı havada yolunu f8fl • 
ran ucağm bir dağ doruğuna çarp
ın'! olduğu sanılıyor. 

Yolcular, alman generallerin -
d0 n Höring ile karıaı ve kızı, tay
yare teğmeni Braun, bir pilot ve 
iki pilot adayı idi. Kaza3·a uğra
yan bu uçağın buldurulması için 
yapılan yardımdan ötüıii alman 
hükümeti, çekoslovak hükümeti -
ne teşekkürlP.rini diyemine, Prar· 
d.aki atasemiliterini memur etmİf· 
tir. 

Almanyada katoliklerle 
savaşma 

Karlsruhe, 5 (A.A.) - Havas 
aytarmdan: Gizli devlet polisi, 
önce yasak edilmiş olan katolik 
gençler birliği üyelerinden 7 kişi
yi tutsamrşlardır. 

Polis, bu gençlerin, bazı Hit
lerci gençleri hırpalamış ve teh
did etmiş olduklarını söylemekte
dir. 

Bir otomobil kazası 
Sandiego, - Kaliforniya - 5 (A. 

AJ - Ceki Kugan'm babası ile si
nema aktörlerinden, genç Robert 
Harner ve Durkin bir otomobil ı 
kazası neticesinde ölmüşlerdir. 
Ceki Kugan yaralıdır. 

FR~~SADA 

B. Flandenin kolu kırıldı 
Okser (Fransa), 5 (A.A.) -

Başbabn Flanden'in kolu, kendi 
otomobili ile ba§ka bir otoruobil 
arasındaki bir çarpı~nıa sonucun
da kırılmıştır. 

Başbakan, bu sabah oyunu ver
mek için, belediye başkam bulun
duğu Domecy'ye gidiyorclu. Ya · 
nında karısı, kızı ve güveyi B. 
Fransua Brege vardı. Bayan Flan· 
den ile B. Brege laafif berelen -
mitler, Bayan Brege ile ıof öre ise 
hiç bir şey ohnallllfbr. 

B. Flanden, Vokser hastanele-
rinden birine yatınlmıştır. Birkaç 
gün kımıldamıyacaktır. Halinde 
hiçbir ağırlık yoktur. 

8a§bakanm arabası Okser' den 
giriyorken, belediye başkam ve 
saylav B. Renuatör'e aid baıka bir 
otomobil, işaret vermeksizin, bir
denbire yan bir sokaktan çıkmış, 
yolu kesivenniştir. Zorlu bir çar· 
pışma olmuş, bunun sonucunda da 
batbakamn arabası, yolun sol ke
narındaki bir çınar ağacına tosla -
mıştır. Doğrudan doğruya ağaca 
vuran başbakanın kolu, kmlmıt -
tır. 

Bir yüzme rekoru kırıldı 
Paris, 5 (A.A.) - Fransız Jak 

Kartone, 200 metrelik kulaç yüz -
me dünya rekorunu 2 dakika 39 
6/10 saniye ile kırmıştır. 

Bundan önceki rekor, 2 daki • 
ka 42 4/10 saniye ile alman Sletas
ın üzerinde idL 

Bir boks maçı 
Paris, 5 (A.A.) - Orta ağır

lık boks şampiyonu Marsel Til, 
14 üncü raund'da, süngeri geri at· 
mak suretiyle, Çekoslovakyalı 
Caks Vilda'yı yenmiştir. 

Şalyapin'in sıhhati 

düzeliyor 
Pam, 5 (A.A., - Şalyapin'in 

nbhati gitgide düzelmektedir. Şiın
dilik bir tehlüke kalmamıt gibidir. 

YUGOSIA VYA 'DA 

B. Y evtiç seçimden 
akımsar 

Belgrad, 5 (A.A.) - Başbakan 
B. Y evtiç, bugünkü seçim sonuç
ları hakkındaki aknnsarlığmı söy
liyerek, Havas Ajansı aytarma 
tunları söylemiştir: 

"- Ayrıt partilerine istenilen 
propaganda ve hareket imkanları
nı bıraktık. Sonucun hükumet için 
hoşnudluk verici olacağını ve ulu
sun bugün girİ§tİğimiz ve devam 
etmeğe karar verdiğimiz izeri ona
yacağmı umanın. 

6 şubatta dağıblan Skupçina 
için 360 üye seçilecektir. Aşağı yu
karı 4 listeye aynlmıt 2.000 aday 
vardır. 

Birincisi; B. Y evtiç'in hüku -
met partisi listesidir. 

!kincisi; t 929 da dağıtılmış 
eski partiler birliği olan Maçek 
ayrış listesidir. 

Üçüncüsü; fatistliğe eğğin ulu
sal Liotiç listesidir. 

Dördüncü; Y evtiç hükümet par 

tisine bağlanmıyan ulusal yugoı -
la'f' partisinin bir kısmıdır. Bu 
Maksimoviç listesidir. 

Milyonlarca aeçici yazılmıştır. 
Seçim açık olacakbr. Seçici, seçim 
komitesi önüne geldiği zaman han
gi liste için oy vereceğini söyliye -
cektir. 

Skupçina' dairi üyelerin beşte 
üçü memleket çoğunluğunu toplı
yan liste kazanacaktır. 

°'OVYETLER BIRLICINDE 

Bay Stalin'in önemli 
bir söylevi 

Moskova, 5 (A.A.) - Büyük 
KremJin sarnmda Mmkova gar
nizonunun bütün süel smıflarma 
bağh 1700 kişilik komutan ve ge
neraller şerefine bir kabul töreni 
yapılmıştır. 

