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Parlimizin hayatından değerli 
bir anı: Üçüncü Büyük Kurultay" . 
'Atatürk'ün (X) bCJ§kanlıfı allın· 
'da çalı11rken. · 

Büyük Kurultay 
yarın açılıyor. 

GünacUk 

KURULTAY 
Cumuriyet Halk Partisinin dör~ 

düncü Kurultayı 9 mayısta açıla· 
caktır. Bu da, devletten hiç bir 
derd duyıntyan, ve Tiirkiye hal ~ 
kma, yeni ve ağır yükümler habe • 
ri götürmiyen bir toplanıf olacak· 
tır. 

Üçüncü kurultaydan dördüncü 
Kurultaya kadar Türkiye, yeni • 
den ve büyük adımlarla ilerlemİt· 
tir. Büyük adımlarla diyoruz: çün
kü, a~ır ve çetin deneçler içinde 
yuğruJup erginleşen Parti erkesi, 
içerde ve dışarda, sıyasada, eko • 
nomide ve kültürde ne yapacağı• 
nı biliyor. Artık zaman, hız ve 
kuıJet kaybetmiyoruz. Bu dört ke
limelik cümlenin ne demek oldu
ğunu ivi düşünmeliyiz. Bütün dün
yayı altüst eden buhran kargaşası 
içinde temelinden bir memlekP.t 
kuruy~ruz; ekonomisini ilk çivi • 
sinden kültürünü harf ve kelime· 

1 'd sinden başhyarak yenı en yaratı· 
yormıı;. Kimseye hic bir şey borçlu 
değiliz: bütün kapital, maddiğ ve 
fikri.'i kapital, ve bütün eser, ba • 
s.ından sonuna kadar, hep bizim -
cHr. 

Değişmiyen, olduğu yerde dn· 
ran sey, kanmazlığımız ve §eokı • 
mız' dır: Cünkü henüz hedefimiz, 
en~in uzaların ötesinde, bizden 
başkalannm gözünü ve dizini ke
secek kadar ıraktadır. Ne kadar 
çalıssak, çocuklarımız icjn de yü
rünecek yol kalacaktır. Milyonlar 
değerinde ba-ra jlar, topra~ımız 
lstünde, ancak bir uzmtı bırakıyor: 
binlerce kilometre ray, ufukları -
mız ortasında, güç secilen izler ve 
lekeler gibi sönüyor; bacalarımız, 
yollarımız, kanC\llarımız, hepsi, 
asırlardanberi teknik ve bakmı 
görıniyen bu yurda az geliyor. 

Büyük ve eşsiz bir kalkınma ae 
geli,me atesi içinde bu acıları avu
tuyoruz. Calı~abilmek, dü~ünebil . 
mek ve yapabilmek: insanlar yal
nız bu tılsımla, koyu ve katı ka -
ranlıklarm bağrından, tan ışık • 
lan söktürür; ve yalnız bu kanad
la. hayal ve rüyayı geride bıraka· 
bilir. . 
. Dördüncü Kurultay ivi günler
de gelivor: besind kurultay dahi\ 
iyi günlerde gelecektir.. · 

F. R. ATAY 

R. Peker hu akşam 19.30 da radyoda 
önemli bir konuşma yapacalc 

Kamutayın 'önünde yapılan lıeykel. 

C. H. P. Kurultayı için Kamu
tayın içinde ve dışında hazırlıklar 
bibnek üzeredir. Kurağın önüne 
Kurultay günleri durmak üzere, 
partimizin ileri doğru hız alışının 
sembolü olan bir heykel yapılmak-
tadır. 

Heykel ana vatanı gösteren 
büyük bir 

1

kayadan fırlayan. stil.i
ze edilmit dinç ve kuvvetlı bır 
gençtir ve ok atmaktadır. Bu genç 
varlık partimizi temsil etmekedir. 

Kayalıkların üzerine yüzlerce 
parti bayrağı dikilecek ve bu 
hepsi birden kurultayı anlatacak-

tır. 
Kamutay caddesi bayraklarla 

ve dövizlerle donablmakta ve 
Çankaya ile Kamutay .arası bay • 
raklarla süslenmektedır. 

Genkurul salonunda başkan 
kürsüsünün arkasına "E~emenlik 
ulusundur,, sözü yazılı bir levha 
ve altına altıoklu bayrak asılmış-
hr. 

* • * 
Büyük Kurultay münaıebetiy · 

le bu. akşam 19.30 da C. H. P. 
Genel Katibi R. Peker Ankara 
rcu!.vnmnJa önemli bir konUfma 

yapacaktır. Bu konleransı lstan· 
bul radyosu da yayacaktır. 

C. H. P. dördüncü kurultayı · 
na Cumuriyet Halk Partisi üyesi 
olan 384 saylavdan başka, iller
den 160 mümessil girecektir. lller
den gelenlerin adları aşağıya ya
zılıdır: 

( Son•ı 6 ncı sayıfada) 

B.T.R.ARAS 
Dün İstanbul'a gitti 
Dış Bakanımız 8. T. R. Aras, 

yanında basın genel direktörü B. 
Vedad Nedim Tör de olduğu hal
de, dün akşamki ekspresle bura • 
dan İstanbula hareket etmiştir. 

B. T. R. Aras, bugün saat 14 
de Daçya vapuriyle lstanbuldan 
Köstenceye giderek, 15 mayısta 
Bükreste toplanacak olan Balk'", 
paktı k..,rsevinde bulunacaktır. 

(Sonu 2. nci sayrfada) 

• 
C.H.P. BVYtJK KURULTAYI 

İtalya Haheşistana k arşı sef erherlik yapb 

, 
Jan bir takım Avrupa fa~rikal~.rı· 
nın Adisababaya çokça sılah gon-

SAYLAV VE MVMESSlL 
SAYIN tJYELERINE 

Büyük Kıırultay'ın çalışmaBl
na ait kağıt ve basıları oe Kurul
tay günleri takılacak rozetleri 
Parti bürosu memuru, Kamutay 
kurağrnda bugün saat on dört'ten 
itibaren üyelere dağıtacaktır. 

Roma, 7 (A.A.) - Röyter - B. 
Musolini Habeşistan için bü~ :.: .-ı 
!1913 ımıfmm ve faşist milisind~n 
Od tümen ile Eritre yerli kıtalarm
tlan iki tümenin seferber edilme· 
ini emretmi,tir. 

Roma, 7 (A. A) - Hangi faf>.. 
rlkalar olduğu iyice anlaşılmrt «>-

dermeleri, habeş hükümetinin ae· 
ferberlik tedbirleri alması ve ha -
beş imparatorunun son zaman -
)arda söylemiş olduğu sözler İtal
yanın doğu Afrikadaki sömürge

( Sonu 6. cı sayı/ada) 

Parti Genel Katibi sayın üye
lerin başoarmalarını diler. 

• < " 

9. ~. 19~5 
•NKARA 
C•H:..P· 
SUYUK 

KURULTAYI 
Her yerde 5 kuru~ 

C. H. P. Programı 
Parti merkezinin hazırladığı 

taslağın son lusınım yazıyoruz 
C. H. P. Genel idare Kurulu tarafından hazırlanmış ve Genel Başkanlık Di

vanınca onanmış olan program taslağının baş tarafını dün yazmıştık. Bugün ı 
dd son kısımını yauyoruz: 

DÖRDÜNCÜ KISIM D) Terbiye her türlü hurafe. ; 
MALİYE den ve yabancı fikirlerden uzak, 

üstün, milli ve vatanperver olma
lıdır. 35 - Partimizce devamlı ve 

hakiki tevazüne müstenit bütçe 
fikri maliyede esastır. 

36 - Vergi matrahlarmm 
mümkün olduğu kadar safi irat ve 
vasıtalı esaslara ircaı hedef imiz 
olmakla beraber vergi kanunları • 
mızı ameli ve tatbiki bir itina ile 
ve milletin tediye kabiliyetini is • 
tihf af etmiyen bir zihniyetle te • 
kamül ettirmek hususundaki me • 
saiye devam olunacaktır. 

37 - Gümrük tarifelerini ve 
muamelelerini milletin iktısadi 
menfaatlerine daha uygun şekille
re koymağa çalışmak ehemmiyet 
verdiğimiz hususlardandır. 

38 - Kaçakçılıkla savaşı Türk 
haznesinin hakkını ve kuvvetini 
koruyan mühim mevzu sayarız. 

39 - İnhisar idareleri devlet 
haznesi için gelir vasıtası olduğu 
kadar çalışma mevzularındaki 
mahsullerimizin fiatlarını tutup 
koruyucu olmak vazifesile milli 
ekonomiye de hizmeti göz önünde 
tutar. 

