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Giindelik 

ARSIULUSAL DURUM 
Avrupanm ve dolay11iyle bü. 

tün acunun ııyasal durumu son 
l'iinlerde çok kötüleşmiş ve her ta
rafta büyük bir kaygı uyandırmağa 
haılamıştır. Almanyanın açıktan 
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Adımız, andımızdır. 

4. Büyük Kurultay 
için her şey hazır .. 

Büyük Kurultaya program ve tüzükte 

9. 5. 1935 
ANKARA 
C~H~P. 

~~.-;~ BUYUK 

KURULTAYI 
Her yerde 5 kuru~ - -

C.H.P.Büyük 
Kurultayı 544 üyeden 
Kuruluyor 

KURULTAY HAZIRUKLARI 
BİT~lfŞTJR. VYELER GELİYOR 

C.H.P. dördüncü büyük kurul· 
tayı hazırlıkları bit.mittir. iller • 
den gelecek üyelerin çoğu gel • 
mittir, Geri kalanları da bugün ve 

açığa ıilahlanmağa karar vermit ol
nıuı, devletler arasındaki eski 
kuvvet dengelmeıini bozmuı ve 
buna dayanmakta olan Veraay 
düzenini kökünden aarsmııtır. Bu 
Yeni durum karııımda bir taraf· 
tan barışı korumak, öbür taraftan 
A'n'Upa'ya yeni bir düzen vermek 
İçin başlanılan arsıulusal danıı -
nıalar ve konuımalarda timdiye 
kadar kesin ve müsbet bir sonuca 
varmamıştır. O şekilde ki, bugün 
ber devlet ulusal güvenliğini an • 
<:ak kendi gücünde aramakta ve 
ortaya ablan barış kombinezonla· 
rına, ve genel uzlaşma önergeleri
\e pek o kati.ar önem ve değer ver-

yapılac~k değişkeler sunuluyor 
-- --~.,..,,__--...,.-~---

yarm gelecektir. Kurultay, Par~ 
üyeıi olan 384 ıaylaY ile illerden 
gelecek 160 delege ile 549 üyeden 

tneme!<tedir. Kuşku ve güvensizlik 
Avrupa sıyasasınm başlıca daya
nağı olmuştur. 

.,~. 

Yeni sıyasal durum, silah • 
sızlanma konf eransmı pratik ba· 
kımdan büsbütün yıkmıştır. Artık 
İyice anlaşılmış oldu ki, silahlan
nıa ve silahsızlanma işi her şeyden 
Önce teknik değil, sıyasal bir so • 
rumdur. Uluslararasında karşı • 
lıkh bir inan olmadıkça ve bunu 
)'aratacak sıyasal tedbirler alın
madıkça devletleri silahlanmadan 
\'e silahlarını azaltmaktan vaz -
geçirmenin imkanı yoktur. Silah • 
Ia.rm gittikçe artması ise bir tara~
tan az çok birleşmiş olan güvenlı· 

--- ----- ' ~ - , ---- ..... 
5;,ıcfa;Aiaıiirk'ü;--bQ§kanlığınJa açılan Üçüncü Büyük 1'urultaycla 1nönü, geçen yıllarda yapılan ifle-

ği bile sarsarak genel kutku ve 
kaygıyı artırmaktan geri kalmaz. 
Bu bir inişli ve uçurumlu yoldur 
ki vaktinde bir sığınak bulunmaz
sa' bütün dünyanın felakete sürük
lenmesi iktimali çoktur. 

Almanyanıo son kararından 
aonra girişilmiş olan arsıulusal ko
nuşmalardan umud verici bir şey 
çıkmamışbr. Uluslar sosyetesinin 
Almanyayı kınayan kararı nıad • 
diğ durumu değiştiremediği gibi 
fikirleri yatıştırmaktan da uzak 
kalmıştır. O kadar ki Almanya' da 
hu karar üzerine Avrupa konseri
ne girmek ve uluslar sosyetesine 
dönmek arzuları zayıflamı§ ve 
başka devletler arasında da yeni 
aıyasa kombinezonları kurmak ve 
bunlar ile Almanya'yı kımıldaya· 
nııyacak bir hale getirmek istekle
ri artmıştır. Her devlet gerek si • 
lahlanmasım ve gerek başkaları 
ile olan özel andlaşmalarmı ancak 
barış için yaptığını ileri sürmek • 
ledir. Bu belki kendi bakımından 
doğrudur. Fakat bu yoldan genel 
banş ve uzlaşmanın gerçekleşemi
Yeceği de ötedenberi yapılmış o
lan deneçlerden anlaşılmış bulun • 
ınaktadır. 

. Gerçek ve doğru barış yoluna 
girmek için son geçidler de he ·. 
nüz kapanmış olmamakla bera -
her, devletler daha çok harb ildi -
trıallerini gözönünde tutarak ona 
göre hazırlanmakta ve hareket 
etmektedirler. Bugünkü durumun 
1914 durumuna benzeyip ben -
Zenıediği ara ııra çatışmalara yol 
açıyorsa da bunun üzerinde dur -
nıakta pratik bir fayda yoktur. Is· 
ter benzesin, ister benzemesin, 
bugünün realitesi gözöniindedir. 
Onun varabileceği sonucu da az 
çok sezmek zor bir iş değildir. Za
tııan ve kadro değişebilirse de in
ıanlarm özü ve rolü cok kere aynı
dır. Kendisi ile çok. uğraşılan ve 
kendisi için hazırlanılan iktimal -
ler bir gün nasıl olduğu bilinme -
~en gerçekleşiverir. Şimdilik harb 
tktj ali unlar arasında bulu-

re dair bilJiriği okurken, Sağda: lnönü başkanlık ederken. 

P . . . 
artımızın 

tldnci ve üçüncü 
Kurultayları 

C. H. P. Dördüncü Büyük Kunıl
taynıın toplanııı dolayısile Partinin 
bir tarihçesini yapmayı faydalı bul
muı ve "Anadolu ve Rumeli Müda
faai Hukuk Cemiyeti,, adı albnda ili' 
kurumlam§mdan başhyarak ikinci 
Büyük Kurultaya kadar olan kısmı 

dünkü &ayımızda anlatmıftık. Bugün 
de bu Kurultay ve ondan sonraki za
manlarda Partimizin çalışmalan ve 
gelişmesini kısaca gözden geçirmeğe 
devam ediyouz: · 

15 ilk teşrin 1927 ~,e Ank~ra
da toplanan Kurultay cum~r~ye! 
halk partisi,, adına ~ö~e ~ır.~ncı 
olmakla beraber partının k<!kun -
den bağlı olduğu ''Anadolu. ve 
Rumeli müdafaai hukuk ~~mıye· 
ti,, nin devamı olmasına gor~ ~~
kikatte ikinci kurultaydı. B~yuk 
Önderin bu kurultayı açan s~-y_le
vindeki şu kısım bu noktayı ıyıce 
aydınlabr: 

" C. H. Fırkasının büyük kon-
gresini açıyorum. F ırkamız .geç~n 
ıztırab seneleri içi~d.e. mı~,1etı • 

. . hayatı ve •eref ı ıçm goster· 
mızın y • d . .. 
diği yüksek azim ve ıra emn mu-
messili olarak bundan dokuz ~e~e 

1 meydana çıkmıştı. Butun 
eve . ·ı 1 k Anadolu ve Rumelıye şam~ o ma 
üzere ilk umumi kongremız ?ıvas
ta aktedilınişti. Sıvas unıumı kon
gresinde müzakere mevzuu aynı 

ı t Bu esaslar, tav-esaslar o muş ur. . 
zihen ve bütün memlekete ~eşmı -
len kabul olunmuştur. Ger~ı o za
man kullandığımız unvan ıle bu • 

.. k" unvan arasında fark var -gun u .. b · 
d F kat te1tkilitı esas ttı arı -
ır. a y V b .. . 

1 hfuz kalmıştır. e ugun ıı· 
e ma 11· d .. f ka halinde tece ı e en mev· 
yası rr k'l . t• 

d. t mebde tef ı etmış ır. cu ıye e . 
B·ıh ssa memleket ve mıllette u -

ı a .. I" t 
Umi gaye _ ki umumı se ame ve 

m • I" 
f hı teminden ibarettır - as ı ma-

re a . k'b 1 
h. t•ı deaiıı:meksizın ta ı o un -
ıye ::. '; d' b·ı· · muştur. Binaenaleyh ıye ı ırız 

(Sonu 4 üncü s:ıyıfaJa) 

nuyor-ki devletler geceyi gündüze 
katarak ona göre hazırlanmakta 
biribirleri ile yarış etmektedir -
ler. Zeki Mesud ALSAN 

C. H. P. Programı Taslağı 

Prograıııda Ulusumuzun Yücelmesi İçin 
Lüzumlu Olan Her Şey Var. 

C. H. P. Genel ldare Kurulunca hazırlanan program ve tüzilk (nlzam
ncdtle) taslakları (proje) Genel Başkanlık (Umumi Reislik) divanınca onana
rak Büyük Kurultaya sunulması karar/aşmıştır. Yurdu11111zun özel duygu ve 

dileklerini kar§ılıyacak esasları içine alan bu program tas/ağrnın baş tarafı
nı bugün yazıyoruz, yarın alt kısmını ve tüzük taslağını yazacağız. 

Okurlarımız bu taslaklarda osman1ıca kelimelere rastlryacaklardır, ~unu 

şimdiden söyliyelinı ki, tüzüğün sonuna konan muvakkat bir madde ile Dör· 
düncü Büyük Kurultayın kabul et!iği program ve tüzüğün öz türkçeye çev
rilmesi, Genel Başkanlık Divanının takdir ve tasdikine bırakılmıştır. 

Methal 3 - Devletin esas teşkilatı: 
Türkiye; milliyetçi, halkçı, 

devletçi, laik ve inkılapçı bir cu
muriyettir. 

Türk milletinin idare şekli 
vahdeti kuva esasına müstenittir. 
Hakimiyet birdir. Kayıtsız, şart • 
sız milletindir. Büyük Millet Mec
lisi millet namına hakimiyet hak
kını kullanır. Teşri salahiyeti ve 
icra kuvveti Türkiye Büyük Mil -
let Meclisinde toplanır. Meclis 
teşri salahiyetini bizzat kullanır. 
icra salahiyetini kendi arasından 
seçeceği Cumur Reisi ile onun ta
yin edeceği icra Vekilleri heyeti
ne bırakır. Türkiyede mahkeme -
ler müstakildir. 

Devlet teşekküllerinin en mu -
vafıkı bu olduğuna Parti kanidir. 

4 - Amme hukuku: 
A) Yurddaşlarm ferdi ve içti

mai hürriyet, müsavat, masuniyet 
ve mülkiyet haklarını mahfuz bu
lundurmak Partimizce ehemmi · 
yetli esaslardandır. Bu hakların 
sınırı ~evlet varlığı otorite sınırı 
içindedir. Ferdin ve hükmi talısi
yetlerin faaliyeti umumi menfaat
lere aykırı olmayacaktır. Kanun
lar hu asla göre yapılacaktır. 

B ) Parti yurddaşlara hak 
v,.. vazife vermede kadın erkek 
"yırmaz. 

C) Mebns seçim kanunu yeni· 
lenecektir. Yurdumuzun umumi 
şartlarına göre vatandaşı, yakın -
dan tanıdığı ve emniyet etti~i İn· 
sanları ikinci müntehip olarak seç-

(Sonu 3 üncü sayrfada) 

kurulacaktır. 

C.H.P. Merekzi üyelere re• • 
mini bastığımız dosya kabı içinde 
ıunları sunmaktadır: 

1 - Program ve tüzük taslak· 
ları, 

2 - Yeni önergeler ile karşı· 
laıtırmak için bugünkü program 
ve tüzük, 

3 - Büyük kurultaya genel 
katibliğin yazdığı mektublarm 
kop yel eri, 

4 - Önergeler için defter, 
5 - Kurultayda konuıulacali 

"itlerin listesi, 
6 - Büyük kurultay günleriD 

de üyelerin takmaları için rozet~ 
7 - 1934 - 1935 yıllan için. 

\\ " ·eul'UK 
RULTAY 

Kurultay üyelerine dağıtılacak 
dosyanın kabı 

deki il kurultaylarınm yolladığı 
dileklerin asıllarına göre yapılmu 
özetler, 

8 - Kurultay üyelerinin adla
n yazdı bir defter. 

Ekitler Genel Direktörlüğü (in
hisarlar umum müdürlüğü) ku .. 
rultay günleri için sigara paket • 

Sigara paketlerine yspıştırılacalı 
etiket 

lerine yapıştırılmak Ü.Zere reımİ· 
ni koyduğumuz şekilde etiketler 
yaptırmıştır. Tütün satanlar ku • 
rultay günlerinde bunları sattık • 
ları paketlere yapıştıracaklardır. 

Posta çevrimi, kurultayın de -
vam ettiği günlerde zarfların üze
rine Partinin dördüncü büyük ku
rultayını hatırlatacak damgalar 
basacaktır. 



SAYIFA 2 

DiişiiniiıJler 

Musahibzadenin 
komedileri 

Geçen gece Halkevinde Musahibza
denin Aynaroz Kadısı adlı komedisini 
oynıyan lstaııbul Şehir Tiyatrosu tru

pu, öğreniyoruz ki, çarşamba ve per· 
ıembe akşamları Yeni Sinema salonun. 
da, aynı yazmanın "Bir kavuk devril
'Di,, ve ''Balaban Ağa,, adlı komedileri. 
Dİ de temsil edecektir. 

Musahibzadenin yazdığı komedile
.rin eski Darülbedayi ve yeni lstanbul 
Şehir T iyatrosunun en fazla seyirci 
topltyan, en beğenilen ve sevilen başa. 

Eıklarından olması sebebsiz değildir. 

Osmanlı tarihini çok eyi bilen ve her 
piyesi için bu tarihten bir durum_u ele 
alarak uzun boylu tetkiklerden sonra 
topladrğı belgelerle çok yerli komediler 
ortaya koyan bu usta yazman, her pi
yesile eski devirden bir yarayı de§mek
te, dıştn süslü ve gö.sterişli kabı altın
da bu devirlerde Osmanlı sosyetesinin 
nasıl içten içe işliyen bir kangrenle 
kıvranmakta oldµğunu göstermektedir. 

Darillbedayiden Hazım Musalıip
zadenin Aynaroz Kadısı adlı 

komedisinde 

Jlıuahibudeala uslda ukası, kuv

ntli sahne bilgisi, l>atıt!aa hwe olmr

yas yerli hünıuru, kültlir tlflViyesi ea 

aşağı seyirci kadar en yiibelr kültürlü 

•yirciyi de alrmınrn tesiri altında tut

maktadır. 

Jtlusabibzade eyi bir tiyatro yazma

nı olmaktan başka ak saçlarına rağmen 

ateşli genç ruhiyle tam bir devrim ada. 

mı olarak çalı~. tek ba.pna da çok 

güzel ve orijinal olan sanatrna ayuca 
memlekete büyüle faydaları dokunan ve 

bugünkü devirle eski devir arasındaki 
dipsiz uçurumları göstettn bir sosyal 
değer kazandırmıştır. 

Devrim sanatının . doğmadığından 

durlTUlksızın sızlananlar, Musabibzade

ain, kö§esinde, sessizce ve bir ipek bö
ceği ı;alışkanlığı ile vücude getirdiği 

büyük izerden habersizdirler. Halbuki 
bu izer istenilen ve beklenien .devrim 
sanatrnrn en güzel örneklerini vermiş
tir. 

Realist tiyatzo, tezli tiyatro, balk 

için tiyatro ... Musahibzadenin sanat an
hıyışı bu üç prensip etrafında top/ana
IJilir. O, ancalc birkaç elitin kafalarını 
yoran entelet:tüel meselelere değer ver
mediyse bu, bir su~ değildir. Çüniü 
Jlusahibzade, devrim geçirmiş ve ti
yatrosunu yeni kurmuş bir memlekette 
ber şeyden önce gereken şeyin gem'ş 

yığınlarda tiyatro zevkini uyandırmak 
olduğunu anlamıştı. Onun içindir ki; 

ne batının yüksek izerleri, ne de başka 

tiyatro yazarlarınuzzn piyesleri onun 
komedileri kadar büyük bir ilgi uyan. 
dıramadrlar ve halk üzerinde onlar ka
dar büyük bir tesir bırakamadılar. 

Darülbedayiin komedi artistleri sa
natlarının en yüksek doruklarına onun 
piyeberinde çıktılar. Çünkü yarattığı 
karakterler kendilerine yabancı değildi. 