V oroşilof ve Molotof birer söy
lev vermişlerdir. Kabul töreninin 

D 
• ~ d sonunda Stalin söylevinde şahsı

anzıe te para urumu nda bütün kızıl orduyu ve komü-

Varşova, s (A.A.) _Para kıy· nist partisinde olsmı olmasın bü
metinin düşürülmüş olduğu halde, tün bolşevikliği selamlamış ve de-

Danzig'te sakinlik vardır. Fiatlar miştir ki: 
komiserliğinin imiyle, dükkinlar "- Bir kimse partide olmak 
kapannllltU'· Polonya teciminin için de bolşevik olabilir. Partimu 
uğradığı zarar, 30 milyon doti dışarısında da binlerce ve binler-
oranlaruyor. ce er ve becerikli bolşevik içten 

Nazi başkanlarından Forster, ~et~r~k iş görme.kt~ir. Hüküme 

DAf;l.NlK DUYUKLAR 

Kabineyi B. Leinı 
kuracak 

Madrid, 5 (A.A.) - Yeni ka
binenin kurulması yeniden B. Ler
ru'ya verilmiştir. 

:(. ~,, 

Madrid, 5 (A.A.) -B. Lerru, 
geçen martta olduğu gibi ve im _ 
k~n bulursa daha da genişleterek 
hır temerküz kabinesi kurmağa 
çalışacaktır. Bugün bu işi bitirmek 
umudundadır. 88. Robles Vlasko 
ve Alvarez'i çağırıp görüşmüştür: 

Papazlarla savaşma 
devam ediyor 

Londra, 5 (A.A.) - Röyter a
jansının Berlinden öğrendic7ine 

.. b 

gore, aynşrk papaslarımn yaka-
lanmasma devam olwunaktadrr. 
Appelsde ve Dortmunda olmak 
üzere iki papas daha yakalanmış
tır. Bunlar devlete karşı söz söy
lemiş olmakla suçludurlar. Ber
linde Senger hila hapiste bulun
maktadır. 

Filipinde sıyasal durum 
Manilla, 5 (A.A) - Hükümet 

SakdaHstlerin başkanlarından~ 
Ramosun teslim edilmesini Japon. 
yadan dilemek isteğindedir. 

Tokyodan alman amerikan tel 
yazılarına göre, B. Ramoı, bir ta
kım etger japonyalılarm yardnnı
nı kazanmağa bakıyormuş. Ra 
mos, İngiliz, İspanyol ve tagal dil
lerile yazılı ve (Bağmsız Filipin) 
adlı bir gazete çıkarmaktadır. Bu 
gazete, Filipin adalarının, Ame . 
rikanm zulmünden derhal kurta
nlması için, japon ulusunun yar
dnnmı dileyen bir bildiriğ çıkar -
mıştır. 

Arsıulusal pamuk 
kongresi 

Roma, 5 (A.A.) - B. Musolini 
arsıulusal pamuk kongresinde 
temsil olunan 21 ulus 350 delege
sini Venedik sarayında kabul et
miştir. 

B. Musolini delegelere kongre· 
nin işlerinde haşanm dilemiştir. 

B. Henderson lord olacak 

Dantzig sanayi delegelerine, dant- ttmızın ve partımızın ka~gtısu 
.Gg'in ıoo yıl erkin bir şehir olarak Sov~e; Rusya ulusunun yuksel-
kalmıyacağmı ve akla uygun ge - ı mesıdı.r. ,. .. . . 
ten bu değişikliğin, ergeç, hasıl Stalın ın sru:len sonu gelmıyen 
olacağını söylemiştir. alkışlarla karşılanmıştır. 

Londra, 5 (A.A.) - Star gaze
tesine göre B. Henderson, silih -
lan bırakma konferansı başkam 

sıfatiyle görmüş olduğu hizmet -

1 
lerden ötürü ve Kıralm 25 inci yıl- 1 
dönümü şerefine Lordluk aşama
sına yükseltilecektir. 

YUNANlSTAN'DA 

Eski başbakanların 
duruşması 

Atina, 5 (A.A.) - Süel hakye• 
rindeki hükümet komiseri, Veni .. 
zelos ile Plastiras için ölüm ceza .. 
sı verilmesini istemiştir. Komiseıı 
eski başbakanlardan Gonatas, Ka• 
fandaris, Papanastasyu ve Milo
nas 'ın azıya karışmamış oldukla· 
nm, ancak a~ıyı kötülememekle 
suçlu bulunduklarını ileri sürerek 
bunlar hakkında da birer yıldan 
aşağı hapis cezası verilmesini di
~emi~tir. Venize!os'un oğlu için 
ıstenılen ceza, 8 yıl hapistir. 

Müddei umumi Venizel09 
ile Plastiras'rn yoğatı

mmı istedi 
İstanbul, 5 (Telefon) - Ati

na'dan bildiriliyor: Harb divanı 
parti başkanlarının muhakemesi• 
ni bitirmiştir. Müddeiumumi Ve
nizelos ile Plastiras'ın yokatımı
nı, Gonatas'ın altı ay, Kafanda
ris'in bir ay, Papanastasyu'nun 
beş ay, Honas'm dört ay hapis 
cezalarına çarptlmasmı istemiştir. 
Karar bekleniyor. 

İstanbul, 5 (Telefon) - Ati· 
na'dan bildiriliyor: Deniz divanı 
harbmda suçlulann avukatlannm 
müdafaalan devam ediyor. diva
nın hükmü yann beklenmektedir. 