BEŞlNCl KISIM 

MİLLİ TALİM VE TERBİYE 

E) Her tahsil ve terbiye müeı
sesesinde talebenin te§ebbüs ka . 
biliyetini krrmamağa tefkat ve 
nüvazişle itina etmekle beraber 
onları hayatta kusurlu olmaktan 
vikaye için ciddi bir intizam ve 
inzibata ve samimi ahlak telakki
sine ah§tırmak, mühim olduğu ka
naatindeyiz. 

F) Partimiz , vatandaşlann, 
Türkün derin tarihini bilmesine 
fevkalade ehemmiyet verir. Bu 
bilgi Türkün kabiliyet ve kudre
tini, nefsine itimat hislerini ve 
milli varlık için zarar verecek her 
cereyan önünde yıkılmaz muka
vemetini besliyen mukaddes bir 
cevh,,rdir. 

G) Türk dilinin milli, mükem
mel ve mazbut bir dil haline gel
mesi hakkındaki ciddi çalı~maln 
ra devam olttnacaktır. 

41 - Mektepler hakkında ba~
lıca fikirlerimiz: 

A) Normal ilk tahsil bet yıl
dır. Şehirlerde, köylerde veya k5• 
ler mıntakasında vaziyet ve ihti
yaca göre ilk mektepler, munta 
zam bir tatbik programı altında 
artırılacaktır. Köylerdeki mek • 
teplerde sıhhat, yafayıf ve mm • 
takasile münasebeti olan ziraat 
ve sanat fikirleri verilecektir. 

B) Köy çocuklarımıza kısa za. 
manda ameli hayatın istediği za
ruri bilgiyi verebilecek üç veya 
dört sömestirli köy mektepleri a. 
çdacaktır. Bunların tahsilin yük. 
sek derecelerine hazırlama mak • 
sadını kovabyan ilk mektepler • 
den ayrı tip olarak kurulup çoğal
tılması planlanacaktır. Bu tip köy
mekteplerinde tahsilin daha ol -
gun yaşta başlaması, aruız de • 
vam etmesi ve devletçe ukerlik 
borcu gibi bir ııkılıkla takip edil
mesi gerektir. 

C) Meslek ve aanat mektep· 
leriyle akıam ıanat mektepleri 
memJeketin ihtiyacına yetitecek 
derecede artınlacak ve lüzumlu 
kurslar açılacaktır. 

D) Her vilayet merkezinde Ye 

orta tahsili memlekete yaymak e
sası gözetilerek icabeden kazalar 
mxntakalarında orta mektep bu -
lundurmak lüzumuna kaniiz. Ort:ı- ı 

(Sonu J fi.neli. sayı/ada) 
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(. • ... ' t'" . .l\ /. -_,___ -
l(ara ruhlular 

lns3n vardır ki karşımza geçip 
söz söyfoıveye başladığı zaman 
acşczıiı..in kaçtığını, içinize sıkıntı
nın k:ıra bulutları yığıldığını, kal· 
biniziu ağrı bir yük altında ezilir 
gibi olduğunu duyarsınız; karşı
nızdakinin ağzından •kan sözler 
bir zehir gibi yavaş yavaş kulakla
rınızdan beyninize ve oradan da 
bütün vücudunuza yayılır, gözleri
nizin seyrettiği dünya kararır; bu 
telkinler biraz fazla uzayınca, yük
selen zehir dozunun tesiri altında 
bunaldığmızı, boğulduğunuzu his
sederek, ya "yeter!,, diye bağırır 
veya bir şey söylemeden, biraz ta
ze ve temiz hava teneffüs etmek 
için dışarıya iırlarsınız. 

Böyle adamların iç alemleri bi.r 
sonsuz tasadan, hoşnutsuzluktan 
yapılmıştır. Herşeyden bıkmışlar
dır, her şeyden ne/ret ederler, her 
iyi ve yeni şey onlarda bir dudak 
büküşü, bir omuz silkişi uyandırır, 
kederlerile durmaksızın kendi 
kendilerini yerler, ve bu bahtsız 
yaşayışlarından sanki herkes me
sulmüş gibi, ve sanki zehirlerini 
etrafa saçmakla biraz hafilliye
ceklermiş gibi kafalarının karan
lık değirmeninde öğüttükleri ze
hirli maddeleri muhitlerine yay
mak en hoşlarına giden iştir. 

Neşe ne kadar yaygınsa tasa 
ve karamsarlık da o kadar bulaşı
cıdır. Bu bakımd • kara ruhlu a
damın, balgam!!!.rile çevresine 
hastalık saçan veremliden büyük 
bir farkı yoktur. Biri vücut, öteki 
ruh hastalığı yayar. Böyle insan
lar sosyete için tehlikelidirler. Ze
hirlerini sözle aşılıyanlara baka
rak yazıyla ve çok daha geniş öl
çüde etrafa yayanların ise ne ka
dar daha zararlı olduğunu anlat
maya lüzum yoktur. 

Bu, biri evinden dışan çıkma. 
yan, öteki binlerce insamn bera
berce oturduğu yerde yaşayan iki 
veremli arasındaki fark gibidir. 

Uzun harb, uzun buhran ve sı
kmtı yıllarından sonra insanlar 
artık, her zamandan fazla, sevin
meye, inanmaya. sevgiye, saygıya 
ve aydınlığa susamışlardır. Oır 
larda, korku, endişe, kin, kıskanç
lık, umudsuzluk hislerini besliye
cek ve geliştirecek yollu y;uılar, 
zaten lüzumundan fazla olan sı
kıntı ve sinir gerginliğini biraz da
ha artırmaktan başka bir şeye ya
ramıyacağı için insalık hesabına 

büyük bir suçtur. 
Bir kişiyi öldüren adam asılır, 

yüz kişiye hastalığı bulaştırarak 
onlan ölıime sürüklemiş olan a
dam için kanuna hiç bir ceza konul-
mamıştır. Tıpkı bunun gibi, yüz 
binlere, ölümden daha kötü olan 
korkunç umudsuzluğu aşılıyanla
nn da kanundan korkacak bir 
şeyleri yoktur. lşlerini rahatça gö
rebilirler. 

insanlar, kendilerini, böylele
rinden gene kendileri korumalıdır
lar diyeceksiniz. Ne yazık ki teh· 
likelere karşı kendini koruma his
si adam oğlunda gerekli olduğu 
kadar inkişaf etmiş değildir. 

Y a~M Nabi NA YIR 
••• 

ANKARA RADYOSU 
Bu akşamki program şudur: 

19.30 • B. R. Peker C.H.P. Kurultayı 
münasebetile konuşacak 

'9.40 • Muaiki: 
Mendelssohn: Variations Serieueeı 

Piano: Ferhunde Ulvi 
20. • Tayyarecinin saati 
20-10 - Musiki: 

Glyde Doer: Regreta 
Grieg: Solvcgslied 
Vidof: Valse Erika 
Baumann: Street Rag 

Saksafon: Nihat Esengin 
Piano: Ulvi Cemal E. 

10.30 • Dans musikisi 
2':>.50. Haberler. 

i ç D tJ y u K L A 
C. H. P. kurultayına 
İstanbulda hazırlık 

lstanbul, 7 (T elefon)-Büyük 
kurultayın toplanması dolayısiyle 
İstanbul tehri bu sabahtan do
natılmaya baılandı. Atatürk'ün 
söylevinin duyulman için radyo
da tertibat almmı,tır. 

Arsıulusal tecim 
kurultayı 

Alınan ulusal bayramı 
dolayısiyle 

Aıaıiirkle B· Hiıler amsında 
ıelyazılan 

Alman ulusal bayramı dolayı. 
siyle Cumurbaıkanı Atatürk ile 
alman Ran Kantsleri B. Hitler a.. 
rasmda aşağıdaki telgraflar gön· 
derilmiıtir : 

Alman ulusal bayramı müna • 
ıebetiyle Ekselansmıza en ıuı 
tebriklerimle beraber özel dönen
ciniz ve asil alman ulusunun gen· 
liği hakkında beslediğim samimi 
dilekleri sunarım. 

Kamil Atatürk 
Alman halkının ulusal hayra • 

mı münasebetiyle göndermi~ ol • 
duğunuz kalbi tebriklerden dolayı 
Zahdevletlerine samimi teşekkür· 
lerimi sunarım. Adolf Hitler 

B. T. R. Aras Bükreş 
yolunda 

(Başı 1. d saytlada) 

Dış Bakanı Dr. Tevfik Rüştü 
Aras, Bükreşte 10 mayısta topla
nacak olan Balkan andlaşması 
Dış işleri bakanlan daimi konse
yi toplantısında bulunmak üzere 
bugün Anadolu ekispresile İstan
bula hareket etmiş ve istasyonda 
Başbakan İsmet İnönü ile Bakan
lar, Cumur başkanlığı yaverleri, 
büyük ve orta elçiler tarafından u
ğurlanmıştır. 