Musahibzadenin bu izerleri ne ya
szk ki hala baSIJma~lardır. Halbuki 
onları bastırıp memleketin en uzak 
yerlerine kadar dağıtmak, yalnız o ko. 
medi1eri memleketin her köşesinde oy-

' . 1 ç D 
Elektrifikasyon 
üzerinde asılsız 

haberler 
Elektrifikasyon işleri ve elek

trik ve kömür fiyatları hakkında 
bazı gazetelerde çıkan haberler ü
zerine yaptığımız gerçinlerin so
nu şudur: 

Ekonomi Bakanlığı yeni ku • 
rumlarından olan elektrifikasyon 
kolu, yurdumuzun türlü çevrele • 
rinde bulunan kömür, su, linyit 
gibi maddelerle bulundukları ve
ya yakınlarındaki sahalar elek -
trikle fors motris ihtiyacını bu 
maddelerin asığlanma suretiyle 
en ekonomik şekilde temini im -
kinlarmı arattırmaktadır. Bu a -
rqbrmalar sonucunda bazı büyük 
aantrallar kurulabilecektir. 

Fakat bu koyaç daha bitme • 
mit olduğundan, maliyet fiyatları 
ve hatta bu santralların nereler • 
de kurulacağı hakkında daha bir 
karar verilmit değildir. 

Kömür fiatları hakkındaki ya
zılanlar da bakanlığın kömür sa • 
nayiinin bugünkü durumu ve bu 
yönette ilerleyiıi noktasmdan yap
bnlmakta olan araştırmalardan 
doğduğu görülüyor. Bu inceleme· 
ler daha bitmemiıtir. Neticede di
ğer bir kısım için olduğu gibi, ge· 
nel prensip esaslan içinde de hare
ket ve hem ilgili sanayicilerin no
mal kin hem de yoğoltmanlann 
asığlanması gözönüne alınarak 
gereği yapılacaktır. 

Basın genel direktörlü .. 
ğünün sorulan 

Mayısın 25 inde Ankarada to~ 
lanacak olan basın kongresinde 
türk okurlarının da düşüncelerin
den faydalanmak istenildiğinden 
memleketin türlü yerlerindeki ga
rete okurlarına basın genel direk
törlüğü şuntan sormaktadır: 

1 - Okuduğunuz gazetenin 
şeklinden ve içindeki yazılardan 

hoşnud musunuz? - Haber, hika
ye, etke, roman, mizah vesaire 

2 - Okuduğunuz gazetede ne 
gibi şeyler bulmak istersiniz ve ne 
gibi şeylerin bulunmamasını is
tersiniz? 

3 - Bulunduğunuz yerde iste· 
diğiniz gazeteyi kolaylıkla bula
biliyor musunuz? 

4 - Gazete okumayanların ne 
için okumadıkları hakkında dü
şünceniz nedir? 

Basın direktörlüğü bu soruların 
cevabını 20 mayısa kadar Ankara
da Basın genel direktörlüğüne bil
dirmelerini sayın türk okurların
dan diler ve böylece kendilerinin 
türk gazeteciliğine yapacakları 
yardımlardan dolayı şimdiden te· 
şekkürlerini sunar. 

Çağırı 

7. 5. 1935 salı günü saat 10 da 
Milli Müdafaa Encümeni toplana
caktır. 

nryacak bir gezer trup kurmak devri
min propagandası bakımından ne fay
dalı bir i§ olurdu. 

Her halde Darülbedayi, repertuva
rzaın temellerinden birini te§kil eden 
Musahibz.adc komedilerini her yerde 
ve sayısız defalar oynamakla me'mleke

te çok hizmet etmiştir. "Bir kavuk dev
rildi,. gibi ''Aynaroz Kadısı,, gibi ko
medileri bıkmadan seyretmiş olan türk 
seyircileri daha uzun zaman onları s.eyr 
etmege koşacak ve alkrşlıyacakt1r. 

Yaşar Nabi NAYIR 

u y u K L A R 
( -\\ 

Atatürk'le' 
Avusturya Cumur 
Başkanı arasında 

Avusturya ulusal bayramı 
Atatürk ile Avusturya Cu • 
dolayısiyle Cumur Başkanı 
mur Başkanı B. Miklas arasın
da gönderişilen telyazıları aşa
ğıdadır: 

Son Ekselans Bay Miklas 
Avusturya Cumur Başkanı 

Avusturya ulusal bayramı 
münasebetiyle, en hararetli teb
riklerimi ve tahsi aaadetinizle 
dost Avusturya ulusunun refa-

1 hı için olan samimi temennile
rimi Ebelanalanna arzederim. 

Kamal Atatürk 
Son Ekselans Cumur Başkanı 

Kamal Atatürk 
Nazik tebriklerinden dolayı ı 

Ekeslanalarma hararetle tefek • 
kür ve phsi saadetlerile Tür - 1 
kiyenin refahı için olan hara
retli temennilerimi arzederim. ı 

Miklas 
~ J 

Kars felaketi hakkında 
son haberler 

Kara, 6 (A.A) - Digor nahi
yesinde ve çenesinde devam et· 
mekte olan deprem dün gece sa • 
baha karşı yavaşlamış ve dün 5,30 
dan aaat 22 ye kadar yeni bir 
deprem olmamııtır. 

Bu duyuk, Karsda kıvançla 
karşılanmııtır. Karı balkı bu ge
ceyi rahatça evlerinde geçirebile -
ceklerdir. Öğle üzeri yağan yağ
mur aıkıntılı havayı değiştirmit • 
tir. Felaket yerindeki sağlık kol
lan geceli gündüzlü çalı§makta • 
dır. Y urddqlammza gereken yar
dımlar dakikası dakikasına yapıl
maktadır. 

llbaym ba§kanbğmdaki yar • 
dım kolu bugün Borluğ'a gitmit -
tir. 3-4 gecesi depreminden büs -
bütün yıkıldığı bildirilen bet köy
den üçünün çokça, ikisinin de bi
raz zarara uğradığı anlqılmııtır. 

iç itleri Bakanlığına gelen son 
haberlere göre 1 mayısta Karada 
olan yer deprenmesi 3-4 mayıs 
günlerinde devam etmiş ve ilk 
depremde duvarları çatlamıt olan 
evler ele bu son depremler yüzün
den yıkılmıştır. Böylece yıkılan 
evlerin sayısı 838 e varmıştır. Yı
kılmıı olan köylere gelince, hun
ların sayısı da 25 dir. Bundan baş
ka 83 yaralı ve 81 ölü ve ıekiz 
İnsan kayıb vardır. 

Elçiler B. T. R. Aras'a 
Kars depremi için acı

larım bildirdiler 
Sovyet Büyük Elçisi Bay Karahan 

ve Afganistan Büyük Elçil'i Bay Ah. 
med Han, Fransa Büyük Elçisi B. Kam
merer, İtalya Büyük Elçisi Bay Carlo 
Galli ile İsveç Orta Elçisi Bay Wint
her, Dışişleri Bakanı Bay Tevfik Rüf
tü Aras'ı görerek hükümetlerinin .Kars 
yer depremi:ıden duydukları içten acı
yı bildirmitlerdir. 

Diğer taraftan merkezi Cenevrede 
bulunan arsıulusal yardım birliği icra 
komitesi başkanı Dışişleri Bakanı B. 
T. R Aras'a gönderdiği bir telgrafta, 
Kars'taki yer depreminin sebeb olduğu 
felaketten ötürü duyduğu acryr bildir

miştir. 

Yeni Çin elçisi geliyor 
lstanbul, 6 (Telefon) - Tür

kiye Cumuriyeti nezdindeki yeni 
Çin elçisi general Hoo yarın (bu
gün) Tevere vapuru ile gelecek ve 
iki gürt kaldıktan sonra Atatür -
ke güven mektubunu sunmak üzt:
re Ankaraya gidecektir. 

Kigide de deprem 
oldu 

Esefle duyduğumuza göre Ki
ğideki lelaket de çok zarar ver
miştir. Bunun hakkında aldığımız 
duyuk şudur: 

İç işleri bakanlığına gelen ha
berlere göre Erzincanın Kiği ilçe
siyle ona bağlı yerlerde 2 mayısta 

başlayarak 5 mayısa kadar aralık
la süren depremde 4 ev büsbütün, 
155 ev de kısmen yıkılmıştır. 

Kars felaketi dolayısile 
telgrafla§malar 

Karadaki deprem dolayısile 
Yugoslavya başbakanı Bay Yev
tiç ile bulgar başbakanı Bay T o -
tef den Bqbakan ismet lniinüne 
gelen baı sağlama tel:yazılariyle 
verilen kart ılıkları aşağıdadır: 
Ekselans ismet İnönü, Ba§baL--c.:ı 

Kars depreminde bu kadar za
yiata maruz kalan dost türk ulu
su için hükümetim namına ve ken
di namıma en derin sempatileri
min kabulünü Ekselanslarından 
rica ederim. Y evtiç 
Ekselans Bay Y evtiç, Başbakan 

Ekselanslarının ve hükümeti 
kıraliyenin yasmuza ittiralderin -
den pek mütehassis olarak, hara
retli minnettarlığımın ve cumuri 
yet bükümetinin heyecanlı teşek
kür]erinin phsen kabulünü ve 
dost yugoslav hükümetine iblağınr 
rica ederim. İamet lnnü 
Ekselans ismet İnönü, Başbaimn 

Felaketli Kars depreminin 
dost ulusda zalimane bir aurette 
tevlid ettiği yasa bütün kalbimle 
İştirak eder Ekselanslarına hara
retli sempatilerimi arzederim. 

Andre Totef 
Ekselans Bay Tofef, Başbakan 

irsal huJW'duk1an dostane tel
graftan dolayı ebelan!larma sa -
mimi aurette teşekkür Ye min • 
nettarlığmım kabulünü kendile • 
rinden rica ederim. 

ismet inamı 
N:f 

Kars depreminden ötürü yu
nan başbakanı ve dış işleri bakanı 
B. Çaldaris'in dışan işleri bakanı 
B. Tevfik Rüştü Aras'a çekmiş ol
duğu üzün telgrafı ile karşıhğı
drr: 

Dış işleri bakanı Son Ekselans 
B. Tevfik Rüştü Aras 

Ankara 
Kars depreminden ötürü türk 

ulusunun geçirmekte olduğu çetin 
felaketten son derece üzün duy
duğum halde Zati devletlerinden 
gerek hükümet namına ve gerek 
kendi namıma dost ulusun yasına 
üzünle iştirak etmekte olduğumuz 
ifadesini lütfen onaylamanızı di
lerim. 

Yunan başbakanı ve dış işleri 
bakanı B. Çaldaris 

Başbakan ve dış işleri bakanı 
Son Ekselans B. Çaldaris 

Atina 
Zati devletlerinin gerek dost 

hükümet namına ve gerek şahıs-
ları namına türk uluswıun yasma 
iştirakinizi bildiren telgraflarm
dan fevkalade mütehassis oldu
ğwn halde Zati Devletlerinden 
üzünlü teşekkürlerimle birlikte 
cumuriyet hükümetinin derin te
şekkürlerini onaylamanızı dilerim. 

Tevfik Rüştü Aras 

IJsakta kar, yağmur 
ve dolu 

Uşak, 6 (A.A.) - Murad ile 
Elma dağlarına kar ve ovalara yağ
mur ve dolu yağdı. İki gün çok 
soğuk oldu.Bağları ve meyve a -
ğaÇlannı yaktı. Bu yıl Uşakta ü
züm az olacaktır. 

P 1, T .. • • • gene_ r .. 

lÖr1üğiinün yeni 
kurumlanma 
kanunu hazırlandı 

Posta, Telgraf, Teleofn Genel 
Direktörlüğü yeni bir kurumlan • 
ma kanunu hazırlamıştır. 933 yılın 
daki eski kanunun yerine ve onun 
karşılıyamadığı ihtıyaç.ları yeri • 
ne getirmek amaciyle hazırh.man 
kanunda geoel direktörlük ba!lı • 
ca üç önemli meseleyi kotarmak. 
tadır: 

Bunlardan birincisi; &ayısı 
3500 zü aşan posta, telgraf işyar • 
larınm ayhldarımn birer, ikışer 
derece yükseltilmesidir. Posta tel
graf kadrosunda en yüksek deı-e
ce olan 70 liar yeni kanunla 80 .. 
90 • 100 liraya çıkarılmaktadır. 
Bir uzuğ, teknik ve yüksek bilgi 
işi olan poıta ve telgraf işyarları 
na böylelikle genlik vermekle po .. 
ta, telgraf uruz bugüne kadar gös • 
terdiği değerli varlığı daha fazla 
geliştirmiş olacaktır. Yeni kanun
daki bu değqiklik yönetgeye bir 
çok deJerli elemanlar kazandıra
cak ve bugün nisbeti az olan yük • 
sek mekteblerden çıkmı§ birçoli 
gençlerimizle posta ve telgraf ge
nel müdürlüğü kadors·mu kuvvet· 
lendirecektir. 

Kanunun bir başka vargısı da 
bürolar arasındaki iş bölümünü ve 
ödevlerin dağıtılmasını bir sistem 
içinde yapmaktır. Eski kurumlan .. 
ma kanunu bu bakımdan çok ek • 
sik hükümleri taşımakta idi. Yeni 
kanun; her gün ihtiyaca göre bir 
çok yenilikleri içine alacak ve yur
dumuzda en ileri ve üstün bir pos• 
ta, telgraf, telefon servisi kuracak 
olan yönetgenin 25 - 30 y1ll11C 
ola11k bütün gelitmeleri imkinb 
kılmaktadır. 

Posta işyarlan kanunu 

Posta, genel dierktörlüğü dev
let ifyarlan kanunu çerçevesi i .. 
çinde ve batka Bakanlıklar ve ye;. 
netgelerinikine benzer bir posı. 
telgraf işyarlar kanunu hazırlamıt 
ve Kamulaya vermiştir. Kanund• 
özel bükiimler vardır. 

Yeni telef on kanunu 

Yönetge elindeki biribirine 
zıd ve biribirinin hükümlerini bo
zan birçok telefon kanunlarını baf' 
dayarak (telif ederek) yeni bir 
telefon kanunu hazırlamıştır. Bu 
kanun bütün illerde tatbik edile. 
cektir. Yeni kanun poıta ve telg• 
rafta olduğu gibi telefonda da üc
retlerin düzenlemesini ( tanzinı 
edilme.ini) hükümete bırakmak .. 
tadır. Y~ni telefon kanunu yürür• 
lüğe (meriyete) girdikten sonra 
telefon ücretlerinin indirilmesi 
yolları aranacaktır. 

İzmir servisinin gördüğö beğem 

Yeni açılan lzmir servisi umu
dumuzun üstünde beğeni (rağbet); 
görmektedir. Günden güne çoğa ..ı 
lan bu beğeni karşısında yönetga 
bu servisi İzmit - Eskiıehir servi
si gibi mevkut bir şekle sokmali 
yükümün de kalacakbr. KonU§ma 
açılalı altı gün olduğu halde lzmir 
- lstanbul 383; İzmir - Anl::tlra 
121 konuşma yapmıştır. Bu serviı 
üzerinde lstanhul - Ankara hat -
tına konacak treportörle yalnız iz. 
mirden günde 500 liralık bir gelir 
elde edileceği umulmatkadır. Bıı 
ıerviıin gördüğü büyük h~ğeni ve 
ekonomi bakımından yapbğı öde.,.. 
yurdun her köşesinde ucuz, düz~ 
li servisle telgraf ıervisleriyle be • 
zetmek için yönetgeyi ilerideki 
girişitleri (teşebbiisleri) için gü • 
zel bir örnek olmuştur. 

Adana hattı eksiltmesi 

Adana telefonunun yapılması 
hazırlıkları bitmek üzeredir. Tel 
ve lüzumlu olan gereçler ( malze
me) için eksiltme projesi hazır ~ 
)anmaktadır. Haziran içinde de 
Zonguldak telefonunun yapılma -
ıına haşlanacaktJr. f.ylul 15 şine 
kadar Anbra - Zonguldak yolu 
ac.ılmıs olacaktır. 
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~umurıyet Hal-k Patisinin taslağı 
lb kt (Ba§ı 1 inci sayrfada) 

_;İtıı~ •~rbeat bırakmağı ve mebuı 
llıaok •n.ı ~u yol ile yapmağı de . 
._ raaının hakiki icablarrna da-

llYgun buluruz. 

program 
ği esas ve ıekillere ve dün
ya ihtiyaçlarına göre yapıl -
ınasını ve tatbik edilmesini pren
sip kabul etmiştir. Din telakkisi 
vicdani olduğundan parti, din fi. 
kirlerini devlet ve dünya işlerin
den ve siyasetten ayrı tutmayı 

milletimizin muasır terakkide baş
lıca muvaffakiyet amili görür. 

ana prensiplerden sayar. Kredi 
kooperatiflerile toprak mahsulle
rinin hakiki değerinden müstah-
5illeri faydalandıracak satış koo
peratiflerini kurmayı ve artırmayı 
mühim görürüz. Türkiye Ziraat 
!>.ınkası zirai kooperatiflerin ana 
bankasıdır. 