Sevrole grevi devam 
ediyor 

Detroit. 5 (A.A) - Şewoı. 
otomobil fabrikaları Buf folot'ta • 
ki montaj atölyelerini kapalDlf • 
tır. Bu kararla Mişigan yakasın
daki işsiz otomobil sanayii işçisin· 
den 33.200 kiti daha açıkta kal • 
mlfbr. G ..... ğüne göre, BJ'8Y• 

ciler azlıktır. Fakat vites kutula • 
n yapan T alerodalci atöl,.eler gre
vi, general motorı kumpanyası • 
nm montaj ve tahta la11mlar atöl
velerini issiz bırakmaktadll'. 

SE! 

ANKARA RADYOSU 
19.!0 - Digçıinin neti 
19.40 - Musiki: 

Tchaikovaky ilkbahar 

Manufko Harb pıklaı 
Masscnet Le Roi de Lahe>rJ9 
L. Cavallo Sabab prlrıaı 
Rossini Denza 
Scı: il. K. Çckatov&ki 
Piyano: Ulvi Cemal 

20. - Meşhur ~hlivanlarımıı 

20.10 - llaDki: 
Ruı musikisi (Plakla) 
20.30 - Dans musikisi 
20.50 - Haberler 

ULVS'un .-omaıu Tefrika:66 kont ağır surette yaralandı, prof~sör L~ 
çok meşgul görünüyordu. İş belki acıklı bir 

Maillot kapusundan geçtiğimiz sırada, 
budala sinirlerime iyice hakim olmuştum ve 
kendimden çok memnundum. Villiers 
avönösüne yaklaşırken, Mamazel Agata'ıım 
kafası sabahm sisi arasmda belirerek beyaz 
gözleriyle tethdidkir bir şekilde yüzüme 
bakmağa başladı. Saatıma baktnn, yedi bu
çuktu, cesaretim yerine geldi. 

aynı deliği açabilecek olan, demir kadar se 
dişli bir böcektir.,, 

San Michele'nin kitabı 
Yazaa. AkseJ MUNT 
Türkçe1e çevll'etı: Nasuhi BAYDAR 

Dişlerinıin çatırdw, cümlenin sonwıu 
duymama mani oldu. Kalbim fenalaşıyor, 
başnn dönüyordu. N orstrom' a hava almak . . ' ıçın camı açmasını söylemek istiyordum 
ama ağzımdan bir kelime bile çıkmadı. Ka
pıyı birdenbire açarak bir tavşan gibi dışa
nya sıçramak istiyardmn, fakat ne kolumu, 
ne bacağımı kımıldatabiliyordum. 

N orstrom gülerek: 
-"Çok kan kaybediyordu. Profesör 

Labbe, kurşunun sağ akciğerin altını baştan 
başa delip geçtiğini söyledi. Eğer iki ay 
Yattıktan sonra kurtulursa talii var demek
tir.,, dedi. 

Dişlerimin biribirine çarpması hanen 
durdu, dikkatle dinlemeğe ba§ladrm. Mir· 
alay:"- Sizin bu kadar eyi nişancı olduğu
nuzu bilmiyordum. Bana ne için ömrünüzde 
elinize tabanca almadığınızı söylediniz?,, 
dedi. 

Sebebini hiç bilmeden birdenbire kahka
ha ile gülmeğe başladnn. 

Miralay sert bir taVU'la dedi ki: 
- "Gülmek için hiç bir sebeb y& Vi· 

jekilde bitebilir.,, . 
Mucize kabilinden konuşabılerek: 
- "Ne yapaynn, dedim, o da benim mü

dafaasız köpeğimi tekme ile öldürdü. Boş 
vakitlerini kırlangıçları ve tarla kuşlarım 
öldürmekle geçiriyor. Müstahak olduğu ş~ 
ye uğradı. Eskiden Atina'daki . Areo~j'~ 
bir kuşun gözlerini oyan genç bır çocugu o
lüme mahkfun ettiğini biliyor musunuz? . 

" - Fakat siz Atina Areopaji değilsinu 
ki ••. ,, 

- " Hayır ama, işler fena gidip bu adam 
ölürse, onun ölümünün müsebbibi de eleği • 
lim. Nişan almağa vakit bile bulamadnn, ta
banca kendiliğinden patladı. Onun ciğerle -
rini delen kıqunu ben değil, başkası attı. 
Sonra, madam ki bu hayvan herife o kadar 
acıyorsunuz, tabancayı bana verirken onu 
vurmamaklığnn için mi aşağıya nişan alma-
mı bana fısıldadD11z? 

Miralay gülerek: 
-" - Memnuniyetle görüyorum ki dili

niz yerine geldi, dedi. Sizi arabama doğru ~ü_
rüklerken söylediklerinizin bir kelimesını 
bile güçlükle anlıyordum. Zaten eminim ~ 
siz de ne söylediğinizi bihniyordunuz; bır 
saka kuıu için durmadan anlamadığım b~ 
teYler mmldanarak yürifyordunuz.,, 

-" Şimdi o, yemek odasındaki masanın · 
cilasını kazrmakla meşguldür, biraz daha 
taliim yardım ederse oı\a görünmeden yatak 
~ama girip bana bir fincan çay getirmesi 
ıçın Rozali'yi çağırabileceğim.,, diye düşün
düm. Rozali ayaklarının ucuna basarak kah
valtmıı ve Figaro'mu getirdi. 

- "Rozali, sen iyi bir kızsın. Allahaşkı
na Mamzel Agata'yı antişambrdan uzaklaş • 
tir, yamn saate kadar savuşmak istiyorum. 
Gitmeden önce üstümü fırçalayıver.,, 

-" Fakat, efendim, siz bu eski şapka ile 
hastalarınızı görmeğe gidemezsiniz. Bakın: 
şapkanın önünde bir, arkasında da bir yu -
varlak delik var! Mamzel Agata geldiğin -
denberi bütiin evin içi naftalinle zehirlendiği 
için bu her halde güve yeniği değil. Yoksa 
fareler mi yaptı? Mamzel Agata'nm odası 
fare dolu. O farelere bayılıyor.,, 

- "Hayır, Rozali, ppkamdaki deliği 
açan ve talisiz bir adamın kafa tasında da 

- "Bu şapkayı. org çalan Don Gaetano'• 
ya verseniz.. .. Bugün onun balkonun altına 
gelerek org çalacağı gündür.,. 