Dr. Tevfik Rüştü Aras hare
ketinden önce Başbakan İsmet 1-
nönünü görmüş, sonra her ikisi 
birden Çankaya köşkünde Ata
türk tarafından kabul edilmişler 
ve dış işleri bakanımız cumur baş· 
kanma sağhcamıştrr. 

lstanbul, 7 Telefon) - Anı -
ulusal tecim odası kurul~yı 2 ha· 
ziranda Pariıte toplanacaktır. Ku
nıltaya 40 memleketten binden 
çok delege girecektir. İstanbul 
Tecim odası bu kongreye girme 
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karannı verecektir. Bundan son • 
ra delegeler seçilecektir. Kurul • 
tayda konuşulacak konular ara • 
smda dünya piyasasında yeni 
mahreçler bulma ve rekabet me
selesi de vardır. ~ ~ İç Bakarlı 

lspartaya gitti 
Sovyet artistleri 

İstanbulda 
lstanbul, 7 (Telefon) - Sov

yet artistleri yann sabah Dumlu
pınar vapuriyle lzmirden gelecek
lerdir. Belediye, Halkevi, konser· 
vatuvar, çocuk esirgeme kurumu 
tarafından karşdanacaklardır. Ar 
tistler şehrin ve Halkevinin ko • 
nukları olarak kalacaklar ve cu • 
ma alqamı müsamere veJ"eCekler· 
dir. 

Rasadhane binası 
fstanbul, 7 (Telefon) - Üni

versite meydanında yapdmakta 
otan rasathane binası bitmek iize
redir. Rasathane için Almanyaya 
ısmarlanan yaraşlar gelmiştir. Yal
nız teleskop gelecek yıla doğru 
yerine konulabilecektir. 

B. Nurullah Sümer 
İstanbul~ 7 (Telefon) - Sümer 

Bank Genel Direktörü Nurullah 
Esad Sümer Ankaraya gitti. Nu
rullah Esad Sümer hareketinden 
önce bankanın İstanbul şubesinde 
çalışan ve şehrimizde bulunan rus 
uzmanlarile fabrikalar hakkında 
görüştü. 

İstanbulda bir fabrika 
yandı 

İstanbul, 7 (Telefon) - Bu sa
bah Silahdar ağada elektrik fab
rikası karşısındaki Mihalakiye aid 
araşit ve vejatalir yağı fabrika
sından yangın çıkmış, fabrika ta
mamen yanmıştır. 

Yüksek ekonomi 
kurultayı 

Yüksek Ekonomi kurultayı 
tem.muzun ilk haftasında Ekono
mi Ba.kanmm başkanlığında top -
)anacaktır. 

Ankara hukuk fakültesi 
gezintisi 

Ankarahukuk fakültesinin her 
yd yapmakta olduğu kır gezintisi 
bu cuma günü Orman çiftliğinde 
yapılacaktı!'. 

Yoğaltım vergisi 
etrafında 

Finam Bakanlığmm yoğaltım vergi
ainin, elektrik ve havagazmdaıı baıka kö.. 
mür ve mazotla İ!lİyen kurumlardan da 
almmaaı için, Ekonomi Bakanlığmdaiı 

iatediği oy gelmiş olduğundan bakanlık 
araıtırmalannı bog\inlet"de biril'erek ka
rannı verecektir 

Kars felaketinin 
bilançosu 

Kars, 7 (A.A.) - Karsa elli 
kilometre uzaklıkta diğur kamtı
niyle çevresinde ayın birinde baş
lıyan ve aralıklı olarak dört gün 
süren yer depremi kayıb ve zarar
ları saptanmıştxr. (tesbit edilmiş
tir.) Felaket yerine giderek bütün 
köyleri baştan aşağı dolaşan Sağ
lık kolu dün Karsa dönmüş ve 
gördükleri ve yaptı.klan hakkın
daki raporunu vermiştir. 

Rapora göre deprem diğer ka
muniyle kamumun 31 köyünde 
insanca ve malca zarar vermiştir. 
Bu lroyterdeki 990 evden 630 u 
büsbütün yıkılnuş ve geriye kalan
ları da oturulmaz bir hale gelmiş
tir. Ölenlerin sayısı 73, yaralıların 
sayısı da 120 dir. 

Ölen hayvanların sayısı da 912 

yi bulmaktadır. Depremin güneş
li ve ılık bir havada gündüz öğle 
üzeri başlaması, iyi havadan asığ
lanara köylülerin tarlada çift sür
mesi ve geri kalanlann da har
man yerlerinde güneşlemekte bu
luması depremin bu kadar geniş 
bir çevreyi kaplamasına rağmen 
insanca kayıbın az olmasına yar
dım etmistir. 

İlk deprem olur olmaz köy 
bekçileri de havaya ateş etmişler 
ve evlerde oturan halk da silah 
sesleri üzerine drşarıya fırlayarak 
kaçabilmişlerdir. 

Büyük bir köy olan Bahçevan
da düğün eğlencesi olduğundan 
buradaki kayıblarrn çoğu kadın ve 
çocuklardır. 

Deprem uzun bir vadi içinde 
bulunan köylerde daha çok zarar· 
vermiş ve bu köyler halla yiye
ceksiz kalmıştır. Deprem çevre
sideki kövlerin sulan ilk günden
beri çeş:tlı renklerde akmaktadır. 
Bir taknn yerlerde sular çekilmiş 
ve yeni sul<ırm fışkırıp kayboldu
ğu görülmilştür . 

Suların renginden §Üphelenen 
halk, ze ' tirlemekten korkarak su
ların içilip !Çilmiyeceğini sağlık 
kolundan sormuşlardır. En çok 
zarar gören köylerde, toprakta ge
ni~ ça tlakhklar ve ayrıklar vardır. 
Bunlardan çöküntünün ne biçim 
olduğu görülmektedir. 

Deprem olurken halk derin bit 
kuyuya atılan taşın çıkardığı sese 
benzer sesler duymuşlardır. Bü
tün bu beldeklerden deprem~ ye
raltı boşluklanndaki çöküntüler. 
den ileri geldiği anlaşıhnaktadır. 

Kağızman ileci sınırlarına ya
kın !~öylere giden ikinci sağlık ko
lu daha dönmemi§tir. 

Bu çevredeki zarar da ötekiler
den aşağı değildir. 

İç Bakanı Şükrü Kaya bera -
berlerinde Jandarma Genel Ko • 
mutanı orgeneral Kizmı ve ya -
veri olduğu halde dün öğle treni· 
le lspartaya gitmiştir. Bakan ora
da yapılmış olan dini tahrikat işi 
ile uğratacaktrr. 

Balkan olimpiyad 
komitesi başkanlığı 
Balkan olimpiyad oyulan ko

mitesi başkanlığına Türkiye id
man birlikleri genel merkezince 
gümrük ve tekitler bakanı B. Ali 
Rana Tarhan seçilmiştir. Komite
nin diğer üyelerini seçmek hakkı 
komite başkam B. Ali Rana Tar
hana verilmiştir. 

Polis kurumlan kanwıu 
• • 

pro1esı 

GiiTenlik itleri genel direk • 
törlüğünce hazırlanmakta olan 
poli• kunmılan kanun projesinin 
hazırlığı bitmiştir. Proje gözden 
geçirilmek üzere bugünlerde Ba
kanlık makamına verilecektir. 

Güvenlik iıleri genel direktör
lüğü 935 finans yılı içinde yeni . 
den bir takım vilayetlerde atlı 
polis kurumlan yapacaktır. 

Yeni Çin elçisi İstanbulda 
İstanbul, 7 (Telefon) - Yeni 

Çin elçisi General Hoo bu akşam 
(dün) saat 8.30 da vapurla sehri
mize gelmiştir. 

İspanya ile tecim 
anlaşması 

İspanya hükümetine yapılan 
girişimler sonucunda, karşılığı 
bloke edilmek şartiyle türk yu
murtalarının İspanya gümrükle
rinden geçirilmesine izin veril
miştir. 

Yeni tecim anlaşması konuş
malan Madritte devam ediyor. 

Ş. Karahisardan gönde
rilen mallar 

Ş. Karahisar~ 7 (A.A.) - Mart, 
nisan ayları içinde yaabncı mem
leketlere 450 sandık yumurta, 600 
kjlo balmumu yollanmıştır. 