11 - z;raat Bankasını çiftçi ve 
köylü ekonomisine daha ziyade 
verimli bir hale getirmek ve ka
nun yolundan mürakabesini temin 
edici şekilde sahiplendirmek ga
yemizdir. 

18 - Dıı ticaret transitlerin
den devleti faydalandıracak ser
best mmtaka yapmayı iyi bir iş 
sayarız. 

19 - Milli ekonomi icaplarına 
uygunlaştırmak üzere liman, rıh
tım, iskele ve hammaliye tarifele
ri üstünde dikkatle durulacaktır. 

20 - Balıkçılığa ve süngerci
liğe ehemmiyet vereceğiz. Balık
çılık sanayiinin inkişafı, hem müs
ta hsi1 esnafın hem de halkın fay
d::.larına uygun olmayan balıkha
ne tipinin düzeltilmesi lazundır. 

hassa yer alacaktır. Bütün m~ 
leketi kaplayacak elektrifikasyon 
teşebbüsünü Türk vatanını ilerle
tici başlıca mevzulardan aayanz. 
Bu nevi servetlerimizin hakiki kıy 
metlerini ve derecelerini tayin ve 
tesbit için araştırmalara devam ~ 
deceğiz. Bu teşebbüslere ana ola
cak mali müessese kurmak hed~ 
fimizdir. Bu işler Partinin devlet
çilik vasfının başlıca tatbik mev
zularıdır. 

E) Parti, devlet idaresinde 
tedbir bulmak için tedrici ve teka
:nüli prensiple kendini bağlı tut
maz. Parti, milletimizin birçok f e
dakarhklarla yaptığı inkılaplar
dan doğan ve inkişaf eden pren
siplere sadık kalmayı ve onlan 
miidafaa etmeyi esas tutar 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

12 - Tediye muvazenemizi 
tanzim etmek ve bu yıönden dış a
lış verişimizi denkli halde tutmak 
gerekli işimizdir. 

Dış alış veriş ve ticaret uzlaş
malanmızda prensibimiz mahsu
lümüzü alanın mahsulünü almak-
tır. 

13 - Küçük ve büyük sanayi, 
iptidai madde müstahsillerinin 
menfaatlerine daha uygun hima
yeye nail olacaklardır. 

14 - Her ikttsadi teşebbüs u
mumi menfaate olduğu kadar mil
li ve bütün çalışmanın ahengine 
de uygun olacaktır. İş veren ile 
işçinin çalışma birliğinde de bu 
ahenk esastır. 

İş kanunu ile işçilerin ve iş ve
renlerin karşılıklı münasebetleri 
tanzim olunacaktır. İş ihtilafları 
uzlaşma yolu ile ve bu mümkün 
olmazsa devletin kuracağı telif 
vasıtalarının hakemliği ile hallo
lunur. Grev ve lukavt yasak ola
caktır. 

MiJliyetçi türk işçilerinin ha
yat ve haklarile bu esaslar içinde 
atakalanırız. Çıkarılacak iş ka
nunlarımız bu esaslara uygun ola
caktır. 

15 - Yurdun sanayileşmesi i
çin devletin ve hususi teşebbüsle
rin kuracakları müesseseler bir a
na programa uy~ olacaktır. 
Devlet planlan yurdu kısa zaman 
içinde milli bir sanayi manzume
si haline getirecek gibi biribirini 
kovahyacaktır. 

Sanayi müstahsilleri ile mes
tehlikeleri arasmda menfaat çatış
ma,ma mahal ·ıermemek için dev
let fiat kontrolunu tanzim ede
cektir. Devlet fabrikaları için ay
nca mali ve teknik kontrol yapı
lacaktır. 

Sermayesinin ekseriyeti veya 
tamamı devlete aid olan sınai mü
esst"selerin mali kontrollan ticari 
olan mahıyetleri icabına uygun 
düse-cek yolda tanzim edilccek:ir. 
Ra~yonel çalışmaya ehemmiyet 
vereceğiz. 

Müstehlik halk aleyhine fiat 
birliği yapacak tröst ve k.artellc
re izin yok,tur. Rasyonalızasyon 
maksadile yapılanlar müstesnadır. 

16 - Memleketin inkişafında 
bütün ticaret faaliyetleri mühim
dir. Normal çalışan ve tekniğe is
tinat eden sermaye sahipleri teş
vik ve himaye olunacaktır. 

21 - Konserveciliği teşvik e
deceğiz. 

22 -Turizmi. Türk yurdunu 
tanıtıp sevdirici ve Türk ekono
misini faydalandırıcı bir mevzu 
sayarız. 

23 - İktısadi maksatlara vefa 
edecek büyük su işi ideaİimizdir. 
Küçük su işlerimizi başarmak ilk 
hedeflerimizdendir. 

32 - Hayvancılığın teşvikine, 
'Slahına, çoğaltılmasına ve ha' 
van mahsulü sanayiinin ilerle~~ 
sine çalışılacaktır. 

33 - Her türk çiftçisini kifi 
toprak sahibi etmek partimizin 
güttüğü ana gayelerden biridir. 
Topraksız çiftçiye toprak dağıt
mak için hususi istimlak kanun
ları çıkarmak lazımdır. 

24 - Kara, deniz, hava nakli
yeciliğinin tanzim ve inkişafına 
çalışacağız. Devlet deniz işletme
sini, geniş bir programla yürütece
ğiz. Bu arada şilepçiliğe de ehem-

34 - Yurdumuzun coğrafi va
ziyeti ve milletimizin medeni var
lığı ve vazifesi yurttaşların 
spor, sıhhat, müdafaa ve umumi 
iktısat bakımlarından denizciliğe 

ehemmiyet vermelerini ister. Par
ti, bütün devlet ve millet işlerinde 
bunun göz önünde tutulması ge
reğine inanır. 

miyet veririz. 
25 - İktısadi mülahazalan

mızda herhangi vekalet ve ma
kamlara tealluk eden bütün dev
let işlerinin milli iktısad noktai 
nazarından mutlak karlı ve fayda
dah olması kaidesini umumiyetle 
esas tutarız. Eskiden kalmış ka
nun1 ann ve usullerin zamanla bu 
noktadan ıslahına ehemmiyet ve-
riyoruz. 

Partimiz, çalışmada iktısat iş
lerine bu ehemmiyeti vermekle 
beraber iktısadi, her biri ayn e
hemmiyette bulunan devlet işle
rinden bir kolu tanır. 

26 - Nafıa işlerimiz, her şube
sinde ameli ve verimli bir tatbik 
programına tevfikan takip oluna· 
caktır. Bu iş1erden büyük feyi.z ve 
kuvvet vasıtası olan demieyolu in
şaatına devam edeceğiz. 

Limanlar inşaatına münasip 
zamanlarda başlamak lüzumu göz 
önünde tutulacaktır. 

Vilayet şoseleri Uzerinde ça
lışmakla beraber memleketi bağ
layan eyi ve fenni köprülere ve 
şose şebekesine kavuşmak için a
meli bir program tatbik olunacak-
tır. 

27 - Toprak mahsullerimizin 
miktar ve kıymet itibarile başın
da gelen buğdayın fiatını değerin
den aşağı düşürmemek, gerek ye
tiştirici, gerek müstehlikin aley
hjne olabilecek değişiklikleri ön
lemek için alınan tedbirleri daha 
genişletmek ve esaslandırmak 
göz önünde tuttuğumuz mevzu
lardan biridir. 

Bunun için gµişilen ıilo ve 
ambarlar yapma ve kurma işine 
devam edeceğiz. Bu işler içinde 
yurt müdafaası ve umulmadık ku
raklık yardımlarına yetişmek için 
buğıJay istoku bulundurmak vazi
fedir. 

28 - Toprak mahsul ve mey
velerimizi ihracata elverişli tiple
re ircaa ve dahili sanayie lüzumlu 
:nikdar ve vasıfta iptidai madde
ler yetiştirilmesine çok ehemmi
yet veririz. Bunun için tohıım ıs
lahı, fidanlıklar ve aşı işlerile sıkı 
bir surette uğraşırız. 

~9 - Ziraat sanayiinin ilerle
mesi baş işlerimizdendir. 

30 - Müstahsil emeklerini ko
rumak için hayvan ve nebatların 
hastalık ve düşmanlarile uğraşa-

(Yarıa progra1D1a Maliye, 11/J/I T• 
lim ve Terbiye, lçtimal bayat ve uma. 
mi sıhhat, Dahili, A.dll, Harici siy• 
set, memurlar ve serbest meslek er,,_ 
ve vatan müdalaa&1 lusımları121 ııeıred .. 
ceğiz.) 

Kamutayda dün 
onanan kanunlar 

Kamutay dün saat 15 de BaJ. 
Nuri Conkerin başkanlığında top
landL Toplantıda: Sürd saylavı 

B~ y Mahmud Saydan andiçti. Bat 
kan, bir ay önce, Zonguldak aay
lavı Recep Zühtü Soyak hakkın
da adn takibllt yapdaQfma cWr 
hükümetin bir tukeremi okunda
ğunu ve bugün tahkikat neticesi
nin alındığına dair başbakanlıktaa 
tezkereler geldiğini ve okunaca
ğmı söyledi. Okunan ba§bakanlık 
tezkeresinde; Fatma Medineyi öl
dürmekten suçlu olan Zonguldak 
s:ıylavı Bay Recep Zühtünün mu
hctkemesinin menine karar veril
diğine dair Üsküdar ve lıtanbW 
cumuriyet müddei umwnilikler.in
den yazılıp Tüze bakanlığından 
verilen yazıların tasdikli suretle
rinin sunulduğu bildirilmekte idi. 
İstanbul ve Üsküdar cumuriyet 
muddei umumiliklerinin bu husus
taki tezkereleri de okunduktan 
sonra başkan, Gaziantep saylavı 
bay Reşid Agann tedavide bulun
duğu Heybeliada senawryomun
da 27.4.1935 günü öldüğünü ve 
yüksek Kamutayın bu eski ve ödo 
vine çok bağlı olarak çalışmış~ 
lan arkadaşın aziz ruhunun tum 
için bir dakika saygı ile susulaca
ğını söyledi ve bir dakika susuldu 
ve bazı saylavlann teşrii masu
niyetlerinin kaldırılması hakkın
daki muhtelit encümen mazbata
ları ile ba.zı bakanlıklar büdcele
rinde münakaleler yaptlmaama 
dair kanun layihaları okunmuş ve 
onanmıştır. 

Konya ovası sulama idaresinin 
ı 935 yılı bütçesinin müzakeresin
de söz alan Muğla saylavı Hüsnii 
Kitabçı bu idarenin kendinden 
beklenen işleri tam olarak görm~ 
diğini büyük paralar dökülerek ya· 

17 _ İhracatı mühim milli iş
lerden ve harici tilaretin tanzimi
ni ana ekonomik vazifelerden sa
yarız. Ticaret erbabı~ bu yol~a
ki faaliyetini semerclı kılacagız. 
Milli mahsulat ve mamula~ırı:uzın 
revaçlarını teshil, şöhretl~rını ~u
hafaza ve ihraçlarını temın ve ıs
tandarizasyon tedbirlerile yakm
da..rı alakadar olacağız. Dış ticare
timizi her gün arta:° bir di.kkatle 
piyasaların çeşitlerıne ve ıcapla
nna uygun ahenklı bir ihracat po
li tikası yolunda çalıştırmak~ dev
let yardımlarile kuvvetlendırmek 
isteriz. Onların bu çalışmada mu
vaffak olmak için muhtaç oldukla
rı malQmatı verecek teşekkülleri-
miz olacaktır. 

cağız. 
31 - Toprakaltı servetlerimi

zi, su kuvvetlerimizi ve ormanla
rımızı istismar etmek ve kıymet
lendirmek çalışmalarımızda bil-

pılıruı olan sulama idaresinin ve 
tesisatının Konya ovası için ve
rimli bir toprak parçası haline 
getirebilecek bir hale sokulmasını 
istemiş ve idarenin bugün bağlı 
bulunduğu tarım bakanlığından 

• 
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Almanya yeni bir dine 

doğru mu gidiyor ? 

Bcrlinden 26 nisan tarihli Man
çester Gardiyen gazetesine yazıl
dığına göre bugün on altı protes
tan papasının kamplarda kapsık 
bulunduğu bir sırada Alm~nya~ 
"puta taparlık,, dan y:ına go.ze g~
rünür bir yürüyüş ve ılerleyış go-
ze çarpmaktadır. . . v. 

"Yeni puta taparlar,. bırlıgı ge-
çenlerde Berlin'in 12.000 .kiş~yi a
lacak kadar büyük ve genış bır yer 
olan Sports palasta toplanmışlar
dır. Bu toplantıda Prof. Vilhelm 
Haver başkanhk, Kont Reventlov 
da asbaşkanlık etmiştir . 

Geçen çarşamba Berlinde çı -
kan Nahts avsgabe adlı akşam ga
zetesi Profesör V. Haver ile bu iş 
üzerinde konuşmuş ve profesör -
lerin söylediği sözlerin gazetede 
çıkmasına izin verilmiştir. 

Profesör, nazi rejiminin önder
liği altında bu akımın ( cereya_nm) 
geniş bir alanda yürümek ve ıler · 
lemek imkanını bulduğunu söy -
!edikten sonra, yapılan toplantı -
tarda bütün sınıflardan binlerce al
manın bulunmasını. yeni inana 
doğru almanlann istekle yaklaş
malarını anlatır bir belge olarak 
gfü:tenniştir. 

Profesör demiştir ki: 
" Yüzbinlerce, hatta milyon -

larca almanın bu işten yana oldu
ğuna ve bu işin başarımla yürüye
ceğine kanığız. Ondan dolayıdır 
ki son büyük toplantıyı yaptık.,, 

Profesör. bu yeni gidişin Tan-
E 

ayud edılerek baymdrrlık bakan
h~ına bağlanmasının daha doğru 
olacağını söylemiştir. 

Tarım Bakanı Muhlis Erkmen 
verdiği cevapta idarenin 1927 yı· 
lındanberi geçtrdiği safnaları an
latmış ve geçen yıla kadar devam 
eden kuraklıklar yüzünden Beyşe
hir gölünün su seviyesinin düş
müş olmasmdan ileri gelen sıkın
tılı durum karşısında mütehassıs
hırn tetkikat yaptırıldığını ve so
nunda gölün eski seviyesine gel
memni beklemeğe karar verildiği
ni söylemiş ve demiştir ki: 

"- Nitekim bir yıl önce su 
ra<lya seviyesinden çok daha aşa
ğı inmişken geçen yıl biraz yük
selmiş ve bu yıl beş santim yük
sekliğe cıkmısttr.,, 

Tarım bakanı ovada geçen yıl 
50 bin dönüm toprak sulandığını 
bu yıl 70 bin dönüm toprağın su
lanacağını umduğunu sulama ida
resmm gitgide ilerlemekte bu
lunduğunu ve bu idarenin taran 
bakanlığının kontroluna bırakıl· 

mış olmasındaki sebepleri anlat
mıştır. 

Bu görüşmelerden sonra ka-
.. nunun maddelerine geçilmiş ve 

sulama idaresinin 1935 yılı masa
rifatı karşılığı olarak 150 bin lira 
tahsisat verilmiş ve buna karşı 
geliri de 150 bin 140 lira tahmin 
edilmiştir. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü l 935 yılı büdcesi ile de 
bu idarenin masrafları karşılığı o
farak 483 bin 459 lira verilmiş ve 
geliri de 736 bin lira olarak kabul 
edilmiştir. 

Gene Kamutayın dünkü top
lantısında hudutlarda çıkan ihti
lafların tetkik ve halli için olan 
Türkiye ve Sovyet Rusya muka
velesinin 6 ay daha uzatılması, 
Türkiye ile Bulgaristan arasında 
Sofyada imza edilen protokolun, 
Türkiye ile Yunanistan arasında 
imzalanan ve Meriç - Evros mna
ğmm her iki kıyısında yapılacak 
jclrolik tesisatın ta.1Zimine aid iti
lafın tasdikine dair kanunlar ka
bul edilerek toplantıya son veril
miştir. 

Kamutay gelecek toplantısını 
mayısın 18 inde yapacaktır. 

nsız verimsiz bir gidiş olduğunu 
söyliyenleri protesto etmiştir. 

Profesöre güre bu gidiş, alman 
ulusunun ta yüreğinden kopup ge
len bir inan ihtiyacıdır ki etik ve 
dinseldir. 

Profesör, !ndo - Cermen ırkına 
ve bu yeni toton inanının yeni bir 
canlılık ve erk getireceğine ka -
nığdır. 