- " Ona istediğin şapkayı verebilirsin, 
fakat bunu değil 1 bu şapkayı saklamak ni 
yetindeyim. Şu iki deliğe - talie - baktmk 
ça içim açılıyor.,, 
.. -. " Si.z de ~c için öteki doktorlar g' 

sılındır şapka gıymiyorsunuz? O şapkal 
daha şık!,. 

- " Adamı adam yapan şapka değil, 
fadır. Mamzel Agata'yı gözümden uzak tu 
tuğun müddetçe de benim kafam muvazen 
sini kaybetmiyecek.,, 

ON BEŞİNCİ BÖLÜM 

John 

. . Kahvalb emtek ve Figaro'yu okuma 
ıç~ otuı:dum. Alika verici hiç bir şey yok 
~irdenbıre gözlerim, iri harflerle yazılm 
hır habere ilişti: ÇİRKİN BİR HADİSE. 

" Granet sokağında birinci sınıf ebe Ma 
dame Requin, bir genç kızın şüpheli şartla 
altında ölmesinden dolayı tevkif edilmişt 
Eaıebi bir doktor için de bir tevkif müz 
keresi tanzim edilmiştir. Bu adamın, yab 
es memleketlere kaçtığından çekiniliy 

(Sonu vM) 
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VİYANA BÜLBÜLÜ 
M ilt tf'ta Eggath 

Ankara belediye reisliği ilanları 
mi' 

!LAN 
Hal numara sabık bedeli muvakkat teminatı 

4 
11 
l2 
14 
16 
18 
29 
33 
35 

. 38 
39 
40 
41 
42 
42 
45 
48 

Samanpazan caddesinde (5) 
numaralı dükkan 
Ulucanlarda 4 Nr. dükkan 
Anafartalar caddesinde 9/ 13 

Lira 
1185 
560 
56C 
56G 
48( 
480 
l500 
400 
480 
480 
600 
480 
560 
560 
560 
710 
640 

1600 
120 

Lira K. 
88 85 
42 00 
42 00 
42 00 
36 00 
36 00 

112 50 
30 00 
.'6 00 
..ılJ 00 
45 00 
36 00 
42 00 
42 00 
42 00 
53 25 
48 00 

120 00 
9 00 

No. lu mağaza 2400 180 00 
Atpazannda eski karakol binası • 30(' 22 50 
Atpazarmda 116/ 120 Nr. lu dükkan 105 7 88 

0 23 numara ,, 100 7 50 
,, 7 numara ,. 64 4 80 

133 numara ,. 250 18 75 
1 numara ., 300 22 50 

,, çayhane 140 10 50 
,, ahır 64 4 80 

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

2 - İstekli olanlar pazartesi ve perşembe günleri saat 
on be~te m11hasebeye gelmelidirler. 1-1689 

Bütii·n esnafıb göz 
•• •• onu ne 

Ankara Belediye Başkanlığından. 

Yapılan tahliller neticesinde 
kan~ıl{ ve hileli mal satanlar hak
lunda belediye zabıta memurla-, 
nnca tutulan zabıt varakaları Ü· 

zerine belediye encümenince ve
rilen para cezaları hundan böyle 
ga7.ete ile ilan edile~ektir. l-11s9 

--- -- -- -- - -
300 
150 
80 

3 
5 
7 

tu vUz otuz kuruştur. 

200 
100 
40 

3 - Tebrik, teşekklir, evlen· 
me vefat ve katı atılka il!nla 
undan maktuan bet lira almır 

AHONE ŞARTLARI 
ı~üd :let Dahilde Harıçte 

Seneliği 17 Lira 30 
fi Aylığı 9 16 .. 
3 Avl iY ı 5 

Posta ücı eti 

Kiralık bağ 
Dikmenin en eyi yerinde 

>eş odası iki matbahı ahın 
myusu ve yinni dönüm mey
,a ve üzümlüğü olan bağ ki
alıktır. Tel. 1610, a müra • 
aat. 1- 1713 

,\skeri Fabrikalar lJmunı 
l\1üdiirliiğü Satmalma 
Komiııyonu llanlan· 

KlMYAGER ALINA
CAKTIR. 

lstanbulda çalışmak ve 
126 liraya kadar ücret ve
rilmek üzere kimyager alı
nacaktır. Talihlerin: diplo
ma, nüfus cüzdanları, as
kerlik terhis vesika ve ev
rakı müsbitelerile umum 
müdürlüğe müracaatları. 
(996) 1 - 1761 

KİMY.ı\ MALZEMESi 

Tahmin edilen oedeli 
(100000) lira olan yukarda 
mikdarı ve cınsi yazılı mal
zeme A$ker1 fabrikalar u
mum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 20 mayıs 1935 
tarihincle pazartesi gürıü sa 
at 14 de pazarlık ile ihale e
dilecektir. Şartname (5) liıa 
mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakt-:.at 
teminat olan (6250) lırd ve 
2490 numaralı kanunıuı ~ ve 
3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte ko· 
cnisyana müracaatları. (984) 

l-17~ '7 

ULUS 6 MAYIS 1935 PAZARTESİ 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 2 mayıs 1935 vaziyeti 

Aktif 1 Pasif 

KASA: 
Altın: nft kilogr-am lS.872,040 

Banknot 

Lira ! Lira 

1 
SERMAYE 

22.325.141,30 

1 
İHTİYAT AKÇESİ 

Lira Lira 

15.000.000,-

1.026.7 57,67 8.148.S00,-
Ufaklık 688.699,4S . .'' l 162.340,75 TEDAV0LDEK1 BANKNOT. 