Çağın 

Deniz yolları, AKAY iılet -
me idareleriyle havuz oe labrika • 
lar idarelerinin 1934 pilcinçoları. 
nı tetkih etmek üzere biidçe, iktı • 
sat ve divam mahaııebat encümen
leri bugün saat 15 te büdce encü -
meni odaBtnda toplanacaktır. Oye 
/erin gelmeleri dileniyor 

l 
l' u rıl postam. 

Çorum hayındır
lamyor 

Goruma ge:cli ne kadar oldu? D& 

nü7iime 1\fl hdar ırar, l.ilmiyornm? Zt. 

ralcf, SZ}l saynıalda başnn pek ho~ daı 

ğildir. Döyit c-lm<:ık!a beraber, tm, gUı 

zcl yaratıimış b.lire.nin hıdamş, ytilraoı 

li§ ve bnlenioinin uymnı saymayı ço,_ 

severim. Ve bunlardan bırisi de (yo1l 
sayısıdır. .... 

Günler, aylar geçmiyor ki, ilbeyhı 

ğm çevresinde yeni bir yolwı, yeni bir 

köprünün açıldığını, kurulduğunu dll)1 

mamış, görmemiş olayım. 

Gönlümde bitimJenmcz bir sevgi 

kaynağı peydahlanırken, eski ÇorumUfl 

bahtsızhğım, yeni Çorumun bahtiyarlı 

ğıru düşünüyorum. 

Şehrin yönlerine bakıyorum. Yer ye~ 

yübelmfş aayısız camiler, minareler so 
ç.iyotum. 

- Niçin böyle, bu kadar Çok?. diye. 

cek oluyorum. İleri görüşlil, devrüncl 

Çorum çocukları: 

- Neden olacak, diyorlar, köylünün, 

halkın malını ke:ıdi malı sananlar, gU .. 

nahlarını gidermek için başka (yol~ 

bulamamışlar, bir teviye cami, türbe, 

tekke yaptırmışlarda~. 

*** 
Dün, gene, Sungurlu yolunda bir 

köprünün açılış şenliğini gördük. Ç<>4 

rum ve Sungurlu halkı!lID değerli Uye• 

leri Aykac köpriisünüıı betonları başın

da ATA TÜRK sıJamu, sevgisini a~ 
dılar. 

Dar cılkataruı, çakırlaşmıı toprakla 

nn, yosunlu, bataklı çayların, kater ka• 
ter develer~ sürü sürü kervanlan:ı du .. 
rak ve uğrak yerlerinin onanlmu:r, ça• 
kıllanmam-, perkiştirilmtai ATA bucak,.. 
larmda ba§anlan iperin gücemenleri.Q., 
den sayılır. 

iyiye, gilzele, ülkUye sevdalı ola&\ 
Çorum m, her faydalı hareketin önc\lıo 
lüğUnü yapmakla, tiirktısünü aöylemekt~ 
onur ve <Svünç duyar 

Çorumdan, Mecidö~. Osmancığa. 
lskilibe, Alacaya. Sungurluya dallanan 
yeni yollar, köprüler, bu, onur ve övfuı.. 
cü:ı sevgisi, atC!i, sızısı ve yankurivlt 
perçinlenmiştir .... .. ~ 

Çorumda, her yapılan yol, her ııcuru
lan köpril. her yükselen okul, her ça
tılan yapı amaçta, bir yolda birleşirı 

- ATA YOLUNDA. .... 

Bu yolun yolcusuyuz_ 

Cevdet :UA YKAI; 

Takas yolsuzluğu 
Takas yolsuzluğu hakkındaki 

keatlar gümrük ve ekitler bakan· 
lığınca gözden geçirilmektedir. 
Bakanlık, takas salgrtnu Ekonoo 
mi BakanlığI kurduğundan ve ta· 
kas meselesile Tanın bakanlığına 
bağlı orman işyarları da ilgili ol
duğundan dosyanın birer kopyesi.ıi. 
Ekonomi ve Tanın Bakanlıkları· 
na göndermiştir • 

Dosya her üç bakanlıkça eyice 
gözden geçirildikten sonra lazım 
gelen kararlar verilecektir • 

-- - - ~ 

TüRK 
ÇOCUIUARI 

TÜRK KUŞU'no 
uçucu üye yazdınız 
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C. H. P. Programı 
Parti ınerkezinin hazırladığı 

taslağın son kıs:ınını yazıyoruz 
(Başı 1. ci sayı/ada) 

mekteplerden uzak muhitlerdeki 
vatan çocuklarının huzur ve emni
yetle istifadelerini temin için ta
lebeyi gece ücretle yatıracak teş· 
kilat yapmağa çalışılacaktır. Bu 
mekteplerde mıntakalariyle mü -
nasebeti olan mesleki malumat 
verilmesine itina olunacaktır. 

E) Liselerimizi yüksek tahsile 
tam kabiliyetli talebe yetiştirecek 
surette her noktai nazardan tak -
viye ve ikmal edeceğiz. 

F) Üniversite ve yüksek mek
teplerimiz kendilerinden bekle ~ 
nen neticeleri verebilecek mükem
meliyete getirilecektir. Üniversi -
telerin adedini artırmak fikrinde
yiz. 

42 - Az nüfuslu bir kaç köyü 
okutacak normal ilk mekteplerle 
ayn tipteki köy mektepleri için 
ameli yoldan pansiyonlar kurdu -
rulur ve korunur. 

43 - Güzel sanatlara, bilhas -
sa musikiye, inkılabnnızın yüksek 
tecellisile mütenasip bir surette 
ehemmiyet vereceğiz. 

44 - Müzelerimizi zenginleşti
recek kıymetteki tarihi eserlerin 
toplanmasına ve bu maksatla haf· 
riyat yapılmasına ehemmiyet ve
rilecek ve umumiyetle eski eser
lerin ta:mifJedne ve icabedenle -
rin yerlerinde eyi muhafazalanna 
itina olunacaktır. 

45 - Kitab, neşriyat ve kütü
r onc i ~leci Parti için mühimdir. 
~~hir ve köylerde kütüpaneler 
knrmak ve artırınak isteriz. 

-

46 - Maarifimiz, bugünün ve 
yarının istiyeceği tahsil derecele
rini önden gören bir tertiple, plan
landıracak ve bütün tahsil kade
meleri ile sanat ve meslek ihtiyaç
tan bu plana göre düzenlenecek
tir. 

47 - Klasik mektep terbiyesi
nin dışında yığına devamlı ve ye
ni Türkiyenin ileri gidiş yolları
na uyar bir halk terbiyesi vermeği 
mühim görürüz. Bu hizmet için ça
lışan halkevleri teşkilatım devlet 
mümkün olan vasıtalarla koruya-
caktır. 

48 _ Parti, inkılap müzesi ku
racaktır. Bunu, halka inkılap ter
biyesini aşrlamak için tesirli vasr· 
ta sayarız. 

49 - Türk gençliğinin başı, 
onları temiz bir ahlak, yüksek bir 
yurt ve inkılab aşkı içinde tophya
cak milli bir teşkilata bağlanacak
tır. Bütün türk gençliğine neşe ve 
sıhhatlerini nefse ve millete i-' . 
nanlarım besliyecek beden terbı· 
yesi verilecek ve gençlik, inkılabı 
ve bütün istiklal şartlarile yur?u 
müdafaa etmeği en üstün vazıf e 
tanıyan ve bu vazifeyi y~rine ge
tirme uğrunda her v~rl~gm feda
sına hazır tutan bir zıhnıyetle ye-
tiştirilecektir. . 

Bu ana terbiyenin tam netıce 
vermesi için türk gençliğinin bir 
yandan düşünme, karar verme ve 
teşebbüs alma gibi ~ksek n_ıuvafl 
f akiyet hassaları inkışaf ettırecek 
ve öte yandan her zorlu işin baş~
nlmasında tek unsur olan sıkr dı-
siplinin tesiri altında çalıştırıla
caktır. 

Türkiyede spor teşkilatı bu e· 
saslara göre düzenlenecek ve yü
rütülecektir. Yeni gençlik teşkil~
tının üniversite, mektepler ve ens-
titüler, halkevleri, toplu işçi kul
lanan fabrika ve müesseselerle, 
irtibatı ve yukardaki gayeler et
rafında iş ve yol birlikleri tanzim 

edilecektir. 
Yurtta beden ve inkılab terbi-

yesi ile spor işlerinde yeknesaklık 
göz önünde tutulacaktır. 