Yeni inan gidişini bu yolda an
latan profesör Haver Votan ve 
Eddaik tannlannm yeniden diril
tilecekleri duyuklanrun doğru ol -
madığmı söylemiştir. 

Bu yeni inan, kendisine göre 
bir takım törenler ve ayinler ka
rarlastınnakta ve bir çok hıri~ti -
yanlık esaslarını abamaktadır. 

DAi;'J~I IllJYUKLAR 

Japon yadaki deprem 
Fomıoz adasındaki yeni deprem, bu 

yüzden birçok <lefalar acıya uğramış o
lan Japonyada gene birçok kimselerin 
ölümüne sebcb oldu. 

Bundan önce, 21 eylCıl 1934 de .kopan 
tayfun da çok büyük zararlar vermişti. 
Bu tayfunun, Japonya iç bakanhğı ta
rafından çıkarılan uluşal (resmi) ista
tistik şudur: 

3,000 ölü, 14,000 yaralı, 3,000 dane 
ırıkılmış ev, 44,000 dane zarara uğramış 
ev, 13,000 dane batmış vapur, 24,000 da
ne yıkılmış iköprü, 90,000 dane ıu altın
da kalmış tarla. 

1923 deki büyük deprem 100.000 ki
şinin, 1896 da 400 kilometre üzerine ya
yılan bir ıu dalgası da 30,000 kişinin ö
lümilne sebeb olmu§tu. 

Amerikada evlenmeler, 
boşanmalar 

Son yedi yıl içinde Amcrika'da olan 
evlenmelerin sayısı, boşanmaları sayı • 
aiyle eşittir. 

Böylece de, 1928 de tanınmış ameri • 

kan hikimi Ben Lindscy'in 1938 de 

evlenmelerin sayısı boıanmalarınki ka· 

dar olacağını haber veren sözleri doğ

ru çılanış oluyor. 

Şimdi de bu adam: "evlenme orta -

dan kalkmafa mahktlmdur, çünkü bü • 

yük analarımızın, babalarımızın esk:i 

düşünceleri de ortadan kalkmış, bun • 

tarın yerine tiddiğ olmıyan tavırlar ve 

sorav (meı;uliyet) altına girmek is.teli 

geçmiıtir,. diyor. 

Kapsddar için gazete 
İngilterede Kent kontluğundaki 

Maidstone hapiı eYinde kapsıklar (mah

puslar) için bir gazete çıkarılmaktadır. 

Böylelikle İngiltere hapis evlerindeki 

5000 kapsık hergün dışarı alemle tc • 

masta bulunmaktadır. 

Eskiden şapirografla basılan bu ga

zete fimdi on bir hapis evinde okun,. 

maktadır. Uluşal makamlar bunu, kap· 

sıklarm maneviyatı için çok faydalı 

bulmaktadırlar. 

Dört günde Çin'den 
Amerika' ya 

Yeni b\iyilk amerikan uçağı Kalifor· 

niyayı Çine bağlıyacak olan dünyanın 

Okyanosu üzerindeki en büyük hattını 
a~mıştır. Kalifomiyada Alemande'dan 
Honolulu'ya kadar olan 3.900 kilometre
lik ilk parça, 7 saat 45 da.Jci.lca gibi re • 
kor denilebilecek bir zamanda alınmış-

e el • ese esı 
Corrcspandance Politique et Dip/o -

maıiquc, Berlin - 26. 4. 935 
Arsıulus::ıl meselelerle bunların 'kar

şılıklı etkileri yanında, Litvanya'nın 

Mcmel'de yapt1ğı şeyler, Üzerlerine bo
yuna Avrupanın dikkatini çekiyor. Cc. 
nevrede, gayet dü:ı:me (sahte) bir an -
lamda, andla~maların çiğnenemez oldu· 
ğu prensipi yenide 1 bildirilirken, Me -
mel topraklan arsıuluıal tcahhüdlerin 
devamlı ve keyfi bir şekilde çiğncnişi
ne sahne olmaktaıiır. Litvanyanm, baş -
ka bir taraftan teşci görmehizin, an • 
laşmalara uygunsuz: olan bu tavrında 
a}'ak direyemiyeceği int.baı bile edini • 
lcbilircli. Memel anl:ışmasmın znminle· 
ri olanların nihayet yapmak zorunda 
kaldıkları teşebbüsler o kadar çekin • 
gen ve o kadar az enerjik idi ıki lVIemel 
ve Kovno'daki idare adamlarının bun
ları bilmemezlikten gelip bildiklerini 
yapmaları gü~ bir şey değildi. 

Geçen cuma giinü, İngiltere, Fransa 
ve İtalya tarafından Kovno'da yeni bir 
teşebbüs daha yapıldı ve bunun daha ıs
rarlı bir şekilde yapılmış olması ve o
nun için, eski protestolara göre daha 
muvaffakiyetli olması arzuya değer. 

Litvanya'ya gönderdikleri notada üç 
devlet Memel direlctuvarının, Meme} 
anlaşmasına açrkça uygunsuz olarak, 
Diyet olmaksızın yaptığı çalışmaları 

bilhassa protesto ederek, Memel toprak
larındaki durumd:ın doğan kaygula· 
rını anlatmaktadırlar. Devletler asıl o
larak, yeni bir direktuvar kurulmasını 
ve aylar<lanberi büsbütün bertaraf edil
miş olan Diyet'in yeniden haklarına sa· 
hib olmasını istemektedirler. Filhakika 
Diyeti bir karar almaktan aciz bırak -
mak ve statü'nün şartlarına uygunsuz 
olarak vali tarafından kurulan dircıktu· 
vara karşı bir ademi itimad oyu verdir
memek için Litvanya tarafından aşağı 
yukarı onuncu defadır oynanan utanç 
verici komedyaya bir son vermek ge • 
rektir. Eğer arsıulusal andlaşmaların 

hala bir anlamı varsa, otonomi statüiü· 

nün memleketin direktuvarırun, Diye • 
tin itimadını haiz olacağı yolundaki 
başlıca maddelerine karşı yapılan bu sa· 
rih hakaret bitmeli ve meşruti otonomi 
tam olarak kurulmalıdır. 

Yeni protestonun bunu alt etmeai is· 
teniliyorsa, Litvanya hükümctinin an • 
laşrnaya imza koyan devletlerde, hnu

niyete geri dönmenin zaten kararla~ • 
tırılmıı ve temin edilmiı olduğu ve ar
sıulusal aytışma (Münakaşa) yapılma • 

sını gerektirmiyen mahalli ve ş.ahst ma
hiyette bir takını basit güçlükler kaldı
ği gibi bir intıba uyandırmak yolunda 

yapacağı çalışmalara dikıkat etmek ıa -
zımdır. Bilindiği gibi mcınel otonomi • 

sinin baltalanması için Lituanyanrn gös
terdiği kanıt, Mcmcl halkının en büyük 

kısmının Litvanya hükümetinc karıı 

müstekimane hareket etmediği ve bu 

yüzden, meşruti bir direktuar kunnak 

teşebbüsünün boyuna suya düştüğü yo

lunda idi. Hakikatte ise Memel'de otu-

ranların "istikametsizlikleri,, Litvanya 

tarafından andlaşmaların çiğneruneme

sini, haklı olarak, kolaylaştmnamala -

rıdır. Litvanyalılarm iddia etti.kleri gi

bi, bir nasyonal - sosyalist direktuarı 

kurmak değil, bilakis Meme! halkının 

en büyük kısmının isteğine riayet olun

masını temin etmek mevzuu bahistir. 

Bu isteğin görülebilmesi için temsil 

hakları iysal edilen saylavların yerini 
tutacak olan, listelerde yazılı yedek üye
lerin, litvanyalı beş deleğenin devamlı 
surette gaybubetleri halinde de, karar 
almak için meşruti bakımdan lüzumlu 
olan 20 saylavın sayısının tam olması 

için hemen direıktuara girmeleri lazun-
tır. Bu normalizasyonu elde etmek en ilkel 

Bu uçak 20 tonluktur ve 6 kişi tara- istikametin emrettiği bir şeydir ve Lit-
fından sevkolunmaktadır. 5000 kilomet- vanya hükfunetinin bundan kaçınması· 
relik bir alan içinde 20 yolcu ve 10.000 na meydan vermemelidir. Hiç ıkıimsenin, 
mektub taşıyabilmektedir. Uçak Hono- yenilemez maddi güçlükler olduğunu 

}uludan sonra, aralarındaki uzaklık aşa- ileri süremiycceği bu işte batı devletle-
ğı yukarı 2.000 er kilometre olan Mid- l rinin kanuni durwnun .kurulmasını ve 
way Island'a, Wake Island'a, Guam ve korunmasını temin için lüzumlu olan 
Manil'e uğramaktadır. Bu yeni yol üze- 1 enerjiyi gösterip gösteremiyecekleri, 
cinden 4 günde Amerikadan Çin'e gl • 1 alman kam.oyu için manali bir önem ala.ı-
dilmektedir. , cakt:a, 

I 

ar imizin gösterilmekle partinin alb prensip! 
belirmiş ve altı ok meydana gel• 

. iIDCİ ve Üçüncü miş oldu. C.H.P. sinin bu yeni 
programı bütün esasları ve tari~ 

U ·ultaylan lerile derin bir uyğunluk içind~ 
bir bütünlük ortaya çıkarır. Progı 

(Ba§r 1. ci sayı/ada) ramdan aynca kurultayın kabul 
ki bugün kü§adı ile müftehir oldu- ettiği yeni tüzükte bütün teşkilat 
ğum büyük kongremiz Sivas kon-
gresinden sonra teşkilatımızın i - üzerindeki usuller deneçlerdeP 
kinci büyük kongresi oluyor.,, alınan derslerle pratik şekillere 

ikinci parti kurultayının en e- sokulmuştur. Bunun yanında par-
saslı noktası ulusal başkanın ulu • tinin çalışma tanlan gösterihııit 
sal kurtuluş ve devrimin her yöney- ve iller te~kilatındaki parti lrurul• 
den tahlil ve hikayesini yapan bü- taylarının halk dilekleri~i topla· 
yük söylevleridir. Bu söylev hadi- masma önem verilmiştir. Bu dilek· 
selerin doğu~unu ve her hadisenin ler parti merkezinde toplnnmaktaı 
içinde doğduğu ıartları açık bir hükümetin iılemesinde ve kanun• 
c.öz akı~ı ite anlatır. Kurultay ıa- ların yapılmasında bunlardan aa 
l ah ve akşam devam eden toplan- sığlanmaktadır. Yeni tüzük pnrd 
r.ıalarla altı gün süren bu söylevi arkadaşlığı arasmda sevgiyi esııl 
derin bir coşkunluk ve hayranlık tanımıştır. Yeni tüzüğün dikkato 
dnygulariyle ve candan onayarak değer bir noktası partiye halk ter• 
dinledi. Söylevin c ">.nması ile par- biyeıi için halkevleri açmak öde--
tinin büyük başkanına teıekkür e- vmı vermiştir. Halkevlerinin 
dilmesi önergesi oybirliğiyle ka • kısa zamanda memleket hesabıne. 
bul edildi. Bu kararın önemi 9 yıl verdiği büyük sonunçlar bu kara• 
önce toplanmıı olan Sıvas kongre- rm ne yerinde olduğunu göster-
sinden bugüne kadar devlet ve mek için yeter. 
parti kongresi hayatında yapılmıt Cumuriyet bükümeti bu gün • 
olan iılerin yeni parti kongresi ta- de bu pragramda çizdiği esaslO.S: 
raf mdan kabul edilmif ve beğe • içinde çalışmakta ve memleketı 
nilmi§ olmasıdır. Türk devrim ta· büyük ülküsüne doğru götürmekte< 
rihinin en değerli bir izeri olan bu 
uzun söylevin büyük bir emek ürü- dir. 
nü olarak Önderin kendi elyazı - Partimizin genel ba§kam üçün· 
siyle yazılmıı olması ona aynca cü kongreyi açarken verdiği söy• 
eşsiz bir değer vermektedir. levde partinin ba§ardığı büyük İt' 

Bu kurultayda ilk tüzüğün ge- leri anlatarak ve bundan sonra 
nel prensiplerindeki ruh ve anlam daha geni§ hizmetler görmeye ça· 
gene esas tutulmak üzere cumuri- lışacağını kayd ederek bunun bir 
yetçilik, ulusçuluk, halkçılık ve la- şartla imkanlı olacağım söylemit 
iklik kavramları (mefhumları) ge- ve demııti ki: 
nişletilerek parti prensipleri daha "O !<ll'l aziz milletimizin mu· 
çok aydınlatılmış, partinin kuru - habbet ve itimadından fırkamız Ü· 
cusu olan Atatürk'ün genel baı - zerinden eksik olmamasına dikkat 
kanlığı onanmıştır. Bütün bu ge • 
nel prensiplerin bir daha değişmi- ve ferağatle çalışmaktır. fırkamız 

bunda kusur etmedikçe aelim his· yeceği de karar altına alınmıştır. 
Yeni tüzüğe partiden önemli ödev· li, şuurlu, vefalı milletimizin mu· 
alanların ve parti saylavlarının ö - habbet ve itimadından daima e • 
zel yaşayış ve ekonomik girişim • min olabilir.,, 
!erdeki özgenliklerini daraltacak Büyük Önder, söylevini biti • 
kayıdlar konmuştur. rirken ayağa kalkarak şöyle ba • 

Kurultay, parti hükumetlerinin ğırmı tı: 
çalışmasına yol gösterecek esas • " Büyük milletimizin F ırkamı· 
ları sıralıyan parti genel başkanlı- za göstermekte olduğu alalca ve 
ğının bildiriğini de kabul etti. Bu itimada karşı en derin tazim ve 
bildiriğde partinin cumuriyetçi, · 

hürmetle eğilir ve ona minnet ve halkçı, ulusçu vasıfları çok açlk o-
larak gösteriliyor, ekonomi işle . şükarnımı sunarım.,, 
rinde, yalnız ulusun asığlarına uy- işte Cumuiryet Halk Partisinin 
gunluk gözetileceği anlatılıyordu. kısa tarihçesi budur. Partinin ku· 

ikinci büyük kurultayın kabul ruluıundan beri başarmış olduğu 
ettiği yeni esaslar devlet işlerinin işler, doğrudan doğruya Cumuri • 
ve ulusal devrimin geli§İp ilerle- yet hükümetinin meydana çıkar -
mesi için memleketin genel gidişi- dığı işlerdir. Yıkılmıı ve yakıl • 
ne yeni bir yöney veriyordu. 

yeni esaslar anasal kanundan mış, bakımsız ve yoksul bir mem· 
devlet hayatındaki din korkusu _ leketten on yıl içinde, her saha · 
nu çıkarmak, yeni harfleri kabul da ileri, ordusu kuvvetli, finansı 
etmek gibi sonuçları doğurdu. Bu düzgün, ekonomisi durmadan iler-
güzeyde yeniden ulusal ülkü bakı· liyen ve bütün dünyada saygı u -
mından çok büyük itler baıanldı. yandıran büyük bir devlet çıkar • 

Partinin üçüncü büyük kurul- mak, iıte C.H.P. nin, Büyük Ö.1 • 
tayı 15 mayıs 1931 tarihinde An-

derinin kılavuzluğu ve başbuğlu -karada toplandı. Bu kurultay top-
lanmazdan önceki günler bir çok ğu altında, başarmış olduğu iş ! 
siyasal hadiselerle doludur. Parti
nin üçüncü kongresi, parti, devlet, 
ve durum hayatımız için temel o
lan bütün ana fikirleri ilk ya
pılan parti programında bir 
araya toplamıştır. Yeni program
da ikinci partinin kabul ettiği 

cumhuriyetcilik, ulusculuk, halk
çılık, laiklik ile beraber, devletçi
lik, devrimcilik vasıflarında par
tinin ana vasıfları arasında yer al
dığını görüyoruz. Bu iki prensip
ten devrimcilik partinin ilk kuru
luşundan beri büyük bir hızla güd
müt olduğu belli başlı bir vasfıydı. 
Devletciliğe gelince, parti hüku
meti iş başında edinmiş olduğu 
bilgiler ve görmüş olduğu deneç
lerle anlamıştı ki özel girişmelerin 
başaramadığı fakat memleket için 
çok luzumlu bir takım işler ancak 
devlet eli ile meydana getirilebile
cektir ve dünyanın şimdiki gidişin
dede ulusal ekonomimizi korumak 
ve yükseltmek için başı boş eko · 
nomi prensiplerinden ayrılmak ge-

l reklidir. işte büyük bir ihtiyacı kar-ı 
şılamak için hükümetin tatbike baş
lamıt olduğu bu prensip ayrıca 

Orman müteahhid eri ve 
keresteciler birligi 

Orman müteahhidleri ve ke 
resteciler birliği yıllık toplantıla · 
rını Aydın otelindeki merkezle -
rinde yapmış 12 kişilik idare he· 
yetini 7 kişiye indirmiş ve bu he· 
yelten en az üç kişi taraf mdan a
lınacak kararların geçer olduğ:ı • 
na karar verdikten sonra ida:e 
heyetinin başkanlığına Bozöyük 
fabrikası sahibi Bilecik saylavı 
Bay İbrahim Çolağı ve ikinci bu~· 
kanlığa da Kös ormanı müteah · 
hidi Eskişehir saylavı Bay Emin 
Sazağı ve üyeliklerine orman mu· 
teahhidlerinden Bay Hakkı Bn • 
tumu ve Elmalıda Çağılı Kara, 
Dokuzgöl ormanı müteahhidi B. 
Mehmedi ve lnegölde Uludağ ke· 
reste şirketi müessisl"rinden ı3 y 
Şakir Lakaşayı ve üyelikle Lera -
her genel katibliğe de Bny lh an 
Çelebioğlunu seçtikten ve ckoı.o· 
mik buhrandan mütealıhicUe • 
rin asığlarını koruyacak tedbir· 
ler üzerinde görüştükten sonra 
dağılmııtır. 
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B. Y evtiç l{azandı 
Belgrad, 6 (A.A.) - Seçim 

merkez komitesi bu sabah saat 9 
d~ Danıştay başkanının başkan
lıgrnda toplanarak seçim sonuç1a
nnr incelemeye (tetkika) başla
ı:nıştır. 

l Baş.bakan Yevtiçin listesi, yeni 
~.kopç~a üyeliklerinin beşte üçü· 

nu yanı 370 üyeden 221 ini kazan
mıştır. Liste geriye kalan beşte i
kiye de ortaklaşmaktadır. 