DAEtlLDEKl MUHABİRLER~ 
TUrk liraıı 

HARlÇTEKl MUHABiRLER: 
Altm: Safl kilogram 3.806,986 

Altına tahvili kabil serbeıt 
dövizler. 

HAZiNE TAHViLLERİ: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
karşLhğJ 

Kanunun 6 ~e tı inci maddele· 
·ne tevfikan haıine tarafından 

1 vaki tediyat 

SENEDA1' COZJ..>A.Nl: 
Hazine bonoları 
Ticari ıenedat 

ESHAM VE TAHViLAT COZ. 
DANI: 

( Deruhte edilen evrakı nak-
A. ( diyenin karşılığı Hham TC 

( tahvilat (itibari kıymetle) 
B· ( Serbest e c;h ;:ı m ve tahvilat 

AVANSLAH : 
Altın "e dlSviı üzerine 

Tahvttftt llzcrlne 

Htss1:<: l>A ~LAR 

MUHTELlF 

748.581.31) 748.581,38 

' 1 
5.3S4.84z. ıu: 

1 
12.837.581,11 i 18.192.423,21 

158 748 563 . 

10.479.'" 148.269.083,-

3.608.000,-
2.724.451,07 6.332.451,07 

30.381.600,43 
4.690.884,55 35.072.484,98 

25.979.49 
1.758.111,54 1.784.091,03 

4.500.000 

9.741.598,7' 

YEKUN 255.803.054, 1 Ü 

1 

LAR: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye ı ss-. 748 . .'io3,-
K.anunun 6 ve 8 inci madde lc-

rirıe tevfikan hazine tna h ndan 

vaki tediyat 

Deruhte edilen ev rakı nakdiyı· 

bakiyesi 
K.ar§ılığı tamamen altm ola ı.ak 

ilaveten tedavüle vaze dile n 

TOR" LlRASl ME VDUATl: 
Vadesiz 
Vadeli 

DÖVİZ MEVDUAT 
Vadesiz 
Vad •li 

MUHTELUI' 

h 

ı0.479. ıso.-

l 48.2G'l.083,-

10.0(..'{),000,-

17 .212.845,52 

-,-

11.1\ ı U.:.i~ 1.-
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Devlet Demiryolla.-. ve 
Linıan lan Satına1ma 
Komisyonu tlanlan 

t LAN 
Muhammen bedelleri ile 

mikdarları aşağıda yazılı el
bise. palto ve serpuşl~.mı 18. 
5.1935 cumartesi günü saat 
l5 .de kapalı azrf usulilP. An· 
karada idare binasında tek
ı ar eksiltmesi yapılacaktıİ. 
Bu işe girmek istiyenlerin 
4498,72 liralık muvakkat te
minat vermeleri ve kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve işe 
girmeğe manii kanuni bulun
madığına dair beyanna·ne ve 
teklifler ile ayni gün saat 
14 e kadar komisyon !"eisli
ğine vermeleri lazımdu Bu 
işe aid şartnameler 325 ku
ruş mukabilınde Hayrlarpa
şa, Ankara merkez ve İzmir 

veznelermdt: satılmaktadır. 
Takriben (4702) takım 

ve parça lacivert serj, laci
vert şayak ve gri şayak el
bise, ı:iyah kastör, gri şayak 

palto, lacivert çuha, kırmızı 
ısuha, lacivert şayak ve gri 
şayak şapka (980) 

Muhammen bedeli 
64974.35 lira 

1-1738 

l LAN 

.., . 5. 935 tarihinden iti
ba.1 en kükürt, göztaşı, potas 
ve sülfat dö süt nakliyatrn
dan; en aşağı bir ton mik
tarında olmak veya bir ton 
ücreti verilmek şartile ton 
ve kilometre başına üç ku
ruş ve bir tam vagon hamu
lesi olmak veya bu miktar 
üzerinden ücret verilmek 
şartile de ton ve kilometre 
başına iki kuruş ücrP.t alı
nacaktır. 

Fazla tafsilat istasyon
lardan verilir. ( ~005) 

1 - 1763 

Daima genç 
daima güzel 

KANZUK 

Balsamin Kremi 

Elli ıenelik bir maziye 
malik ve dünyanın her tara
fında takdir kazanmı§ güzel 
lik kremidir. Cildinizin gii· 
zellik ve tazeliğini daima 
muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin ki -
bıtt tnehafilinde rağbet gör
mü1 ciddi bir kremdir. Çil
leri ve buruşuklan izale e
derek tene fevkalade bir ca
zibe bahşeder. Ruhnüvaz ko
kusu ile ayrıca şöhret ka • 

zanmıştrr. Balsamin kremi 
katiycn kurumaz teninizin 
Utif tazeliğini, cildinizin 

cazib taravetini ancak krem 
Balsamin ile meydana çıkara
bilirsiniz. Bir defa Balsamin 
kullanan başka krem kullana
maz Tanıtmış ıtriyat mağaza
ları ile bilyUk eczanelerde bu-

lunur. 

ZAYİ 
Zati mühürümil zayi ettim. 

Yenisini alacağımdan eskisinin 
bü.kmü yoktur. 