'·•tanbul Şehir -tiyatrosunun tır
mnmış bir artisti Hazım 

Mekteplerde, devlet müesse
selerinde ve hususi · müesseseler 
ve fabrikalarda bulunanlar arasın
da yaşlarına göre herkesin beden 
terbiyesile meşgul olması ınec'Jtı· 
riyet altına alınacaktır. Spor ve 
beden terbiyesi için lüzumu ola? 
saha ve kurumlar me~ getı;, 

rilecektir. Sahaları teminde husu
si idare ve belediyeler bilhassa a
lakalandtrılacaktrr. 

50 - Parti, radyoyu milletin 
kültür ve politika terbiyesi için en 
değerli vasıtalardan sayar. Kuv
vetli verici istasyonlar kuracağız. 
Alıcı makinelerin kolay ve ucuz 
te "!arikini temin edeceğiz. Yurtta 
sinemanın millete yarar olmasrm 
iş edineceğiz. 

51 - Milli opera ve tiyatro 
mühim işlerimiz arasındadır. 

ALTINCI KISIM 
İÇTİMAİ HAYAT VE UMUMİ 

SIHHAT 

52 - Türk içtimai hayatında 
ailenin mahfuziyeti esastır. 

53- Nüfusumuzun artırılması 
ve müstakbel neslin sağlam ve 
gürbüz olarak yetiştirilmesi her 
zaman dikkat ve takib edilecek iş
lerimizdendir. 

54 - Şehir ve kasabalarımızla 
köylerimizin sıhhi şartlarım ve i
çilecek sularını fenni usullere gıö
re ıslah etmek, köy evlerimizi dü
zeltmek ve köylülerimizin sağlık 
bilgilerini yükseltmek için muay-
yen programlarla çalışacağız. 

55 - Partinin çocuk hayatı ve 
annelerinin sıhhati ile derin ata.
kası vardır. Bunun için çalışmala
ra aşağıdaki ana çizgiler üstünde 
devam edeceğiz: 

A) Doğum evlerini artırmak, 

devlet hastanelerinde ayrıca do
ğum servisleri açmak, parasız do
ğum yardımı temin etmek ve ço
cuk bakımını öğretmek için her 
telkin vasıtasından istifade ile be
raber fenni ebe ve ziyaretçi hem
şireleri artırmak. 

B) Şehir ve kasabalarda süt 
damlatan, süt çocuktan muayene 
ve müşavere evlerini, kreşleri, ök
süz ve yetim yurtlarını çoğaltmak. 

C) Amele mmtakalarında işçi 
anneleri ve çocuklarını korumak. 

56 - Kimsesiz çocuklar, yar· 

dıma muhtaç ihtiyarlar ve malfil- 1 
ter milletin vesayet ve himayesi 
altındadır. 

57 - İşçilerin ve ailelerinin 
sağlık ve içtimai bakmıdan ihti
yaçlarının teminine uğraşacağız. 

İstanbul şehir tiyatrosu 
oywıları 

Şehrimizde bulunan l •tanbr.ıl 
Şehir Tiyatrosu trüpü halktan gör
düğü i•tek üzerinde ıehrimizde ve· 
receği oyunları birkaç gün daha 
uz.atmaya karar vermiıtir. Bu ak
fatn Yeni Sinema ıalonunda Mu
ıahib Zadenin en güz.el komedile
rind en "Bir Kavuk Devrildi", ya
rın gece de üstadın ıon izeri olan 
"Balaban Ağa,, oynanacaktır. 

Bilhassa hayatını çalışarak kazan
ma vaziyetinde bulunan kadınlar 
için iş mmtakalarmda kreşler aç
mağa devam edeceğiz. 

58 - Sıhhat işleri Partimizce 
hususi bir ehemmiyeti haizdir. Bu 
husustaki mesai umumi ihtiyaçla 
mütenasip ve devamlı bir surette 
tevsi olunacaktır. 

59 - Sıtma, verem, frengi, tra
hom gibi bulaşık hastalıklarla sa
vaşa devam edeceğiz. 

YEDİNCİ KISIM 
DAHİLİ, ADLİ, HARİCİ SİYASET; 

MEMURLAR, SERBEST MES
LEK ERBABI 

60 - Bütün inkilap neticeleri
ni, vatandaşların tam emniyetini 
ve mim nizam ve inzibatı dahill 
ve adli teşkilat ve kanunlarile ko
ruyan ve hiç bir hadise veya tesir 
önünde sarsılmayan bir hükümet o
toritesi kurmak ve işletmek işleri
mizin temelidir. 

61 - Nüfus artırma prensibi
mizin tatbiki işleri arasında yurt 
drşıdan gelecek türklere mümkün 
olan her yardımı ve kolaylığı gös
tereceğiz. 

62 - Adliyede mahkemelerin 
teşkili kanununu, halkın ihtiyacı
na ve memleketin menfaatine en 
uygun gelecek surette tedvin ve 
ikmal edeceğiz. 

Teminatı ihtiva eden basit, 
ameli ve seri muhakeme usulleri
ni genişleteceğiz. 

İcra ve tebliğ işlerinde matlüp 
neticeleri seri ve kolay olarak te
min edecek tedbirler alacağız. 

Mevkuflan, mahpusları ayır
maya ve hapishaneleri birer ıslah 
yeri haline getinneğe çalışacağız. 

63 - Yurtta sulh ve cihanda 
sulh, başlıca prensiplerimizdir. 

64 - Milletin yüksek menfa
atini daima göz önünde tutarak 
bütün dikkat ve ehemmiyetlerile 
vazifelerine hayatlarını hasreden 
memurlar, her türlü huzur ve re
faha Iayiktirler. 

65 - Türkiyede cins ve smıf 
fikirlerini korwna ve yayma, sı· 
ruf mücadelesi maksatlarile cemi
yet kurulmıyacaktır. Devlet, hu
susi idare ve belediyelerle devlete 
bağlı müesseselerden hizmet kar
şılığı aylık ve ücret alanlar bulun
dukları vazifenin sıfat ve hüviye
tile cemiyet kuramazlar. 

66 - Talebe cemiyetleri admı 
taşıyan kurumlar hiç bir suretle 
siyasetle iştigal edemezler ve hiç 
bir suretle bulundukları mektebin, 
fakülte ve enstitünün idaresine 
karşı herhangi bir faaliyette bulu
namazlar. 

SAYIFA 3 

yolda ve Parti programında çizi
len zihniyetle teşkilatlandmnayı 
iş edineceğiz. 

68 - Beynelmilelçi maksatlarla 
cemiyet yapılmıyacağı gibi kökü 
yurt dışında olan cemiyetler kur
mak yasak olacaktır. Milletler a
rasında beraberlik yapmakta dev· 
letin fayda göreceği maksatlarla 
cemiyet kurmak veya kurulu olan· 
Iannm şubesini açmak için İcra 
Vekilleri Heyetinin kararı lazım
dır. 

69 - Memur olmayan serbest 
meslek erbabının milli' türk mev· 
cudiyeti için lüzumlu ve faydalı 
olan hizmetleri partinin takdir 
gözü önünde tutulur. Kabiliyetle
ri ve hizmetleri karşılığını görme
leri için faaliyetleri sahasını açık 
ve emin bulundurmak vazifeleri
mizdendir. 

SEKİZİNCİ KISIM 
VATAN MÜDAFAASI 

70 - Vatan müdafaası milll 
vazifelerin en mukaddesidir. Par
ti. askerliğin umum vatandaşlara 
istisnasız tatbiki esasını kabul et
miştir. Türk ordusu her türlü si
yasi mülahaza ve tesirlerin üstün
dedir. Ordunun, kendisine verilen 
yüksek vazifeyi her an muvatfaki
yetJe ifa edebilecek kudreti haiz 
ve asnn tekemmüllerine uygun 
vasJtalar:a mücehhez olmasın~ e
hemmiyet veririz. 

71 - Devletin yüksek bünye
sinin sarsılmaz temeli olan ve mil· 
li mef krireyi, milli varlığı ve inkı
labı kollayan ve koruyan Cumu
riyet ordusunun ve onun fedakar 
ve kıymetli mensuplarının daima 
hürmet ve şeref mevkiinde tutul
masına sureti mahsusada itina e
deriz. 

67 - Türk işçilerini ve esnafı
mızı milletin ana varlığı içinde, o 
varlık için kuvvet ve fayda verici 

lstanbul Şehir Tiyatrosunun ı ... 
nınmı~ bfr artisti Bedia 
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Paul Hindemith 
\ions0 ri 

ıtUltür .Bakanlığınca müzik il.zen 
de tetkiklerde bulunmak için çağırıı
mı§ olan alman büyük kompozitörlerin
den Bay Prof. Paul Hindemith'in müzik 
öğretme mektebinde verdiği konserden 
bahietmiştik. Profesörün ötey gün de 
tekrar edilen ve çok beğenilen 

konserde alınmış bir resmini neşrediyo

ruz. 