}'RANSAU~ 

Seçim sonuçları 
Paris, 6 (A.A) - Şarbaylık 

seçiminde bir çok yerlerde oylar 
dağılmıştır. B. Laval, büyük bir 
çoğunlukla tekrardan Obervilye 
şarbaylık başkanlığına, eski na · 
zırlardan Marke, Bürdo şarbaylık 
baıkanlığına, iç bakanı Renye, 
Billy f&l'baylık başkanlığına tek
rardan seçilmişlerdir. 

Liyonda B. Heriyonun aday 
liateai üzerinde reyler dağılmııtır. 

sanıldığı kadar basta değilmif.,, 
diyor. 

Aksion Francez, sosyal-komü
nistlerin baş;;ehri almak girişimin
de baJaramadrklannı yazarak i . 
kinci seçimde komünistlere karşı 
birleşilmesini tavsiye etmektedir. 

Sosyalist bir gazete olan Po • 
püler, akımsar görünüyor ve di -
yor ki: 

" Kaytaldığm ıiddetli saldı • 
rımlanna rağmen yerimizi koru
yacağız.,, 

Hünıanite ise, komünistlerin 
önemJi bir ilerleyiılerini haber 
Yermektedir. 

Flanden'in sıhhatı 
Paris, 6 (A.A) ·_ Başbakan 

Flandenin kolundaki kırığa bu 
ıabah operasyon yapılmıştır. Ge -
ceyi buhran içerisinde geçiren 
bathakan şimdi daha iyicedir. 

Belgrad, 6 ( A. A) _ 
Belli olan sonuçlara göre sup 

ve aloven eyaletlerinde hükümet 
büyük bir çoğunlllk kazanmıı, ay. 
rışıklar ise Dalmaçya ve Boınada 
daha iyice bir durum elde etmiı • 
lerdir. Hırvat bqkanlanndan Ko
julaner ile Virbaniçin kazanma . 
drhları anlaşılıyor. Zagrebdeki ~ 
nuç daha belli değildir. 

lUACARlSTAN' DA 

f~acaristan Roma 
konferansına gelecek 
Paris, 6 (A.A) - Fransız ga

.zetelerinin Venedikteki del ..,.el eri 
b 

cumartesi akşamı Macaristanın 

Roma konferansına gelınesinin 
çok iktimali olduğunu yazmakta i• 
diler. 

Eskj demokrat önderi Davido 
viç ile eski müslüman önderi Spa
ho ve eski sırp çiftçileri önderi Ya
vaı _c'Viçin başarıksız1rğa (muvaf
fakıyetsizliğe) uğrıyacaklan hak
liındaki iktimaller doğru çıkmıştır. 
~unl~ın gelecek parlamentoya 
gıremıvecekleri anlaşılmaktadtr. 

Yugoslavyada seçim 
Belgrad, 6 (A.A ) - Y evtiç 

hükümeti taraftarları, saylav se -
'iminde 360 yerden, 300 ünü elde 
edecek gibi görünüyor. 

Marsilyada, 36 üyeden 9 u, 
birinci seçimde çoğunluk kazan -
mıılardır. Bunlardan 7 si sosya
list, 2 si mutedil cumuriyetçidir-

Pariıte 37 üye üzerinde çoğun
luk olmuş, 53 kişi hakkında oy • 
lar dağılmıştır. Seçilenlerden iki
si, komünist, ikisi cumuriyetçi sos
yalist, biri radikal, üçü bağınıız 
radikal, on beşi sol cumuriyetçi, 
on üçü mutedil cumuriyetçi, bi
ri de bağınsızdır. 

Paris, 6 (A.A.) - Seçim yer· 
lerinde elyemin uzun sürmesi ve 
güç olması yüzünden sonuclar geç 
haber alındığı için gereğile yoral
mamaktad!r. Seçimin genel ola
rak sakin geçmiş olınası için pek 
büyük değişiklikler olımyacağmı 
gösteriyor, yalnız, Paristeki se
çim sandıklarından bir tanesinin 
başında kavga çıkmış, bir kişi bı
çaklanmış, dört kişi de tutsanmış
tır. 

Fransada çocuk ölümü 
azalıyor 

Paria, 6 (A.A) - Son tutulan 
nüfus istatistikleri, F ransada ço
cuk ölümüne karşı yapılan sava -
tın faydalannı göstermittir. 

1934 yılında, doğan çocukla. 
nn sayısı, ölenlere nisbetle 42840 
fazladır. O ise ki 1933 te, bu faz
lalık 21 .598 di. 

Matin gazetesi aytanma göre, 
prensip bakımından, İtalyan öner
~esi üzerinde uyuşulmuştur. Bu 
onergeye göre, İtalyan hükümeti, 
Roma ko~feransmdan sonra top
lanacak hır konferansta silahlan
mada hukuk birliği için yardnnda 
bulunmayı videtmektedir. 

Pariı, 6 (A.A) - Macar Oq 
bakanı B. De Kanya, Malen ıa • 
zetesinin V enedikteki özel ayları
na ·· konuımaların giditinden hor 
nud olduğunu ve küçük anlatma 
devletlerinin anlayıılı hareket e • 
decekleriai umduğunu söylemiı • 
tir. Pariı dıtmda, 327 komunun 

aonuçlan alınmıştır. 
Seçimi sona eren şarbaylıkla · 

rmda çoğunluk şöyle dağılmak • 
tadır: 

Dünkü komqmaların üç mem. 
leket tarafından onaylanabilecek 
bir metnin yazılması üzerinde yü 
rüdüğü söylenmektedir. 

B. Maçekin tarafı olan ayn -
ııkların ancak 50 kadar saylav 
çıkarac~ları oranlanmaktadır. 

B. Yevtiç kazanıyor 

Belgrad, 6 (A.A) - Belgrad 
tehrinde yapılan ıeçim, ıu sonu· 
cu vermiştir: 

Bathakan Y evtiçin listesi 32 
bin, Maçekin listesi 9, 700, diğer 
listeler de 1,800 oy toplamqlar • 
dır. 

Sırbistanm diğer yerlerinden 
timdiye kadar haber alınan ao · 
nuçlar, ayrışıklarm altoldukları -
111 göstermektedir. 

B~ Yevtiçin hüyük 
utkusu 

Belgrad, 6 (A.A) - Başbakan 
· B. Y evtiçin listesi bütün memle- · 
kette ezici bir çoğunluk kazan • 
mııtır. Seçim işleri saat 18 de 
kapanmııtır. Seçim bütün mem
lekette tam bir düzen içinde geç· 
mi§tir. 

Y evtiçin kazancı her türlü ik
timallerin üstünde çıkmıştır. Ay
nı kendi listelerinin böyle bir ye· 
nilmiye uğrıyacağmı hiç beldemi· 
yordu. 

35 Komünis1 
72 Sosyalist 
9 Yeni soıyaliat 

19 Sosyalist cumuriyetçi 
90 Radikal 
22 Bağınıız radikal 
68 Sol yan cumuriyetçi 
5 Hıriıtiyan (halkçı de • 

mokrat) 
68 Mutedil cumuriyetçi 
6 Kıralcı muhafazakir 
6 Ne olduğu belli değil ve 
1 Bağmsız sosyalist 

Aıkmlarm bazı yerlerde faz
la üyelik kazandıkları görülmek • 
tedir. Komünistler 5 fazla üye • 
lik elde etmiılerdir. 

Cumuriyetçilerden, en muha
fazakar olan mutediller, 7 üyelik 
elde etmişler ve 5 üyelik de kay
betmişlerdir. 

Sosyalistler de 10 yeni üyeliğe 
kartılık eıki yerlerinden yalnız 
bir tane kaybetmiılerdir. 

Seçim etrafında 
gazetelerin yazchklan 

Paria, 6 (A.A) - · Dünkü ae • 
çimleri tefsir eden Pöti Jurnah 
"Meğerse, franıız demokrasisi, 

Matin gazetesi, sol yöneyin 
Pariste yenik olduğunu ve illerde 
de gerilediğini yazıyor. Petit J our
nal, birinci seçimin önemsiz bir 
takrm değişiklikler gösterdiğini 

haber vermektedir. 
Echo de Paris, komünistlerin 

bazı önemli kazançlar kaydettik
lerini bildiriyor. Er Nuvel, bu gü
ne kadar, çoğunluğu almrş bulu
nan cumuriyet partilerinin asığ

lanacaklan sıyasal bir durluk gö
zükmektedir. 

Övr gazetesi ise, dünkü sonuç
larda, aşırı partilerin kuvvetlen
miş olduğunu görmektedir. 

Parla, 6 (A.A) - Şarbaylık 
seçimi, sakinlikle geçmittir. Şim· 
diye kadar haber alman sonuçla-
ra göre, altıncı daire üyelerinden 
Chiamme ile Domecy belediye 
başkanı olan başbakan B. Flanden 
yeniden seçilmitlerdir. 

Paria, 6 (A.A) - Seçim dola· 
yııiyle aüf rajetlerin kadınlara se
çim baldo verilmesi için yaptık. 
lan gösteri§ler, birkaç feminiatin 
yaka)anmuiyle aomıçlanlDlfbr. 
Süfrajetler, seçmenlerin bu hu • 
9111taJri fikirlerini anlamak için, 
yan ulupl kadm adaylan göster
mitlerdi. Hakikiğ seçim yerleri • 

Bu yılın fazlalığı, doğumların 
artmumdan değil, ölümlerin a
zalmasından ileri gelmektedir. 
Çünkü bir yaımdan aşağıki ö • 
lümlerin yüzde 40 nisbetinde ek
ıildiği görülmüştür. 

Bu aonuçları kontrol ve meme
deki çocuklara inancalı (temi • 
nallı) süt sattırmak hususunda 
doktorların uluşal orunların v~ 
sıhhat merkezlerinin elbirliğiyle 
çalı'1Jlalarmdan ileri gelmiıtir. 

B. Löbrön'den 
Kıral Jorj'a 

Parfs, 6 (A.A.) - Reisicilmhur ju. 
biesi dolayısile İngiltere Kırahna bir 
kutlama telgrafı çekerek !ngilterenin 
Kırala karyı bugün göstermekte oldu. 
iu aaygılara katılmakla Fr•naanm da 
bahtiyar olduğunu bildirmiştir. 

B. Laval B. Suad'la 
görüştü 

Paris, 6 (A.A.) - Dış işleri 
bakam B. Laval bu sabah Türkiye 
Büyük elçisi B. Suadı kabul et
miştir. 

•••••• 

Jakob'un bıralalması 

Yeniden silahlanma prensipi 
ile azınlıkların haklarmın da ko
nuıulduğu bildirilmektedir • 

B. De Kanya telefonla B. Göm· 
böı ile görüıtükten sonra Macariı 
tanın tutumu daha eğgin olmuı .. 
tur. 

Ekonomik yalnızlıktan kor • 
kan Macaristan, bazı ekonomik e
ıitlilder elde etmek için Fransa • 
ya bildirdiği dileklerinin İtalya 
tarafından korunmaaını istemek
tedir. 

Le Jur gazetesine B. Mersönı 
diyor ki: 

" - Mmolini, Budapeıteyi, 
bekJemeğe, küçük anlatma ile be
raber çalıımaya Ye andJaımala -
rın değiıtirilmesi hakkındaki tek 
yönlü tutumu bırakmaya çağır. 

maktadır. 

B. De Kanya, Pöti Parizien ay. 
tarma demittir ki: 

" - İtler yürüyecektir. İtalya, 
iyi dilekler ıöatermektedir .,. 

tarafından kaaamk olursa arsıulu. 
sal bir rezalet çıkmumdan kork· 
maktadır. 

Y evtiçin kazanııı halk aruın
da büyük bir kıvanç uyandırmıı· 
ve Yugoslavyanm her tarafında 
alaylar yapılarak Yevtiç alkışlan
mışbr. 

1 
derlerinden eski demokrat bq • nin aüfrajetler; kahve maaalan -
kanı Davidoviç, eaki mp cı • nm önüne üstl~ri delinmiı fapka 

l 
leri başkam Yovanoviç eski 1 kutuları koyarak halkı kadın ya • 

Bale, 6 (A.A)- Nuyonal Zel
tungun Berlinden haber aldığına 
göre, laviçre federal meclisinin 
gösterdiği kanıtlar üzerine gaze
teci Bartold Jakobun serbest bı
rakılmak iktimali vardır. 

Gettapo (aıyaaal polia) ile dok· 
tor Rihteria auçlu oldaldan mey
dana ç.JnnJfbr. 

Dıt bakanlığı ile Gestapo ara• 
nnda yanlq duyuk ftl'diğinden ö-

Hükümet listesindeki hırvat 
adaylar da kazanmıştır. Aynı fi. 

müalümanlar ~ıkenı Spaha kay· n ulupl adaylanna rey vermeğe 
betmitlerdir. çağırmqlardır. Almanya, bir yargıç hakyeri türü bir anl-.ınulık çıkmqtır. 

!!_LrJS'un romanı Tefrika: 67 Ona kloroform verdiğim sırada, umud • 
8~ bir sesle "John ! J ohn r,, diye bağırmıştı. 

San Michele'nin .kitabı 
Yazaa: Ak.sel MUNT 
Türkçeye çeviıea: Nasuhi BAYDAR 

~adame Requin aynca, kenaisine bırakılan 
bırçok yeni doğmuş çocukları yok etmekten 
de suçludur.,, 
.. G~ete elimden düştü: Madame Requin, 

bırıncı sınıf ebe, Granet sokağı ı son yıllarda 
ct~afımı birçok iztırablar sardığı, gözleri • 
~.ın önünde birçok acıklı şeyler olup bittiği 
ıç~, _bu iş! büsbütün unutmuştum. Gözleri -
!111.. Fıgaro nun makalesinden ayırmadan kol
· Ugumda otururken her şeyi sanki üç yıl ön
ce değil de dün olmuş gibi hatırladım; Ma
d~me Requin'i tanıdığım o korkwıç gece 
~otlerimin önüne geldi. Çayımı içer ve habe
rı tekrar tekrar okurken, bu kadının nihayet 
Yakalandığım öğrenmekle derin bir haz du· 
Yuyordum. Bu unutulmaz gecede, bu kadın· 
la onun iğrenç suç ortağının feda edecekle
tardığrmı hatırladığım için de az memnun 
d;ğildim. Birdenbire zihnimden, şimşek gi
bı, başka bir düşünce geçti: hayata kavuş -
turduğum bu iki kişi için ne yapmıştım? Za· 
~n baş!<a bir adam tarafından, ona en muh
taç olduğu bir zamanda terkedilmiş olan bu 

Ben, o adamdan daha mı iyi hareket et • 
miştim? O kadını ben de, bana en çok m~
taç olduğu bir zamanda terketmemış • 
miydim? O, bu korkunç kadınla, ben müda
hale etmeseydim onu öldürecek olan hayvan 
herifin eline düşmeden kimbilir ne haller 
geçirmişti! uyandığı zaman vaziyetin~n ~~t
hiş hakikati karşısında kalınca kimbılır 
ne kadar korkmuştu! ya, dudaklarımı dudak· 
Ianna dayayıp ciğerlerine ilk canlandırrcı 
nefesi gönderdiğim .zaman bana mavi göz -
!eriyle bakmış olan çocuk? Onu acıklı bir 
ölümden kurtarıp Madame Requinin kolla
rına atmıştnnl Kimbilir kaç tane yeni doğ· 
muş çocuk onun kocaman memesinden ölü • 
mü emmişti? Acaba mavi gözlü bebek ne ol
muştu? O da "südnineler,, treninin küçü~ 
yolcularının, resmi istatistiklere göre, bır 
yaşında iken ölen yüzde sekseninin aras~.n
da mıydı? Yoksa ölümden beter şeyler gor
mek için yaşıyan yüzde yirminin içinde miy-
di? 