Hamamönü 22 No. h ha
nede Tuzcu Mustafa 

1-1782 

Z AY 1 
Tatbik mühürlerimizi kaybet

tik yenilerini ryaptırdığımızdan 

eaiıilerinin hükmü yoktur. 
Hacı Meh.med ve Abdullah 

1-1787 

- - - ' -

i 

1 
BlL1T 

1 - Hava ihtiyacı için SSO: 600 metre yerli malı haki 
gabardin kumaş açık eksilttne ile alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedel 2676 lira 45 kuruştur. 
3 - Şartnamesini gönnek istiyenlerin her gün iştirak 

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

İLAN İLAN 
l - Yerli fabrikaJaı ma (15275) lira Hatla ihale 

mulatmdan ve bir metresi- edilen 5 adet kalayton siste-
nin tahmin edilen fiatı 480 mi otukla v takımı müteah-
kuruş olan 500 metre haki hit teahhüdünü ifa edeme-
elbiselik gabardin kumaş a- diğinden bu kere nam ve 
çık eksiltme ile satın alına- hesabına açık eksiltme su-
caktır. retile satın alınacaktır. lha-

2 -. İ~l~si 18.5.1935 ~U · . lesi 8-5-935 çarşamba gü-
martesı gunu saat 11 dedır. nü saat 14 dedir. İstekliler 

3 - İlk teminat 180 lira· evsaf ve şartnamesini al-
dır. Şartnamesini parasız mak üzere bedelsiz olarak 
görmek istiyenler her gün M. M. V. satın alma komis-
öğteden sonra komisyona yonundan verilecektir. Ek-
uğnyabilirler. siltmeye gireceklerin belli 

4 - Eksiltmeye girecek- gün ve saatinde maliyeye 
ler ilk teminat mektup veya yatırılmış 1145 lira 63 ku-
makbuzlariyle kanunun 2 ve ruşluk vezne makbuzu ve 
3 üncü maddelerinde yazılı yahut Banka mektubu ve 
vesikalarla birlikte ibate gü- 140 No. lu kanunda göste-
nü ve saatinde M. M. V. Sa. rilen vesaikle birlikte satın 
Al. Ko. da bulunmalan. alma komisyonuna gelmele· 

(995) 1--1739 ri. (874) 1--1520 

U y A N J Ş Serveti fünun 
yerine çıkar ~ 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haf talık ~ 

resimli gazetenin Ankara'da satış yeri AK B A Ki
tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 

•• 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
Şimdiye kad?r binlerce kişiyi zengin etmiştir 

Yeni tertib planım görünüz. 
1 inci keşldesi 11 mayıs 1935 tedir. · 

Büyük ikramiye 25.000 lir2 dır~ 
' 
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ıt·a~rif Vekiletinden/ Jandarma Genel komutanlığı p. J 
Ankarada yeniden yapılacak U. K.] Ankara Sabnalına komıs 

BOLUPALAS 
Resmi daire, hususi müessese ve şirketlere ve otel yap

mak İstiyenlere pek elverişli olan ve şimdiye kadar devlet 
demiryollan ve Emniyet Umum Müdürlüğü tarafından 

-
Sıyasal Bilgiler Okulası youndan: 

Aşağıda cins ve mikdarJan yazılı telefon makine ve 
binası eksiltmesi malzeme 13.5.1935 pazartesi günü saat (15) de açık ek-

ı - Ankarada Cebeci yolunda Yüksek meınet>ıer ~çtn 
ayrılan arsaya hazırlanan projeler, şartnameler ve libika
sına uygun olarak yapunlacak okula binası kapalı zarf u
suliyle e'<sihmLye 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, ahhi tesi-
C - Fenni şartnameler, ) sat. elektrik, gaz 
İs\"'ldiler bu proje ve evrakı 16 lira 50 kunıt karplı-

ğmda Bakanlık İnşaat dairesinden alabilirler. .. 
4 - Eksiltme 21 - Mayıs 1935 tarihine gelen s~lı ~u

nü saat 16 da Ankara'da Maarif Bakanlığı inşaat daıresın
de toplanacak artırma ve eksiltme komisyonunda ola -
caktır. 

5- Eksiltmeye girebilmek için: 
A- 2490 No. h 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 müd~rlüğünd.~n 

ehliyet vesikası alan diplomalı miymar veya ID§aat mu • 
hendisi oliiiasL 

6 - Teklif mektublan ihale günü ıaat 15 e kadar ko
misyon reisine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
ile gönderilecek mektupların nihayet saat 15 e kadar ko • 
misyona ~elmiş olması ıazundır. (1011) 1-1784 __ 

Yenişehir belediye 
başkanlı~ından: 

1 - Yenişehir belediyesine aid mezbaha inşaatının a
çık eksiltme usuliyle eksilmteye konulmuştur. 

2 - Bu inşaatın tahmin edilen bedeli ( 4500) liradır. 
3 - Bıı inşaata aid şartname aşağıda gösterildiği şe-

kildedir. 
A - Keıif bedeli. 
B - Eksiltme şartnamesi. 
C - Mevcut kroki ve fenni şartnamenin tamamii tat

biki. 
D - İhaleyi müteakip elui1 tme kanunundaki ıerait 

dairesinde nöterlikçe bir mukavelename akdi ve bu bap
taki masraf müteahhide aittir. 

F - İnşaat pedelinin 1 haziran, 1 temmuz, 1 ağustos 
1935 de tediye edilmek üzere üç taksitte verilecektir. 

K - Müteahhidin bu gibi işleri yaptığına dair baş mü
hendislikten bir vesika ibraZI ve ticaret odasmda mukay
yet bulunması şarttır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 ı_ıumaral~ kanu
nun 17 inci maddesine göre muvakkat temınat verılmekJe 
beraber ihaleyi müteakip de depozito yüzde ~5 e ibla~ e
dilecek ve mukavelename bir hafta zarfında ıkmal edıle-
rek akidin tarafından imza edilecektir. . 