1 .\(;H 1!K 01 \1UKLAR. 

Yeni İspanyol kabinesi 
Madrid, 7 (A.A) - B. Lenı, 

katoliklerin de yardımı ile, ve ilk 
te~rinden marta kadar başında 
bulunmuş olduğu kabinenin aym 
bir birleşik kabine kurmuştur. 

Katoliklerin önderi B. Gil Ro
bles hu kabinede sü bakanlığını ü
zer· ne almı.tır. 

B. Lerunun yeni kabine listesi 
sudur: 

Sü bakanı: B. Gil Robles 
Dış bakanı: B. Roba 
Finans bakanı: Chapa Prieta

dır. 

Bu zat, halkçı • çiftçi partisin
den olup, hükümetle müstakilen 
elbirliği etmektedir. 

Çekoslovakya' da tutula· 
alman göçmenleri 

Prag, 7 (A. A) - K.iğıdla.n 
yolsuz görülen 25 alman göçmeni 
tutsanmıştır. Polisin bildiriğine 
göre bu tuuanmalann Çekoslo • 
n.kyaya göçenlerin daha sıkı kon 
trol edilmelerini sağlamak için a
lırr -..ı; olan tedbirler sonucudur. 

İsveç harb industrisinin 
çıkası 

Stokholm, 7 (A.A )-1sveçin 
lia:rb gereçleri çıkasına dair tutu· 
lan u:uşal i~tatfotikler bu çıkasın 
1934 yılında 18.911.142 krona 
vardığını gö:;termektedir. 

Bunun 8. 114.854 kronu top, 
tüfek, menni ve cebhane bedeli -
dir. 1933 çıkası, ancak 17.642.000 
1932 çıkaM da 15.784.071 krona 
varmıştır. 

İsveç harb indüstrisinin başlı· 
ca alıcıları: 

4.9€6.745 kronla lran, 4 mil • 
yon 539.459 kronla Çin, 2.800.028 
kron'a da Norveçtir. 

-~-------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--
İran büyük elçisinin 

eşyaları 

1ran Büyük Elçiliğinden: 
lran Büyük Elcisinin bir taknn 

eşyayı zatiyeleri işbu mayısın bi
rinci gününden 8 inci gününe ka· 
dar sefarethanede satışa çıkarıl -
snıştı. 

Görülen lüzuma binaen, bu 
mL~""et 12 mayıs 1935 tarihine ka-
,. l· d ol•mdu. 

u ı. u s 

l abancı gazete er e k 
Balkan postası. 

Yunanistan genel se
çime hazırlanırken 

Seçime girecek partiler: 
K.atimerini gazetesinin yazdığrna gö

re, seçim için bugüne kadar Yargıtaya 
(Temyiz mab.lcemesine) aşağıdaki par -
tiler bil diriğ (beyanname) göndererek 
sembollerini yazdırmı~lardır: 

l - Hükümet partileri B. Çaldaris· 
in halk partisi ve General Kondilisin 

partisi 
Z - B. Metaksas'ın birleşik kıralcı-

lar partisi. 
3 - Eski diktatör General Panga • 

los'un partisi. 
4. - B. Nefeludisin çiftçi ve i§çi 

birleşik yöney {cephe) komünist partisi 
S - B. Nikolaidis'in Bolşevik Leni

nist partisi, 
6 - B. Pavloyiannia'in işçi yöneyi 

partisi. 
7 - Midillili B. Frantsis'i.n panelen 

barış partisi. 
8 - B. Tobi'nin işçiler federasyonu 

partisi. 
9 - B. Evangelu'nun ilerlemesever 

cumurcu kümesi. 
10 - Venizelist bakanlardan B. Bat

saris'in özgen (serbest) epirliler grupu 
11 - B. Gunaris'in ortodoks partisi. 
12 - B. Simopulos'un çalışkan sı -

nxflar federasyonu ve çiftçi kümesi. 
13 - B. Evastatiyu'nun Makedonya 

ve Trakya ulusal sosyalist partisi. 
14 - B. Tavularis'in Zantlılar grupu 
15 - BB. Kuparussu, Stanula, As • 

vesta ve Katsanu'nun Makedonyalı Nö· 
türler {bitaraflar) grupu. 

16 - B. Teologu'nun göçmenler 
(muhacirler) ulusal partisi. 

17 - B. Tsiaku'nun Epir çiftçi par

tisi. 
18 - BB. Kula, Tsaperoğlu ve Sfa-

elonun EEE grupu 
19 - B. Merkuris'in Yunanistan ulu

sal sosyalist partisi. 
20 - B. Yannios'un üçüncü durum 

grupu. 
21 - B. Voyaci.l'in Yunanistan çift-

çi p:ırtisi 
22 - BB. Kalatsopulos, Mihaloğlu 

ve Matsis'in radikal halkçı birliği par· 

tisi. 
Anadolu Ajansının Notu: Bu parti-

/erin bir çoğu yersel (mahalli) partiler
dir. Ve adaylarım (namzetlerini) ın • 
cak o yerlerden yaparlar. 

Doğmadan ölen Papas partisi: 
Yunanistan Sen-Sinodunun son top-

lantısında 26 mayıs ulusal kuruluna 
(Milli Meclisine) kilise dilgeleri gön -
dermek için sıyasal bir papas partisi 
kurulması düşünülüp konuşulmuş f.a • 
kat, Sen-Sinod kurulundaki cumurluk 
komiseri bu isteğe karşı gelmiştir • 

Gazeteler bu işten şöyle ayrtmakta
dırlar (bahsetmektedirler): 

Ulusal Sosyalist ETNlKt SlMA1 • 

YA diyot ki: 
" Devlet, toplanma ve kalkınma sa.. 

atleri yaşarken ve kamunun kendi ça • 
lışma çerçevesi içinde kınavlığını (fa • 
aliyetini) namusluca büyütmesi gerek· 
tiği bir vakitte, Yunanistan kilisesi baş
larının bir sryasal papas partisi kurma
ğı düşünmeleri acıklı bir durumdur. Fa
kat, Elen ulusu, hem ananasına hem de 
sağlam prensiplerine dayanarak, kilise· 

nin sıyasadan uzak kalmasını ve yalnız 
kendi işine bakmasını istiyor. Ne ya · 
zık kı geçmişte olduğu gibi son vakit • 
lerde de kilise işçen (faal) sıyasa ala · 
nma girmeği kuruyor. Yalnız, ulus bu 
işin konuşulmasını bile istemiyor.,, 

Nötür (bitaraf) !HO TlS ELLADOS 

ise, bu işin ne kerteye kadar doğru ol -
duğunu kendi kendine soruşturduktan 
ve böyle bir parti kurulmasrnın gene ki
lisenin kendisi için çok tehlükeli ola.
cağını söyleyip bu işi aykırı bulduğu
nu anlattıktan sonra şöyle devam cdi • 

yor: 
" Bu işte ilk ve son söz ulusundur. 

Ulus ise, .kendi din adamlaırmın sıya • 
ıayla uğraşan ,kişi rolünü yapmalarına 

ve çok kere eyitim (terbiye) sınırlarını 
ajan parti ve politika kavgalarına ka • 
rışınalarına izin vermiyecektir. Din 
adamlarının saylavlığa adcyhklarını koy 
dukları gün, kilise için yaslı bir gü:ı 1 
olacaJctrr. Bunun içindir ki iyi düşünen 
ve zekalı elenlerin kar.-ıusu, bütün kuv
vetleriyle, bu k<;dar lojiksiz ve bu ka
dar tehlükeli yeniliğin önüne geçecek· 

!erdir.,, 
Hükümet tarafım tutan KATlUE -

RlNJ gazetesi ''bir de bu eksikti,, baş • 
lıklı bır yazrsrnda bu işten şöyle bahs -

ediyor: 
"1 Mart azısına dört Metrepolidin 

de karışmış olduğu yetişmiyormuş gibi 
şim<li de yeni bir tutum, kiliseyi ta 
temeli!lden sarsmağa başlamıştır.Bir gün 
gelip kiliselerde mi sıyasal parti or -
ganlan olacak ve bir gün gelip papas -
lar da devrim yapmağa 1kalkacak.1ar ? 