Bir saat sonra hapishane müdüründen 
Madame Requin'i görmek için izin istemiş. 
ve almıştım. Beni hemen tamdr ve o kadar 
hararetle karşıladı ki, onun hücresine kadar 
bana refakat eden hapishane memurunun 
önünde srkıldnn. Çoçuk Normandie'de idi; 

çok mesuddu; Madame Rcquin onu evlad 
edinen ve çok seven kimselerden, sağlığı 
hakkında iyi haberler alıyordu. Fakat maal· 
esef onların adresini bulamıyordu, adres lis
tesinde biraz karışıklık olmuştu. Kocasının 
onların adresini hatırlaması muhtemel de • 
ğil se de pek mümkündil. 

Çocuğun öldüğüne inandmı ama hiç bir 
şeyi ihmal etmiş olmamak için 48 saat için
de adresi vermezse, çocuğu öldürdüğü ve 
kendisine verdiğim kıymetli bir elmas 
broşu çaldığı için onu polise haber verece
ğimi ~ert bir tavırla söyledim. Sert gözlerin
dan birkaç damla yaş çıkarmağa muvaffak 
olarak, broşu çalmad!ğma yemin etti: onu, 
kendi kLZI gibi şefkatle tedavi ettiği genç ve 
güzel kadının bir hatırası olarak saklamıştı. 

"- Size kırk sekiz saat müsaade .. ,, de
dim ve onu düşüncelerile haşhaşa bıraktmı. 
İki gün sonra Madame Requin'in "muhte
rem,, kocası gekrek, broşun emniyet sandı
ğına yatınldığma dair bir makbuzla, o yıl 
Madame Requin'in çocukları gönderdiği üç 
N onnandie köyünün ismini getirdi. O köy
lerin belediye reislerine hemen birer mek
tup yazarak köydeki evlatlıklar arasında 
tahminen üç yaşında mavi gözlü bir çocuk 
bulunup bulunmadığım bildirmelerini rica 
ettim. Aradan epiy .zaman geçtikten sonra, 
ikıi köyün belediye reisinden menfi cevap 

geldi. Üçüncüsü de hiç cevap vermedi. Bu
nun üzerine bu üç köyün rahiplerine birer 
mektup yazdım ve birkaç aylık bir intizar
dan sonra Villeroy köyünün rahibi, bir kun• 
duracmm evinde, bildirdiğim eşkale uygun 
olan bir çocuk bulduğunu bana yazdı. Ço-
cuk üç yıl evel Paristen gelmişti ve gözleri 
mavi idi. Normandie'ye hiç gitmemiştim. 
Noel bayramı yakın olduğu için, biraz din· 
lenmeği hak ettiğimi düşündüm ve Noel 
günü kunduracmm kaprsmı çaldım. Hiç ses 
çıkmadı. Karanlık bir odaya girdim. Pence
renin önünde kunduracının alçak tezgahı, 
yerde de her büyüklükte birçok eski ve 
çamurlu kunduralar vardı. Yeni yıkanmş 
gömlekler ve eteklikler, odaya gerilmiş bir 
ipte asılmış kuruyordu. Pis kokulu mutf• 
ğm taşlan üzerine otunnuş, hemen hemen 
çıplak bir çocuk, çiğ bir patates yiyordu. 
Mavi gözlerile bana korkmuş bir bakışla 
baktı, elinden patatesi düşürdü ve insiyaki 
bir hareketle, bir tokattan korunmak ister 
gibi, zayıf kolunu başının hizasına kaldır~ 
Sonra da eIIeri ve ayaklan üzerinde sürüne 
sü~üne elinden geldiği kadar çabuk hareket 
edıp yandaki odaya kaçtı. Onu tam karyo
lanın altına gireceği sırada yakalıyarak diş .. 
Ierine bakmak için kunduracının tezgahına. 
oturdum. Evet, küçük çocuk aşağı yukarı ü; 
buçuk yasında idi. (Sonu var) 
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Atina'da azıyanların 

duruşmaları 

_,OVYETLER BIRUClNDE 

B. Stalin'in bir söylevi 
Moskova, 6 (A.A.) - Bay Sta

lin kızdordu akademisini bitiren
lere söylediği bir söylevde demiş
tir ki: 

DAC.INIK DUYUKLAR. 

Viyanada kıralcılarla 
savaşma 

ALMANYADA 

Almanyadaki türk 
salgıtı 

Mektebe gitmiyen çocuk
lar için Kültür Bakan

lığının bir emri 

Atina, 26 (A.A.) - Azı baş

kanlarına karşı iddiasında süel 
hakyeri hükümet komiseri, "ha
kimler, sıyasal partilerin hizme
tinde değildirler, onlar, yalnız, ül
keye, ve tüzeye hizmet ederler,, 
demiştir 

Komiser, hakimler kuruluna: 

"- Bize eski zamandan teknik 
alanında geri ve yandan çoğu yok
sul, harab bir ülke kaldı. Bu ülke-

• nin bilgisizliğinden modern sanat 
ve makineleşmiş ekiciliğe geçiril
mesi işiyle karşılaştık. Bu iş önü
müze şöyle çıktı: 

Viyana, 6 (A.A) - Kıralcılar 
partisinin merkezinde, polis tara~ 
fından yapılan araıtırmalar sonu· 
cunda bazı nasyonal sosyalist 
höcreleri teıkil edilmit olduğu 
meydana çıkmıştır. 

Polis, bir takım belgeler ele 
geçirmiştir. Katiblerden biri, 6 
ay hapis cezasına çarptırılmıştır. 
Kıral taraftarları, polise yardım 
etmişlerdir 

Ber'lin, 15 (A.A.) - Alman gazete
leri, ulusal birliğin çağırması üzerine 
Yeni Almanyayı görmek için gelmiş o
lan türk gazetecileri, Türkiye elçısile 

birlikte, meçhul askerin kabrine bir 
çel~k koyacaklardır. Çelenkte fU yazı 
bulunacaktır: 

"Alınan meçhul askerine, türk ga
zeteleri.,, Gazeteciler. ölen askerlerin 
anıtını selamlıyacaklardr. 

İstanbul, 6 (Telefon) - Kın. 
tür Bakanlığı İstanbul kültür di
rektörlüğüne bir emir vermiıtir. 
ilk okuma çağında olup mektebe 
gitmiyen çocukların sayısını ıap -
tanacaktır. lstanbulda 80,000 ka
dar ilk tahsil çağrnda çocuk bu • 
lunduğu oranlanıyor. Uluıal ilk 
mektehlere devam eden talbesi • 
nin sayısı 60.000 kadardır. 

"Hükümetin emirlerini yerine 
getiren oportünist bir hakyeri,, 
diyenlerin sözlerini şiddetle pro
testo etmiştir. Bundan sonra, her-

"Ya bunu en kısa vakitte yap
mak ve memleketimizin sosyaliz-

Türk konukların gelecek çarşamba 
günü Berlinden avnlmaları iktimali 

vardır. 
ANKARA RADYOSU 

halde bakanlar ve süel başkanları 
kurşuna dizmek için tayin edilen 
mangaya varıncıya kadar azının 
bütün ayrıntdann önceden tesbit 
edilmiş olduğunu izah etmiştir. 

mini pekiştirmek yahud hiç yap
mama.K. İkincisinde teknik yönün
den zayıf ve kültür yönünden bil
gisiz olarak bulunan ülkemiz kur-

İngiliz işçilerinin bir -

gösterişi 
Alman donanmasının 

manevraları 

Bu akşamki prog,ram şudur: 

19.30 - Çocuk saati 

19.40 - Musiki: 
Boelmann Çello suiti 
Violonsel Edib Sezen 
Piano: Ulvi Cemal 

tllluşun'a kaybederek emperyalist 
devletlerin oyuncağı olacaktı. Ül
kemizin sanatlaşması ve kollek
tifleşmesi yolunu hızla geçtik. Bu 
yol şimdi bitirilmiş sayılır. Şimdi 
herkes bu yolda büyük kazançlar 
elde ettiğimizi görmektedir. Fa
kat teknik alanından güdüklerden 
kurtulunca yeni bir alana girmiş 

Londra, 6 (A.A.) - Dün Hayd 
parkta 700 atlı polisin gözeti al
tında 30.000 işçi büyük bir göste
riş yapmışlardır. Hadise olmamış
tır. 

Berlin, 6 (A.A) - Sü bakam 
yarın alman donanmasının atış ta
limlerinde hazır bulunacaktır. Ay
nı zamanda Kiel üssübahrisini de 
teftiş edecektir. 

20. - Maliye Bakanlığı saati 

İddiasını bitirirken hükumet 
komiseri, bulunan belgelerden, 
Plastiras ile Venizelosun azının 

asıl başkanları oldukları anlaşıl

iığmı söylemiştir. 

lSVlÇRE'DF 

Cenevre belediye 

Bir Leh gazetesine 
göre Almanya 

20.10 - Musiki-
Haydn Trio 

Piano: Ulvi Cemal 

Keman: Necdet Remzi 

Violon.sel Edib Sezen 
20.30 - Dans musikisi 

20.50 - Haberler 

Eski başbakanlar 

aklandı 

Atina, 6 ( A.A.) - Süelhakyeri B. 

Papanastasyu, Kafandaris ve Milonaıu 

aklandmnışbr. Kamoy bu karan hoı

nudlukla karşılamıştır. 

Selanik hakyerinin 

verdiği cezalar 

Selanik, 6 ( A.A) - Hakyeri, 
son ayaklanmaya karışmıt olan 
parlamento üyeleri ile gazeteci -
lere altı ay ile on yıl arasında de
ğişen hapis cezası vermiştir. Üç 
kişi berilenmhtir. 

bulunuyoruz: Teknikli olmak ve 
bunu ilerletmeyi bilen işçilerin 

artması. Fabrikalarımız, kolkaz 
ve sovkozlarınuz, ordumuz ve tek
niğimiz var, fakat teknikten en çok 
verimi almak için olan adamları
mız eksiktir. Bunun için şimdi 
evelki "teknik her şeyin başıdır,, 
parolasının yerine "kadro her şe
yin başıdır,, parolasını koymalıyız. 
Bu parola her alanda küçük, büyük 
bütün işçilerimize karşı en büyük 
bağlılığı göstermelerini söyler.,, 

. . 
seçımı 

Cenevre. 6 (A.A.) - Lenevre 
belediye konseyi seçimi sonucun
da burjuvalar 37 ve sosyalistler 27 

oy kazanmışlardır. 1931 de seçil
miş olan önceki konseyin, 26 sı 
sosyalist ve 36 sı burjuva olmak ü
zere C2 üyesi vardL 

şutla yaptıkları atlamalar ile pa
raşutçuluğun gelişmesine çok yar-
dım etmiş ve bir çok dünya 
rökorları kurmuş olan paraşut uz

manlarına So~et Rusya Merkez 
İcra komite~i Lenin madalyaları
m vermiştir. Bunların arasında 
Evdokinof ile Bayan Kamneva ve 
Fedorava vardır. 

Varşova, 6 (A.A) - Hükü · 
metle olan ilginliği bilinen Eks · 
pres Porani gazetesi ; fransız -
sovyet andlaşmasınm Almanyaya 
karşı yöney (cehhe) olduğunu 

yazmaktadır. Bununla beraber, 
Almanyanın sovyet birliği ile hiç 
bir sınırı yoktur. Doğu Avrupa -
sının politika durumu, (statosfer 
andlaşması) ismi verilecek olan 
bu andlaşmayı temelsiz bırakmak
tadır. 

Durumun esaslı noktası Po -
lonyadadır. Bu ülkenin coğrafiğ 
durumu ona bir dereceye kadar 
hareket özgenliğini vermekle be
raber, çoktanberi güttüğü politi· 
kayı korumak zorunda bırakmak
tadrr. 

Alaka kesilmesi 

930 senesinden 25. 4. 935 tari
hine değin beraberimde bulunan 
Bay lsmail Hakkı'nın firmamla 
olan ali.kası kesilmiştir. Geçen beş 
sene müddet zarfında her ne türlü 
alacak verecek hesaplarımız varn 
mumaileylıe devir ve terk ve ken
disi tarafından kabul edilmişti ... 
Keyfiyet alakadaranm malUınu c.l 
mak ve kendisine lüzumu müra -
caatları ilin olunur. B. Stalin sözlerini gençlere, 

ülkenin korunması yolunda başa
ı-- ılar dileyerek bitirmiştir. 

Paraşutçulara madalya 
Moskova, 6 (A.A) - Para · 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİMENKUL SATIŞ ME -
MURLUGUNDAN: 

Emla.k ve Eytam Bankasına ipotek olup bu kere açlk artırma 

ile satılmasma karar verilen tapunun 7. 8. 933 tarih ve 94 cilt ve 31 
sıra numarasında mukayyet Ankaranxn Dikmen mevkiinde kain 
maahane bağ aşağıda yazılı şa.rtlar dairesinde satılmak üzere açık 

artırmaya çıkarılmıştır. 

Evsaf ve müştemilatı: 

İşbu hane iki katta.n ibaret olup alt kattaki .kapıdan girildikte 
zemini beton bir koridor, sağlı sollu üç oda bir mutbak bir kömür
lük, bir merdiven altı bir hell vardır. Koridordan ikinci kata mer
divenle çrkıldığı gibi ikinci katın hariçten de kapısı vardır. İkin • 

ci katta bir salon, dört oda, bir hamam, bir hela, bir balkon vardır. 
Bağda bir havuz, bir kuyu, hariçte müstakil ve alışap bir mutbak 

bir ahır ve 17000 metre murabbaı bağdan bir kısmı üzümlük ve 200 
kadar irili ufaklı meyvalı, meyvasız ağaç vardır. Yukarı kısmında 
taş ocağı mevcud olan işbu maahane bağ ıbir ay müddet hitamında 
Emlak ve Eytam Bankası kanununa tevfikan ihalei katiyesi yapı -
lacaktır. 

1 - Kıymeti muhammenesi 7500 liradır. 

2 - Talipler kıymeti muhammenenin yiizde onu nh•betinde pey 

akçası vereceklerdir. 

3 - Satış peşin para iledir. 

4 - Satış 9. Haziran. 935 tarihine müsadif pazar günü sa.at 14 

ile 16 arasında icra dairesi gayri menkul satış memurluğunda icra 
edilecektir. 

5 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartna
mesini okumuş ve lüzumlu rnalfunatı alınış ve bunları tamamen ka
bul etmiş sayılırlar. 

6 - Gayrienkul üstünde bırakılan kimse artırma neticesinde sa
tış bedelini tamamen vermezse gayrı menkul ikinci bir arttırma ile 
satllır ve bedel farkı ile mahrum kalınan faiz ve sair zararlar hü
küm istihsaline hacet olmaksızın. memuriyetimizce müşteriden tah
&il olunur. 

7 - İşbu gayrimenkulün artırma şartnamesi 15 - 5 • 935 tarihin

den itibaten 934/ 160 numara ile Ankara icra dairesi gayrimenkul 

satış memurluğunda herkesin görebilmesi için açrktır. Fazla ma -

lQmat almak istiyenler müracaat edebilirler. 

8 - Alakadar olanlar işbu gayrimenkul üzerindeki haklarım ve 
hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını tarihi ilandan itiba-

ren yirmi gün içinde icra dairesine bildirmelidirler. Aksi halde hak

ları tapu sicilleriyle sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmcrsmdan 

hariç bırakılacakları hususu ipotekli alacaklılarla diğer alakadarla

ra ihtar olunur. 

9 - Müzayede mUddcti Emlak ve Eytam Bankası kanunu muci
bince bir aydır. 