5 - Mezbaha inşaatına aid malzemeden t~~, tu~la ve 
kireç belediyece temin edilmiştir. Eksiltme muddetı 18.4. 
1935 den itibaren 21 gündür. İhale müddeti 9 mayıs 1935 
günü saat 16 da belediye dairesinde encümen huzurunda 
1cra edilecektir. (950) 1-1645 

Ankara inlıisarlar 
Başıniidürl~Oünden: 

Sekili, Sankaya, Çoğul, Keçeç, Koçeç, Alibaba, Çan· 
km, Yerli, Boncuk ve Akçakoyunlu tuzlalannm ~9~5 se
nesı tatlı su ihtiyaçlarının temini için 28.4.1935 tarıhınden 
itibaren 2C gün müddetlr açık eksiltmeye konulmuştur. İs 
teklilerin Ankara Baş müdürlüğüne veyahut mahalli me-
murluklarına müracaatı an. (979) l-l 704 

Ankara 1\1 illi Emlak 
j}Jüdürlüğünden: 

Umumi hapishane dahilindeki bakkal dükkanının 800 
lira muhammen bedelli ican senevisinin ihalesi 19-5-935 
pazar günü saat 15 te yapılmak üzere açık artıntmara 
konulmuştur. İsteklilerin 6011ralık dipozito makbdZU .. ıJe 
defterdarlıkta kurutan kom:syona müracaatları. (100ı) 

1-17.53 

f)ahiliye Vekaletin de11· 
Adet 
50 Yastık 

200 Yastık yüzü 
100 Çarşaf 
100 Battaniye kılıfı 

Müstahdemin için alınacak yukarıda yazılı yatak ta-
kımlan pazarlıkla mübayaa edilecektir. 

on-siltme ile satın alınacaktır. Şartnamesi parasız komisy 
dan vel'ilir. Tümüne (243,575) kuruş fiat biçilmiştr. İlk 
minatı (18,269) kuruştur. İstekliler teminat makbuz 
ya banka mektubunu eksiltme saatinden bir saat evci A 
kara Yenişehir J. Genel komutanlığı binasında komis 

te-
ve-
n-

yo-
na vermi~ olmaları. (921) 

Cinsi Mikdan 
(25) Lik Tarto Mark3 santıral 1 Adet 
( 5) Lik Tarto Marka santral 3 Adet 
Tarto marka masa telefonu 5 Adet 
(8) Santim deve boyunlu fincan 1500 Adet 
(3) M. M. Lik Galvanizli tel 4286 Kilo 
LakJanie pil takımı (Zenk. pil kavanoz) 60 Takım 
(3) Santimetrelik İzolatör 300 Adet 
Çift hatlı siperi saika 2 Adet 
Tek hatlı siperi saika 5 Adet 
Komitatör S Adet 

( 1-1615 

ANKARA İCRA DAİRESİ GA YRl MENKUL SAT iŞ 
MEMURLUGUNDAN: 

r-ı - EmWıc •e Eytam Bankasına ipots olup bu kere açık artı 
ma ile satılmaama karar verilen tapunun 12. 3. 932 tarih ve 79 çı 
24 sıra ve 50 sahife numarasında mukayyet Ankarada Yenişehir 

Şehid Nuri sokağında kain k5rgir hane apğıda yazılı prtlar dai~ 

"Jt, 
de 

sinde satılmak üzere açık artırmaya çıkanlmqtır. 

il 
n 

ir 
. 
. 

tJ 
. 
. 

2 - Evsaf ve müştemilit: İfbu hane çatı arası ile bodrum dah 
dört kattan ibaret olup bodrumda üç oda bir mutbak bir heli veba 
yo ,>:eri, odunluk ve lrömürlük, birinci katta bir koridor, üç oda, b 
mutbak, bir belive bir banyo ve bir kömürlük. ikinci katta bir kon 
dor, dört oda, bir mutbak, bir heli, bir banyo, bir odun ve kömür 
lük, çatı katmda taksimat yoktur- Elektrik ıu ve bavagazı teaiaa 
vardır. 27 5 metre arsadan 105 metresinin üzerinde mebni olup mü 
tebakisi bahçe halinde bulunan ifbu haneye (10670) lira kıymet tak 
dir edilmiştir. 

·ı 

-
3 - Satış peşin para ile olmak üzere 9 haziran 935 tarihine müaacti 

pazar giinü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul sattı me 
murluğunda yapılacaktır. 

-4 - Talipler takdir edilmit olan yukardaki muhammen kıyme 
tin yüzde 7,5 f u nisbetinde pey akçesi veya mim bir bankanın te 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah 

-. 
villeri getireceklerdir. 

s 5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 7 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - f tbu tarlhdekl artnmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin % 75 ini bulmadığı takdirde 24. haziran. 935 tarihine müsa . 
dif pazartesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada 
(Keza muhanvnen kıymetin yüzde 76 ini !bulmak şartiyle en çok ar-

tıran talibine ihale olunacak ve bu nisbeti bulmadığı takdirde ise 
2280 numaralı kanun ahkamına tevfikan borç be§ sene müddetle 
tecile tabi tutulacaktır.) 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten eve} en 

yüksek teldifde bulunan talibP tek lifi veçhile almağa razı olup ol
madığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale far
kı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi vcçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on be§ 
günlük ikinci artırmaya çıkanlarak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildik
te tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar 0 • 

lan müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkul 

üzerindeki haklarını ve hususile fafa ve masrafa dair olan iddiala· 

rını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri Ji

zımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça satı~ 

bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 15-5-935 tarihinde 933/463 nu
mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna-
mizi e>kuyabilirler. l-1781 