Hükümetçi yarı uluşal (resmi) 
PROlA ise ~u yazıyı bas1I1Iştrr: 

" Sıyasal bir papas partisi kuru!.ı:na.
sı düşüncesiyle, ortodoks kilisesi pa -
paslarının i~çen (faal) surette sıyasaya 
karışmaları idesinin artık bütün bütün 
bırakıldığını öğrenmek bizim için çok 
kıvançlı olmuştur. Bizim istediğimiz: 
aynı zamanda, ulusal kurula saıylav se
çimi işinde de kilise tarafından ideler 
(fikirler) yayılmamasıdır. Biz öyle sa
nıyoruz ki Yunanistan çoğunluğu (ek· 
seriyeti) dinsel kilisesinin kendi çıkarı 
da, devlet işlerine karışmadan tinel 
(manevi) erginliğini (istiklalini) koru· 

masındadır. 

Yunanistan Ergin Kilisesi ile Dev -
let arasındaki ilgiler anayasanın birin
cir.maddesiyle lüzumu kadar aydınlatıl
mıştır. Bunun ötesine geçmeye kalkm
m.ak kilise için iyi olmaz sanıyoruz. Ki
lise, karşısına hiç bir engel ~adan, 
soysal otoritesini büyütebilir hem, bu, 
Elen sosyetesi için de büyük bir ahlak
sal kazanç olur. Faki'\t, bu işini yapınar
sı için devletin sııyasasma karışması hiç 

gerekmez. 

B. Metaksas'ın kıralcılık partisi: 
Hükümet taraftarı gazetelerden KA

TlMER!Nl, B. Metaksas'ın "Birleşik 
krralcrlar,, adı altında seçime gireceği -
nin öğrenilmesi üzerine bastığı bir ya

zıda diyot ki: 
" Bu duyum bizi çok üzdü. Yuna -

nistanı yönetmek (idare etmek) isteyen 
bir politika önderiyle bir sıyasal gru • 
pun nasıl olup da böyle kayıcı yollara 
sapabildilklerini anlıyanuyorw:. B. Me
taksas'rn seçim programı üzerinde bir 
çok §eyler söyleniyor ve bu partinin 
kıralhğın gerigctirilmesi bayrağiyle &e· 

çim atanma atılacağı den.İıYor. 
Gene deniyor iki: Kırallığm geri gel· 

mesiyle bir tükel bağıt (affı umumi) 
yapılacaktır. Böyle hir program, bu • 
günkü hüküm.etten ho~ud olıruyanlar
la beraber şu adamları toplıyabilir: 

1 - Yunanistanın dört tarafında da-

ğılı kıralcılar. 
2 - Rejimin değişmesiyle isteıkleri· 

ne ereceklerini düşünen sertlik taırafr • 
nı güdenler. 

3 - Çok yabansı (garib) bir durum 
olara.k, cumurluk ve kırallıktan artık 
tükel bağışı istiyen venizelistler. 

Bu önder ile dostları için çok şeyler 
yazabilir ve B. Metaksas tarafından 
1922 de, 1923 te, 1925 te ve 1927 de bir 
çok kere başlanıp yanda bırakılan sa
vaşın türlü evrenlerini (safhalarını) 
anlatabiliriz. Fakat bunu yapmıyacağız, 
çünkü içsel kavgaları ve ayrılıkları ye
nilemek istemiıyoruz. Bunu B. Metak • 
sas'ın hükümetten çekildiği zaman da 
yapmad:ılk. Biz, B. Meta~as'ın bir kaç 

gün önceye kadar birçok günler de • 
ğerli lbir iş arkadaşı olduğunu ve teh
lüke çıkar çıkmaz B. Metaksas'ı bağsız 
olarak yanı başımızda bulduğumuzu u

nutma.le istemiyoruz. 
Fakat bugün bu çetin saatlerde, hem 

hükG.mete hem de dostlarımıza çok dik
kat tavsiye ederiz. Bugünlerde yapılacak 
en ufak yanlışlar çok pahalıya otura -
caktrr. Bize olduğu kadar B. Metaksas'a 

da ilişkin olan bugünkü rejim, düşman
larına karşı bir tüze ve ahlak utkusu 

(zaferi) kazaıunıstır 

itım z 
1 

J 

Onlar Cumurluğun tehlilkede oldu
ğıınu söyliyorlardı. 

Eğer şimdi bizler Cumurluğu değiş
tirmeye kalkarsak onlara, düşmanla · 
ra, hak verdirmiş olmaz mıyız?" 

B. Metaksas, bu yazıya bir cevab ver
miş ve bu cevapla birlikte bir de basıl
mış bir c(;nk (risale) göndermiştir. B. 
Metaksas, bu cönkün, Yunanistanda 
sansür olıru.ltla beraber, elden ele do -

Jaştıgmı söylemektedir. 
KATlMERlNi gazetesi B. Metak

sas'm ne cevablarıru ne de cönkünü baır 
mış ve yazdığı bir yazıda. B. Mctaksas 
gazeteyle aynı deş (müsavi) şartlar al· 
tında çatışma (münakaşa) yapamıyaca

ğından, bu çatışmaya son verdiğini bil

dirmi~tir. 

B. Mihalakopulos ne diyor ? 
B. Mihalakopulos, ETNOS gazetesi

ne verdiği bir diyevde (beyanatta) şun

Jarr söylemiştlr: 
- Ben, seçim savaşına ancak birkaç 

şart altında karışacağım. Bunlar, parti
lere programlarını anlatmak için en az 
bir ay zaman bıralalması. tdarei örfi. 
yenin kaldırılması, basıma özgenlik 
(hürriyet) verilmesi ve toplantıların 

yasak edilmemesidir. Sonra 70 bin işyar 
(memur) işinden çıkarılmak korkusiyle 
çalışırken, beçim özgenliği vardır de • 
ne bilir mi? 

ETNOS gazetesi, B. Mihalakopulos
un seçime karışmıyacağrnı bildirdik
ten sonra birçok ayrış (muhalefet) par
tilerinin de böyle düşündüklerini ula -
maktadır .(ilave etmektedir) 

Elen gözüyle boğaz· 
lar meselesi 

Hükümctçi PR01A gazetesi, B. Tev
fik Riiştü Arasın uluslar sosyetesi kon
seyinde Boğazlar meselesi için yaptığı 
diycv (beyanat) üzerine türk ve ingiliz 
gazetelerinin yazılarından ayıtarak di

yor ki: 
B. Aras'ın bu meseleyi ne için ve 

hangi durumda ileri sürdüğünü biliyo
ruz. Almanyanm, kimseye sormadan 
kendi kendine silahlanmasından ve bu
nun üzerine Vel'Say andlaşmasının sü • 
el maddelerini beraberce kal<!_ırmayı 

konuşmak prensibi onaylandıktan son
ra, Versaya benzeyen Sen • Jermen, 
Triyanon ve Nöyyi andlaşmalannm de
ği ştirilmiyeceği savganamazdı (müdafaa 

edilemezdi.) 
Nitekim, İtalya, ynce olduğu gibi St

reza'da da, Avusturya, Macaristan ve 
Bulgaristanın silahlanmasına bir §CY 

demiyeceğini anlattı. İngiltere de bu 
düşüncededir. Yallll2 Fransa, bu işte 

önceden Küçük Anlaşma ile Balkan an
laşmasının düşüncesini almak lazungel
diğini söyledi. İşte böyle bir zamanda· 
dır ki B. Tevfik Rüştü Aras Boğazlar 
meselesini ortaya koydu. 

Türkiye haklıdır: Lozan andlaşma
sında doğusal Trakya ile Boğazlar için 
süel şartlar vardır. Fakat Türkiye, bu 
andlaşmayı imza ettiği zaman Nöyyi a:ıd 
laşması bir yddanberi yeritilmekteydi. 
(tatbik edilmekte idi). Bugün Nöyyi 
andlaşması değişirse Lozanm da değiş

mesi lazım gelmez mi? 

İngiltere, prensip bakımından Bo
ğazların silahlanmasını konuşmak is -
temiyor. Fakat bunu istemiyenlerin di· 
ğer andlaşmaların ve Nöyyi'nin de de -
ğiştirilmesini istememeleri gerekti.r. 
Fakat ne İngiltere ne de İtalya, Avus
turya, Macaristan ve Bulgaristanm si -
lahlanmasına tam olarak karşı koyma.k 
dölenini (azmini) güder gözükmüyor -

!ar. 