10 - Dellaliye resmi, tapu ve ferağ harçları mü~teriye aittir. 
11 - Artırmanın son gününde ve dördüncü maddede yazılı sa · 

atta müşteriler dairei İcrada hazır bulunacaklardır. Hazır bulunı.-nı. 
yan müşterilerden son müşteriden maadası müstenkif ad ve son 
müşterisi üzerine kati ihalesi yapılacaktır. 1-l&Ç3 
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1 Asken Fabrikalar Umum Müdürlüğü 1 
~ = 
2 i 
İ Satrn Alma Komisyonu ilanları 1 
15 KALEM MOTORLU VASITALARDA KULLANI-

LAN İÇ VE DIŞ LASTİK. 
Tahmin edilen bedeli (3767) lira (12) kuruş olan yu

karıda miktarı ve cinsi yazılı malzeme Askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 22 mayıs 935 
tarihinde çarşamba günü saat 14 de açık eksiltme ile iha
le edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (282) lira (54) ku
ruş 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa
ikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1029) 1-1810 
BİR ADET KAGIT KESME MAKİNESİ 
BİR -ADET MAKİNEY..t: TEDVİRE AİT MOTÖR 
İKİ ADET YEDEK BIÇAK 

Tahmin edilen bedeli (1400) lira olan yukarıda mikda
rı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür
lüğü satm alma komisyonwıca 22 mayıs 1935 tarihinde 
çarşamba günü saat 14 te a~ık c~siltme ile ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (105) lira (Ve) 2490 numa
ralı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müracaatlan. (1028) 1-1809 

44 KALEM DİŞÇİ MAL-1 mikd.:ın ve ::in~i yazılı mal-
ZEMESİ SATIŞI zeme .\skeri Fabrikalar U-

Muhammen bedeli 150.73 mum Mü<lürlüğü satın alma 
lira olan yukarda yazılı dişçi komi:;~ onunca 19 mayıs 935 
malezrnesi 19 mayıs 935 ta- tarihin~e pazaı günü saat 
rihinde pazar günü saat 14 14 te nazarlık i1e ihale edi-
te Askeri fabrikalar satın al- lecekt:r Şartname (3) lira 
ma komisyonunca açık art- muka'Jil'nde komisyondan 
tirma ile satılacaktır. Bu verilir. Taliplenn muvakkat 
malzeme listesi parasız ola- temin".~ olan ( 4250) lira ve 
komisyondan verilir. Talip- 2490 r..u~arah kanunun 2 ve 
lerın muvakkat teminat o- 3. marlC.eltrinc!eki vesaikle 
lan 11 lira 40 kuruş ve 2490 mrzkfü gi•.n "e saatte ko-
numarah kanunun 2 ve 3 misy ."'füt müracaattan. (983) 
maddelerindeki vesaikle mez 1-1703 
kur gün ve saatta komisyo-
na müracaatları. (997) 160 METRE MİKABI 

1_ 1754 ÇAM TAHTASI. 

LİNİMANTOL KANZUK : 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 
164000 METRE TORBA

LIK BEZ 
Ta~·min edil~n bedeli 

(60000) lira olan yukarıda 

Tahmin edilen bedeli 
(5600) lira olan yukarıda 
miktarı ve cinsi yazılı mal
zeme Askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 22 mayıs 935 
tarihinde çarşamba günü sa
at 15 te kapalı zarf ile ihale 

Yeni Kütthya Pazarı sa-
hibi Gümüşdereli oğlu 

Milinin 

edilecektir. Şartname para
sız olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan ( 420) lira ( ya) 
havi teklif mektuplanru 
mezkilr günde saat 14 de ka
dar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müra· 
caatları. ( 1030) 1-1811 

24 TON ÇELİK 
Tahmin edilen bedeli 

(4320) lira olan yukarıda 
mikdan ve cinsi yazılr mat
zeme Askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 22 mayıs 935 
tarihinde çarşamba günü sa
at 14 te açık eksiltme ile i· 
hale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan 
verıtir. T~liplerin muvakkat 
teminat olan (324) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerindeki vesaikle 
mezkür gün ve saatte kcr 
misyona müracaatları. 

(1027) 1--1808 

l(eçiörende 
çok ucuz 

Kiralık köşk ve bağ 
Büyük bir bağ içinde ve 

asfalt yol üstünde altı oda, 
salon, banyo, garaj, tar~s, 
odalar muşambalı, elertkrik, 
su. 

Belediyeler bankası hu-
kuk müşaviri Bay Asıma 
müracaat. Keçiörende göz 
doktoru Vefik Beyin evi 

Kiralık daire 
Yenişehirde, Kocatepede Sa

it Aydoslunun evinde çok gtizel 
ve modern bir daire kiralıktır. 

İstiyenlerin eve gelmeleri veya 
telefon. 1995 1-1806 

l
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hanları 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1325 • 

dada 12 parsel sahibi Fevzi
nin arsasile şuyulandınlaıı · 
26 M2 yol fazlası açık artır
ma ile satılacaktır. 

2 -- Muvakkat teminat 
{3,90) liradır. 

3 - Muhammen bedeli 
(52) liradır. 

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

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

SU ABONELERİNE 

Belediye su işleri mil· 
dürlüğü hukuk mektebi ya
nındaki eski muhasebei hu
susiye binasına taşınmıştır, 

(1024) 1-1812 

ZAYİ DAMGA PULU 

Defterdarlık ile postahane • 
rumdaki Bankalar caddesi ıkı .. 
muıda on adet ikişer buçuk lira· 
bk, bir adet yirmi bet liralrlı: 

damga pulu dlişilrUlmüştUr. B.., 
lanlar memnun edilecektir. v .. 
ridzıt umum müdürlüğünde evral 
memuıu Bay Mehm.ede vermele· 
ri rica olunur. 1-1804 

Ankara Levazım Amirliğiı· 
Satınalma Komisyonu 

ti anlan 

İLAN 

7.5.1935 tarihinde kapalı 
zarfla alınacağı ilan edilen 
100,000 kutu sığır eti kon
servesinin almmasından sar
fı nazar edildiği (1025) 

1-1815 
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Emniyet işleri umiım 1 
müdürlüği;nden: 

• 
. l - Ankarada vekiletler mahallesinde vilayetler evi· 
~ Yanında yapılacak polis karakolu inşaatı eksiltmeye 
:ulmuştur. Bu inşaatın keşif bedeli 18834 lira 80 kuruş· 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardırı 
A-) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D) Hususi şartname 
E) Keşif cetveli 
F) Proje 

D ls~iyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak 

1
_ ahılıye vekaleti muhasebe müdürlüğüne müracaatla a-

1Ctbilirler. 

11
• 3 - Eksiltme 16.5.1935 perşemb günü saat 16 da em:et işleri umum müdürlüğündeki eksiltme komisyonun-
Yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1413 lıra 

ll'ıuvakkat teminat vermesi ve evelce 20.000 liralık bir inşa
~-isini muvaffakıyetle başannış olduğunu tevsik etmesi 
~nıdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda 3 üncü maddede ya
ltl~ saatten bir saat eveJine kadar emniyet işleri umum 
ll'ıUdürlüğüne getirilerek eksiltme komisyonu reisliğine 
~k~uz mukabilinde verilecektir. Posta ile iadeli ~~~= 

tlu olarak gönderilecek mektupların nihayet 3 uncu 
:~d~ede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfnı 
da uhur mumu ile iyice kapatılmış olması laznndrr. Posta

olacak gecikmeler kabul edilmez. (942) 
1-1641 

'}' ozqat viliıgeti 
daimi encümeninden 

1 - Yozgat memleket hastanesinde yapılacak kalöri· !er, sıhhi, elektrik, su, rontken, siterilizasyon tesisatı 
65638., lira 45 kuruş keşif tutan ile eksiltmeye konmuş-

tur. 
2 - Bu işe aid şartnamelet ve evraklar şunlardır. 
A - Eksiltme umumi ve fenni şartname "bir arada" 
B - Fenni prtname . . 
D - Tesisata aid hususi şartname ve keşıf cedvellen 

"bir arada,, 
F - Teshin şartnamesi 
H - Bu evrakı görmek istiyenler Ankara ve İstanbul 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüklerine müracaat et· 
lbeJidlr. 

3 - Eksiltme 1935 mayısmm 20 mcı pazartal günü 
laat on beşte viliyet daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle olacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için yüzde 7,50 mik~ b~-

1Unan 4532 lira muvakkat teminat mektubu ve maD ı~ 
dar ve bu gibi tesisat içinde ehliyet vesa.iki ile.ticaret od~
'111ın içinde bulunduğumuz seneye aıd vesıkası tekbf 
ll'ıektuplanna bağlanmış olacaktır. ,. ,. 

6 - Teklif mektuplan eksiltme, umumı. ve f e~ı şart· 
llarnesindeki maddelere tamamen uygun bır şekılde ~o!· 
durulup üçüncü maddede yazılı saatten bir saat e~el v~~a· 
Jet. daimi encümeni reisliğine verilecektir. Posta ıle gon
derı1 ecek mektuplar da nihayet ü~üncü maddede yaz~h sa
l~e kadar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumu _ıle e
rce kapatılmış olması icab eder. Postada olan gecıkme-
.!!:, kabul edilmez. (2184) 1-1647 

~tanbul: Deniz Levazım Sabnalma 
l\omisyonundan: 

Tahmin edılen bedeli 25600 lira olan 16000 metre Kir
Paa kumaş 19. Mayıs 1935 pazar günü saat 15 de Kasnıı
h§ada komi;,;yon binasında kapalı zarfla eksiltmeye ~o
llulumuştur. Şartnamesi 128 kuruş mukabilinde komıs· 
)Orıdan her gün alınabilir. İsteklilerin 1920 liradan ibaret 
Olan muvakkat teminat makbuz veya mektuplarile kanu
lli belgeleri havi teklif mektuplanru belli saatten bir saat 
lteline kadar komisyon reisliğine vermeleri (2253) 

1-1744 

P. 1 1~ Ankara 
B şmüdürlüiünden: 

Yazın beş kışın sekiz saatte kestirilmek ve haftada 
ltarşıbkb iki sefer yapılmak şartiyle Gerede ile Kızılca
hamam arasında otomobil iki yüz kırk lira aylık muham· 
~en bedelle 24.4.1935 ten itibaren on beı gün müddetle 
li ere~e posta müdürlüğünde eksiltmeye çıkanlmıştır. Ta· 

Plenn Gerede posta müdürlüğüne müracaatları. (977) 
t-1690 

d 
Mesajeri Acenteliği halk af811Dda :t 

e ava yarıılan merakım yaymak ınakladı e 
lllıbbar At Yarıılarmın devam ettiği 
müddetçe ber cuma ıehirdcn ıahaya 

' ' ' 

huıuıl otobüller tahılı e~ittir. • 
Yarıı biletlerini Acenteııın Lozaıı Pa 

• • • 1• altın'1aki yazihaJlesindeD aıanıar 
bu otobU.lede aahılya bedavıi gidecek· 
terdir. 1-1776-

YASAMAK KORKUSU 
Frederic March - Miriam Hopkina --

Ha va c ı l ık ve s P o r 
_ Sayı 141 içindekiler -

Niçin tayyare, bugünün en güvenli 
bir taşnna vasıtaSI olmuştur? 
Hava hukuku 
Havada olub bitenleı 
Yediden yetmişe kadar 

Yelken uçuşu 
TÜRK KUŞU hanerıeri 

Rilat Taşkın 

Sinanoğlu 
Nüshet Haşim 

Ferid Ziya 

Sporda müsabaka idmanlarına kaç 
1 

? Vildan Aşir 
yaşında başlama ı. . . 
Som meydan muharebesını havadan .. 

1 
.. düm? (lngılız rayyare-

nası gor cisi Albay Enderby) 

Ankara kayakçılarının Uludağ 
gezintisi nasıl gec;ti? 

UnutınUYorlar (Hikay P) 

llyas Sinsi 
Server Ziya 

Gür evin 

G""klerin çocukları (şiir) ,. " 
0 TURK ÇOCUKLARI, TÜ RKKUŞU'NUN 

KANADLARI ALTINA KOŞUNUZ 
Busayıdaki parasız MODEL TAYYARE ARMA

GANINI MÜVEZZİDEN İSTEYİNİZ 

Zonguldak 
Kömür havzası 

amelebirliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Zonguldağm Mitatpa~ 

mahallesi elmalık mevkiinde inşa olunaca~ su ve elektrık 
tertibatını haiz altım§ yataklı hastahane bın~~ır. 

2-BUihm8 mld'ad.ı l .-.-. AU-.t.aılJlıwl• .. -k··-·-
baret yirmi bir giindür. 

3 - Eksiltme 22 - Mayıs • 935 çarşamba .g~ti aaat Oll 

beşte ZonguldaktG. Amelebirliği,binasında Bırlik hastaha
nesi ihale heyeti tarafından yapilacakttr. 

4 - Bu i§e ait evrak ıunl~rcbr: 
A - Eksiltme şartnamesı 
B _ Mukavele projesi 
C İnşaat tarifnamesi, inşaat işleri şannamest, mcu 

ve so~ su ve kirli su boruları ıartnamesi., ~lcktrik, dahili 
telefon, elektrikli sinyal tesisatı. şartn"&.m':5'· . . .• 

D - Mesaha cetveli nümunesı (Mekadır, vahıdı kıyuu 
fült ve umum fiatlar haneleri müteahhit tarafından dol • 

durulacaktır) 
E _ Projeler ve planlar .• 
5 - Talipler bu evrakı yirmi beş lira bedel ~u~abıltn· 

de Zonpdakta Amelebirliğinden,_ ~stanbul Turkıye tı 
B k İstanbul şubesinden alabılırler. . 3~ ~ıEksiltme kapalı zarf usu~iyledir. Teklifler . i!tale 
saatinden bir saat evvel birliğe bır makbuz mukabılınde 
tevdi edilmiş olacaktır. 

7 
_ Hastahane ihale heyeti e~ makul ve muvafık ftat 

en talı.be in-atı ihale edecektır. 
ver r- • · · kl' · t kl"f ele 

8 
_Eksiltmeye girebilmek ıçın ıste ~ın .e ı e . • 

w • • at bedelinin yüzde yedi buçu~u nısbetınde nakit, 
cegı ıbenşabanka mektubu veya Ergani ve Sivas Erzurum 
mute r · · b istikraz tahvilatı olarak ~uvakkhat. te~ınat _yetrmesı,. ,ı:;ı· 
dan başka aşağıdaki vesıkalan aız oıup gos ermesı ül • 

zımdır: "b". 
A - Bu gibi işleri yaptığına veya bu gı ı ınşaatta ça • 

bştığına dair evrak. . . . 

B T
. ret odasına kayıtlı olduğuna ve bu ışın ıcap 

- ıca 1 d w d . "k ettireceği mali kudreti haiz ~u u~l ug~a aır vesaı . 
C _ Kanuni ikametgah go_s ... terı mesı. . 
g _ thale kesbi katiyet ettıgi ~aman temın~t yilzde on 

be 
kanlacak birlik de mukabıl banka temınatı vere • 

ıe. çı t-1784 
cektır. 

Ankara Defterdar lığından: 
Mütekaidini mülkiye ve askenye ile eytam ve erami

linin haziran 1935 yoklamaları 1 mayıs 1935 den başlar. 
Ve ay nihayetinde hitam bulur. ı _ Muhasebeden alınacak matb~ sağlık ilmühaberi 
klğrtlannda gösterilen sualler~ ~a~ ıle aynen cevap ~e
rilecek ve belediyeye tasdik etti;i!dıkten ''?.nra maaı cuz
dam resmi senedi ve yeni yazı ıle yazılı nufus tezkerele-

ri mhuasebeye verilir. . 
2 - Askeri mütekaitlerin yoklamaları askerbk pbe-

since de tasdik edilir. . . . • 
3 - J1 ekil veya mutemetlerıne ~ m~aş ~~lenııın 

bulundukları yerlerden gönderece~lcri ~sa~?l' ilmühaber• 
leri aynı şerait dahilinclc kabul edilectgı ılan olunur .. 

(986) 1---1720 

SAYIPA 'J 
E 

Z,_;,.aot I!>ANlı<Ası 

P. T. 1. Ankara 
Başmiidürlüqünden: 

İşe başladığ ıtarihten eylfil 1935 sonuna kadar hafta• 
da iki sefer karşılıklı işlemek ve yaz ıp.evsimine miiJılua.. 
sır olmak üzere Ankara ile Kızılcahamam arasında bir 04 

tomobil postası 28.4.1935 tarihinden it,illıaren açık eksilt• 
meye çıkanlmıştır. Muhammen aylığı 100 lira olup mu
vakkat teminatı 37 buçuk liradır. Eksiltme bedeli muva
fık görüldüğü takdirde mayısm 12 inci ~ gfhıü saat oıı 
beşte ihalesi icra olmıacaktır. Arzu edeDler prtnamesinl 
htr gün görebilirler. Tali~ olanlann 24~ No. Ju kanana 
tevfıkan ehliyet ve hüsnü hal vesikalatmi hamilen posta, 
telgraf ve telefon baı müdürlüğü eksiltme komisyonuna 
müracaattan. (976) 1-1691 

ı - .MektebimiziD orta kwm ve lil~lırekalorya imti • 
hanlarma dıprdan girmek istiyenlerin t!ıı son 10. 5. 93S 
gününe kadar Maarif Müdürlüğüne müracaat etmeleri 
~arttır. 