Dahiliye Vekaletin den: 
Müstahdemin için yaptırılacak 50 adet elbise dolabı 

pazarlıkla yaptınlacaktıı. 
Muhammen kıymeti 620 liradır. Nümune ve §artna

mesini görmek istiyen her gün vekalet satın alma ko
misyonuna ve pazarlıga iştirak etmek istiyenlerin de 9 
mayıs 1935 pazartesi günü muvakkat teminat parasile bir
likte vekalet satın alma kornisyonuna müracaattan. (990) 

1-1724 

Yapı sahipleri ve 
mütealıhid Baylo11n 

Nazarı dikkatine 
Menfaatinizi severseniz yapı boya pazarını unutmayı-

Muhammen kıymeti 705 yedi yüz beş liradır. Nüm~e
leri görmek istiy~nler her gün vekalet satın alma ~<>?1ıs
yonuna vermek istiyenlerin de JJ mayıs 1935 tanhmde 
saat 15.30 da vekalet satın alma komiıyonuna müracaat- ruz. 

1-1725 Postahane arkası Kızılbcy yolu Tel: 2681 1-1665 

İ§gal edilmiş bulunan B O L U P A L A S binası 
toptan kiraya verilecektir. 

Gezmek ve şeraitini öğrenmek istiyenler mezkur binl 

altındaki Güzelizmir rakı imaHithanesi salıib: FUA1 
ARI 'ya müracaat etmeleri. 1-1780 

Dahiliye Vekaletinden: 
Müstahdemin için alınacak 50 adet karyola pazarlıkl• 

mübayaa edilecektir. Muhammen kıymeti altı yüz 600 ti· 
radır. Nümuneyi görmek istiyenler her gün vekalet ek
siltme komisyonuna ve pazarlığa iştirak etmek istiyenlo
rinde 13 mayıs 1935 perşembe günü vekalet eksiltme ko-
misyonuna müracaattan. (989) 1-1723 

~nka ra Vali liiinrleıı: 
4 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara vilayetinde Çubuk 
barajı yanında yeni yapılacak 543 metre yolun tesviye a • 
meliyau ve sınai imalatıdır. Bu işin keşif bedeli 6066 lira 
18 kuruştur. 

2 - Bu işe ait prtnameler ve evrak şunlanlıı. 
a: Eksiltme §adnameai 
b: Mukavele projesi 
c: Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
d: Tesviyei türabiye şose ve kargir inlaat• 

şartname. 

e: Hususi şartname. 
f: Keşif cetveli 
g: Plan, profil ve ananı mak.talar ve tekibi türap cet • 

veli istiyenler bunlan Ankarada Nafıa dairesinde mütalee 
ve tetkik edebilecekleri gibi eksiltme şartnamesi ve husu.. 
si şartname ve kqif hulasası cetveli istiyenlere bedelıff 
larak verilir. o 

3 - Eksiltme 19.5.935 tarihinde pazar günü saat 15 te 
Ankara vilayeti Naha Başmühendisliğinde yapılacalı • 
tır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 

v 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 455 lira m111 

akkat teminat vermesi bundan başka ticaret odasına ka • 
ıth olduğuna dair vesikayı haiz olup göstermesi lizrm y 

d ır. (1014) 1-1785 

A nkara Belediye Başkanlığındanı 
l) Belediyeye aid Ford marhb kapalı kullamlmJI 
omobil açık arttırma ile satılacaktır. ot 
2) Muhammen bede!i (1200) bih iki yüz liradır . 
3) Muvakkat teminat (90) ~n liradır. 
4) İstekliler 19-5-1935 pazar gftnü saat on buçukta MI 
ye hesab işleri direktörlüğ~ gelmelidirler. 1-! 7Sf ledi 

Dahiliye Vekaletinden: 
Müstahdemin için alınacak 100 adet Battaniye pazao 

Jık la mübayaa edilecektir. Muhammen kıymeti 800 r 
ır. Nümuncyi görmek istiyen)er her gün vekalet aa 
ma komisyonuna, pazarlığa girmek istiyenler de m 
kkat teminat1ari} le birlikte 12 mayıs 1935 pazar ·· 

d 
al 
va 
sa 
n. 

at 15.30 da vekilet eksiltme komisyonuna müracaa 
(993) 1-1727 

Ankara Valiliğinden: 

An 
1 - Keşif bedeli 28793 lira 29 kuruştan ibaret ollıe 
kara - İstanbul yolunun 35 + 514 - 97 + 000 mcı ıd 

metreleri arasında inşa edilecek 33 adet köprü ve me-. lo 
fez inşaatiyle ham taş ihzaratı kapalı zarf usuliyle eksil# 

ye konulmuştur. me 
2 - Eksiltme 6 "":\VIS 1935 pazartesi günü saat 15 &I 

An kara vilayeti n~ -ıcümen~de yapılacaktır. 

3 - İstekliler t ·ktup1-ıru 935 senesine aid w 
car et odası vesikası 1 nat'1ıa başmühendisliğindeı:c 
alın mış ehliyeti fcnniy... .. esikaırı 2159 lira 50 kuruşluli 

vakkat teminat mektubu ile birlikte ayni gün saat lf 
kadar vilayet encümeni riyasetine vermeleri. 

mu 
de 

fıa 
4 - İşe aid vahidi fiat fenni ve hususi şartname N• 
başmühendisliğinden 144 kUfUŞ mukabilinde verilir. 
İşbu evrakı almak ve projeleri görmek istiyenler Alw 

kar a Nafıa başmühendisliğine müracaatları. (886) 
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