2 - Dilekçeye bağlanacak belgeler ve diğer prtlal 
baJrkmda fazla malOmat almak istiyenlere Maarif Mildi!r--
lüğiince izahat verilir. (1012) 1-1795 

llUOLA ASLJYE HUKUK 
MAHKEMESlHD.EN: 

Muila evkaf ldareıi .-Ula
vukat Bekir Sıtıb tarafmclan 

mücMealeyh llqla eakl nbf 
mü10rlerinden Ne,et aleyhinde 

ikame edilen 5410 lira 66 kurut 
ta%tDinat davasının icra kılınmak-

ta olan tahkikatında muma-
ileybin ikametglbı meçhul oldu
tu ve buJunaaııadıfı anllfJldıfın
dan bukµk uıuHl muhakemeleri 
kanununun 142 el maddesi mucl· 
hince ilinen tcbliğat icruma ka· 
ıarlrir olmuş bulunmagla icrayi 
tahkikatı 27 haziran 1935 pel)CID

be saat 9 za muayyen oldulundan 
mamalleyhin tarihi ıll.ndaD iti· 
baren on gün sarfında cenp 
vermek ve yevmi muayycni mez· 
kOrda Muğlada tahkikat hakimi 
huzurunda isbatı vücut eıylemesi 
ilincn tebliğ olunur. 

1-1805 

Z AYI 
441 araba numarasını kaybet

tim. Yenisini alacağımdan nki • 
ainin blllanil yoktur. 

Arabacı Muatafa 

•• 

KIRAtIKEV 
Hacıbılfr8Dl Ahi Y akuP, 

mahallesinde Bilke soka· 
ğmda ve İmıetpap mektebi 
yukarwndlr çifte e•lerde11 
Çangın mebtisu Bay Ziya
nın evi kiraya verilecektir. 
Elektrik, su, havagazı var• 
d1r. lstiyetllerin bitişikteki 
eve bat vurinalan. 

ı-1896 

AFYON Yt:dSINDAN: 

Af100 i arcl halUSi,elin• 
bPDB"' icarmdan borçlu Af7o • 

a.un Hacı ~er mahallelinden 
Deryuma 1'6.er'ln lkamctaihı 

meçhul bulunmumdan bu bap • 

taki icra Cidnin teblii edile • 

mediği anlag;Jmuındaıı Afyon 

tetkik merciincc H. U. il. K. 143 

inci maddeli mucibince borçlu • 

ya ilincn ~lıgata karar •eril • 

mcklc Ömef namına çıkarılan 
mezkfır icra qnrinin tebliii ma

kamına ~elmak kere keyfi· 

yet ilin okqıar. ı-1800 

BUYUK 
Tayyare Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 
Yeni tertib plimm göriiniiı-

1 inci keşldesi 11 m~ l«JŞ? ı dir. 

Büyük ikramiye 25 OOGliradll' 
aç& o fi 
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htanbul Helcdiyes1 Şehir Tiyatrosu 

DAROLBEDAYt 
BU AKŞAM 

l ıııı I 
11111111 

iT NUTULAN ADAM 
Dram 6 perde 

Yazan; NAZIM HİKMET 

Türkçeye çeviren: 1. Galib Arcan 
Biletler: Her gün saat 14 den 18 e kadar Bankalar cadde

ıi tüccar terzi Orhan Zeki mağazasında 18,34 dan itiba -
ren HalkeOi gisesinde satılmaktadır. 

Devlet Demiryollan ve Limanlan 
Umum Müdürlüğü ilanlar: 1 

İLAN 
Birinci münakamaaı feshedilen ve muhammen bedelile 

mikdan aşağıda yadı karpit 20.5.1935 pazartesi günü sa
at 1 S,30 da kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında 
1atnı alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 1040,625 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle ve ka
nunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe manii 
kanuni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile • 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermele-
ri llzımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada 
tesellüm ve sevk müdürlüğünde ve Ankarada malzeme 
dairesinde dağıtılmaktadır. (1004) 

Cinsi Mikdan Muhammen bedeli 

Karpit 75 ton 

İLAN 
Beher tonunun FOB fab

rika teslim muhammen be -
~eli 22,50 lira olan 3,500 ton 
ıuni portland çimentosu 22 
mayıs 1935 çarşamba günü 
saat 15,30 da kapalı zarf u
sulü ile Ankara idare bina • 
anıda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iltiyenle • 
rin 5187,SO liralık muvak • 
kat teminat ile kamoun ta
yin ettiği vesikaları, kanu
nun 4 üncü maddesi muci -
bince işe ginneğe kanuni 
manileri bulunmadrğma da
lr beyanname ve tekliherini 
aynı gün saat 14,30 a kadar 
koaıisyon reisliğine verme • 
teri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler 
390 kuruş mukabilinde An -
kara ve Haydarpap vezne
lerinde satılmaktadır. (1021) 

1-1794 
l LAN 

Hayvan yemi olan fi adın
daki hububat S. S. 935 tari -
hinden itibaren D.D./9 nu -
maralı zahire tarif esine it • 
bat "edilmiştir. 

Fazla tafsillt için istas -
yanlara müracaat edilmeli -
dir. (1017) 1-1793 

lira 
13875 

1-1770 

1 LAN 
D. D./ 9 numaralı zahire 

tarifesinin elli bin tondan 
fazla nakliyata ve ecnebi 
memleketlere ihrac edilen 
zahirelere ikramiye veril -
mesi hakkındaki 6, 7 ve 8 in
ci maddeleri 1 haziran 935 
tarihinden itibaren lağve • 
dilmiştir. Bu tarihten itiba • 
ren Haydarpaşa, Derince, 
İzmit, Samsun, İzmir, Baiı
dırma ve Mersin istasyon -
lariyle cenup demiryollan 
veya bunun ilerisindeki di .,. 
ğer ecnebi memleket demir
yollan istasyonlarına mü • 
rettep arpa, yulaf ve çavdar 
nakliyatına F baremi üze. 
rinden şu suretle tenzilat 
yapılacaktır: 200 Km. dahi
lindeki nakliyata % 20, 201 
den 400 Km. dahilindeki nak
liyata ton başına en aşağı 
444 kuruş ücret alınmak şar
tile o/o25, 401 den 600 Km. 
ye kadar nakliyata ton başı
na en aşağı 726 kuruş ücret 
alınmak şartile % 30 ve 600 
Km. den fazla mesafelerde 
yapılacak nakliyata ea ton 
başına en aşağı 909 kuruş 
ücret alınmak prtile o/o 40 
tenzilat yapılacaktır. Fazla 
tafsilat için istasyonlara 
müracaat edilmelidir. {1016) 

1-1792 

SAN 

ULU.9 7 MAYIS 1935 SALI 

SATILIK BAG VE 

HANE 
Keçi örende Deliktaşda, 

10 dönümü mamur bağ ve i
ki yüzden fazla ağacı ınuh· 
tevi olmak üzere 30 dönüm
lük arazi ile bu arazi içinde 
iki oda bir salon bir mutfak 
ve bir de bodrumu havi hane 
satılıktır. Görmek için De 
liktaş bekçisine pazarlık için 
Divanı muhasebatta rnüra
kip Bay Sakibe müracaatta-
n. 1-1742 

Mobleli Moblesiz 
Yenişehirde 2 oda ayn 

ayn ve ikisi birden kir.ılık -
tır. Kınacı Han İşevi Tel: 
1--1745 3714 

• 
Kiralık 

Yeniıehir Selinik caddeai ni
hayeti N o. 6 apartmanın 2 inci 
luıtı 4 oda ve konfor 

Tel: 1510 1-1772 

Satılık apartıman 
Halen vilayet jandarma ku

mandanlrğınm oturduğu bina 
sahibi tarafından müsait ıerait 
dahilinde satılıktır. Mimar Si· 
nan caddesinde N. 6 terzi Timi
ye müracaat. 1-177 S 

Dr. CF.IUS'in 

Nasır ilacı 

En eski na1ttlan bile pek 

kısa bir zamanda tamamen " 
kökünden çıkaru. 

Umumi deposu: lngilb Kan
zuk eczanesi, her eczanede bu
lunur, Ciddi ve müeuir bir ~
ıır illcıdır. 

Kan.:uk ökıUrük ıurubu: Öksilrilğü 
kati tekilde durdurur. 

AFYON İCRASINDAN: 
Afyon viliyeti idarei hususi· 

ye vekili Avukat Rifatın Afyon 
icra dairesinin 935 • 198 No. h 
doıyaaiyle bir kıta ceza mahke • 
meıi ilimına müsteniden ve mü
teselsilen 31198 lira 48 kuruşun 
tahsili için vaki takiib üzerine çı
karılan icra emirleri diğerlerine 
tebliğ edildiği halde borçlular
dan lstanbulda Kocamuıtaf apa • 
tada Hacı Hüseyin a mahalle -
ıinde Karaköy aokaiında 26 No. 
1ı hanede eeld Afyon idarei hu. 
susiye tahsildarı Askeri müte· 
kaidi lşkodralı Mustafa oğlu 
Mehmet ve diğer borçlu Sandık· 
tının Çakır mahallesinden eski 
Afyon idarei hususiye tahsil me
muru Manav oğullarından Ali 
<'~lu Ahmede tebliğ edilemedi -
ğinden ve yapılan ara,tırmada 

da Mehmet ve Ahmedin ikamet
glhının da meçhul olduğu anla
tıldığından Afyon icra tetkik 
merciince hukuk usulü muhake
me :eri kanununun 142 inci mad
rlesi mucibince bu bapta icra em· 
ri:-.in borçlu Mehmet ve Ahme • 
de ilinen tebliğine karar veril. 
mit olmakla borçlu Mehmet ve 
Ahmet namına çıkarılan mezkOr 
icra emrinin tebligl makamına 

kaim oım.k üzere keyfiyet ilh 
~lunur. 1-1799 

lmtiyu sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neıriyatı idare eden 
Yazı itleri MUdilrU Nasuhi 
BAYDAR 

Çmk111 cadd~si civarınd• 
Uluı B1111a.viaa baıılmıı· 
t•. 
---·-- - ') 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Sabnalma Komisyonu 

hin lan 

BİLİT 

400 kilo mobil B. yağı 
pazarlıkla alınacaktır. Pa
zarhğı 12. 5. 935 pazar gü
nü saat 14 tedir. İstekliler 
evsafını görmek üzere her 
gün M. M. V. satın alma ko
misyonuna müracaatları ve 
pazarlığa gireceklerin belli 
gün ve saatinde komisyona 
gelmeleri. (1010) 1 - 1765 

B1Lt1 
İstanbul Komutanlığı 

latalan için 68,000 kilo ko · 
yun eti kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Bir ki
losunun tahmin fiatı 42 ku
ruştur. İhalesi 9 mayıs 935 
perşembe günü saat 16 da 
Fındıklıdaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 
Şartnamesi 108 kuruşa ah • 
nabilir. İlk teminat 2142 li
radır. Eksiltmeye girecek -
ler teklif mektuplarını iha
le saatmdan bir saat evel 
Fmdıkhda satın alma Ko. 
na vermeleri. (909) 

1-1587 

BİLİT 
İstanbul komutanlığı em-

rindeki kıtalar için 231,500 
kilo sığır eti kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. Bir 
kilonun tahmin edilen fiatı 

32 kuruştur. İhalesi 9 mayıs 
935 perşembe günü saat 14 
de Fındıkhda satın alma 
komisyonunda yapılacak • 
tır. İlk teminat 4954 lira<lır. 
Şanrıamesi 370 kuıuşa ah. 
nabilir. Eksiltmeye girecek
ler teklif mektuplarım iha -
le uatmdan bir saat evet 
İstanbul'da Fındıklıda Sa. 
Al. Ko. vermeleri. ( 908) 

1- 1586 

Doktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, FlRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HAS~ ALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

Hastalanm her gün 9-13 
ve 15-20 ye kadar kabul eder. 

c 

Gramofon fiabna 

Taksitle Radyo 
Ayda 7 ,5 lira 

Bütün AYrUpa iıtaıyonlarını mükemmel dinletir. 

Fiatı 7 5 Lira 

Türk Philips Ltd. şirketi 

Bankalar caddesi - Ankara 

Eski Osmanlı lmıtaratorluğunun 
Taksime Uğramı~ Düyunu Umu· 
ıniyesil\leclisinden: 

OSMANLI BORÇLARI 
25 Mayıs 1929 tarihinde tediyeye vazedilmiş olan esil 

osmanh tahvilatına aid kuponların 26 mayıs 1935 tarihin
de müruru zamana uğnyacağı alakadarlara hatırlatılır. 
Hamiller işbu tarihten evvel muhtelif piyasalardaki te<fi.i 
ye servisile mükellef müesseselere mezkftr kuponlan ib • 
raza davet olunurlar. 1-1801 

Çocuk Esirgeme Kurumu genel 
Merkezinden: 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi Muhasebe • 
sinde bir katiblik açılmıştır. Aylığı (75) liradır. 

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

İstekli olanların şartlan anlamak için bir haf ta içinde 
Genel Merkez Muhasebesine başvurmaları bildirilir. 

1-• 797 

Belediye Meclisi Reisliğinden: 
Belediye Meclisi 12 mayıs 1935 pazar günü saat on ye

dide fevkalade olarak toplana~mdan bütün üycleriô 
gelmelerini dilerim. 

KonU§ulacak iş: 

1 - Numaralama işine yenıcıen tahsisat ver1lmeA 
2 - Daimt encümene üye seçilmesi. (1023) 

ZAYİ 
1335 .enesinde İmallb Har

biye usta mektebinden aldriım 

tudiknameyi zayi ettim. Yenial
ni alacaiımdan eskisinin hUılmıQ 
voktur. 

HamamönU Hacı Mu
rat mahallesi No. 1/ 7 

Ekrem "Ali 
1-1796 

1-1814 

Kiralık bağ 
Dikmenin en eyi yerinde 

beı odası iki matbalu ahırl 
kuyusu ve yirmi dönüm me1,! 
va ve üzümlüğü olan bağ a. 
rahktır. TeL 1610, a milra • 
caat. 1- 1713 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma 
komisyonu ili nlan 

t - İhtiyacatı askeriye için evsaf ve şartnameleri dahilinde aptıda clnı ve mtS1 
darlan yazılı iaşe maddeleri münakasaya konulmuştur. 

2 - Şartnameleri Ankara ve İstanbul lev azmı imirlikleri Sa. AL Ko. lannda ve T.ıa. 
dağmda askeri satın alma komisyonunda he rgün görülebilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuli ile olacaktır. 
4 - Eksiltmeye girecekler ticaret odasın da kayıtlı olduklarını ve ehliyeti ttcarıyeı99 

rini gösterir ihale tarihinden bir hafta evet ticaret odasından aldıkları vesikayı ve vekil 
gönderenler vekaletnamelerini ve şirket na mma girecekler sirgürleri komisyona göıter
miye mecburdurlar. 

5 - Kapalı zarflar ihale saatinden bir saat evel komisyon reisliğine verilecektir. 
(894) 

Beh. kilosunun Muvakkat 
Cinsi mikdarı tahmin bedeli teminatı ihale tarihi gün ve 

kilo Krı- San. Lr. Krı. aaatl 

Sığır eti Tekirdağ 150,000 23 50 2643 75 8.5.1935 çarşamba Sa. 15 
Sade yağı Tekirdağ 21,000 76 00 1197 00 9.5.1935 perşembe Sa. 15 
Sade yağı Malkara 12,000 77 00 693 00 9.5.1935 perşembe Sa. US 
Ekmeklik 

un Malkara 150,000 11 00 1237 50 12.5.1935 pazar Sa. 15 
Odun Tekirdağ 800,000 1 25 750 00 14.5.1935 salı Sa. 15 
Odun Malkara 800,000 1 00 600 00 14.5.1935 sah Sa. 11 
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1 SiNEMALAR 1 
f YENi 1 HUGUN liU GECE 

Strau ·:>"un aşkı, valsleri, musikisi 
PETRESBURG GECELERİ 

Paul Hörbiger • Eliaa llliard 
Talebi umumi üzerine PETRESBURG 
GECELERi imtidadınca yalnız ( 4,45) 
...aelannda JtARlYOKA cösterilece-k. 

liUGUN BU GECE 
l KULOP) 

Türkçe sö.zlü şarkılı büyük şaheser 

Bosrıa sevdaları 
Eski Rumeli düğünleri - halk 

türküleri şarkılan 