Biz Yunanistana gelince, Tü11kiye ile 
olan çok sıkı bağlarımrz ve iki memle • 
ket arasındaki sımr için alman karşı • 
IIklı garantiler, bizim bu işteki duru

mumll2U göstermeğe yeter. Şunu da ula
mak {ilave etmek) lazımgelir ki Türk 
- Elen paktının imzasşndan ve bu pak
tın sonradan yenileştirilip genişlettiril· 
diğinden sonra Boğazlar meselesi bi -
zim için eski önemini (ehemmiyetini) 
büsbütün kaıybetmiştir. Bulgaristanın 

iktimaJ olarak silahlanması ise, bunun 
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Loyd Corca hücum 
2 mayıs tarihli D•yfi Hcrald gaza 

tesiııin parlamento aytarı yazıyor-
Diln akpm lord!ac kamaraısınd.ı dıı 

işler asbakanı Lord Stanhop, Bay Loyd 
Corc'a "barıtı bozan adam,, diye kuvve• 
li biı hllcumda bulu.mnug 'ft Veraay 
andlaşmasını ten.kid etmiştir. 

Lord Stanhop, sa.yfovlard31.ı biris~ • 
nin sorduğu bir soruya cevab verirken 
uluslar sosyetesinin Avrupada barıı • 
tırmak yolunda ne gibi tedbirler aldığı· 
nt ve hükiimetin bununla ilgili ııyasa • 
sını anlatıyordu. 

Avrupanm gelecek sıyasasmı karar
laştırabilmek için Bay Hitlerin on be! 
gün içinde vereceği cevabı beklemenin 
doğru olduğunu, bunda hükiimetin hak
lı bulunduğunu anlattıktan sonra Lord 
Stanhop sözü Avrupanm genel sryasası 
durumuna getirmiş ve demiştir ki: 

"- Ortada kimin savaŞı kazandığı 
şüpheli olabilir; fakat Bay Loyd Corc 
un barışı kaybettiği kesindir. 

Hepimiz Versay andlaşmasmdan tıiı 
çok sıkıntılar ç.ekmişizdir. Hiç bir par. 
tiden hiç bir adam yoktur ki bu andlaş.. 
manm başka bir şekilde yazılmış ve in> 
zalanmış olmasını istememi§ olsun.,, 

Asba.kan, Batı Avrupasındaki hava 
andlaşmasında bir polis elemanı bulun
duğu ty0lunda yapılan duyuklan yalana 
çıkarmış, bunun sadece ilgili devletler 
arasında elbirliği yaptıracak bir pakt 
olduğunu söylemiştir 

Lord, bundan sonra demiştir ki: 
"- Bay Hitler, Sar sorumu kotarıl· 

dıktan sonra Almanyarun toprak üze • 
rinde hiç bir dileği kalmadığını söyle .. 

mişti. 

Ren ülkelerinin lokarno paktı için .. 
de adı geçiyordu; Almanya lıu pal.tx 
kendi isteğiyle imzalamıştL Bay Hitler 
bu andlaşmayı Versaydan tamamiyle 
ayrı görmekte idi. Ve bunu tamamlyle 
yerine getirmek için hazır bulunuyor· 
du.,, ,. 

Lord Davis, söz alaraık hava paktı • 
nın saldırana karşı alınmış karşılıklı 

bir koruma tedbiri olaraık iyi bir şeıy ol
duğunu, bunun uluslar sosyetesi emrin
de bir polis kuvveti olduğunu, eğer bu 
da yapılmıyacak olursa savaşın kesin 
olarak geleceğini söylemiş ve demiştir 

ki: 
"- Eğer bugünkü uluslar sosyetesi 

makinesi yerine iyi işler bir şey getiril· 
miyecek olursa o zaman savaş patlak 
verecektir. 

Ben bir önergede bulunacağım. Or
tada çatallaşmış bulunan sorumları iyi· 
ce bilen, anlryan insanlardan bir komis
yon kurulmasını doğru buluyorum.,, 

Silahtan kazanç 
Barış için oylarını kullananların 

yüzde doksan yedisi kendilerini öze ı o
larak silah yapılma6mın yasak edilme • 
sinden yana çrkmışlar, bunların anc"k 
yedisi öteki türlü düşündüğünü göo;~er 

miştir. 

Lord Sesil, dün toplanan komitevr 

bu sonucu bildirdi. 

Bu sonuç, bunun böyle olacağını i.ın

ceden kestirenleri şaşırtacak bir so -

nuçtur. 

Bunun için ayrı bir komisyona lü • 
zum yok. Madam ki ulusun dileği bu 
kadar göze çarpan bir ç()klukla böyle 
belirmiştir; o halde hükfımetin ödevi 
Cenevreye bunu böyle bildirerek ka • 
zanmak için silah yapılmasının yasa'· ~ 
dilmesini istemek olmalıdır. 

Bu sonucu iyi karşılryarak hemen işe 
girişmek dururken bükü.met, bunu fena 
k:aırşılamakta ve bu işi ortaya çıkaran 
komisyona sorav yüklemek istemekte • 

dir; öyle görülüyor. 

• ••. Her halde uluslar sosyetesi tü
züğünün amacı da böyle özel silah ya • 
pıcılığının önüne geçmektir. 

Hükumet, bu komisyona fazla yar .. 
dmı etmeli ve komisyon, eğer kendisi • 

ni bir takım asığlarm ve tesirlerin kar• 
şısmda onlarla çaırpışamıyacak kc::<lar 
zayıf buluyorsa salfilıiyetinin artırlma· 
sını hükfunetten istemelidir. 

_ g 

Türkiye kadar bizi de ilgilediği {ala · 
kadar ettiği) besbellidir. 

Anaolu Ajansr'nın Balkan 
servisinden 
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DIŞARDAN ·GELEN SON DUYUKLAR 
INGIL TERE'DE. 

İngiliz Kıralınm söylevi 
LOlldra, 7 (A.A) - Bütün Bri

tanya İmparatorluğuna radyo ile 
Yercliii bir IÖJlnde, kıral bütün 
aluaa, ıöaterdilderi ıevıiı ve bai· 
Llıktan &tilrO, ıönülden tqekkür 
etaİftir. 

Kıral demiıtir ki: 
•• - Uhammla bea, daha eo

nuna enniyen Bnemli maaçlar Ye 

layııız güçlüklerden, beraberce 
ıeçtik. Bütün bu tenlikler araam 
~, dah": it bulamıyan bir çok 
ldmselenn olduğunu dütünmek -
le keclerleni}'Ol'Um. Bununla be 
raber, bu ytldiinümünde, elinde 
olanların, l»unlara it Yermefe ft 

uınutlannı diriltr-ıeğe çalışacak • 
lannı umanm. Geleceğin bize da· 
ha bn"ka kayı:ml'lT ftnnesi olqık 
br. Ancak, allahm yardımiyle 
hımlara İnanc., !1111•enç "elhirli -
~;vle kanı kovd••.;,,.muzda hu en-
di4elerin çabult C'""~~., Trııİıcaca. 
~a İnA.nrm va?dır. B·• h~hmdım 
._nna İnllD(: ve umutla bftkınalr 
hlvtm.,, 

f ,,a-n;~ KTra1mm jubHP
~;nrt~ 7nno ~si bavrlrh 

Londra, 7 (A.A) - Bukinı· 
ham aaraymdan, bir elektrik düi
ınesinin üzerine bunak mretile, 
kıral, saat 21 de, Haydpark'taki 
tenlik &tefini bıbqlurmafblr. H• 
lllen arkasından, memleketin her 
tarafında, iki bin ıenfık ateıi 
birden parlamıt ye Britanya ada
larını bir alev çemberiyle kupt· 
lrlqhr. Gazetelerin haber ver , 
diklerine aöre Jorahn alayım RY· 
retmek için sokaklara yığılan ıe
Yİrcilerd "n yedi bin kiıi bayılmıı 
ve tedavi edilmişlerdir. Kırk kişi 
kaclan ha.tanelere yatmlm .. , bir 
kişi de kalb durmumdaa ölmilt
tür. 

Jubile ve Alınan gazete-

Ven edik konferansının 
sonuçları 

Venedik, 7 (A.A.) - Havaı a
jansı aytan yazıyor: Dün 6ğleden 
aoma biten italyan - Avusturya, 
macar toplantısından sonra Roma 
konferansmm ilerisi daha elveriş
li görünmektedir. 

Ulusal bildiriğ, konuşmaların, 
içten gelen el birliği isteti için
de yürüdüklerini ve üç hükUınetin 
erek ve görilşlerinin binöirlerine 
çbk yakın oldufuııu söylemekte 
ve şu noktayı işaret etmektedir: 

"İtalya, Avusturya ve Macaria
taıı arasında şimdiye kadar bqa
nlan iş, Tuna konferansı ile ilgisi 
olan ülkelerin anJqmullU kolay
laştıracaktır. 

Elde edilen esastı IOlluç, Ma
cariatan'm Twıa konferansını gel
mesidir. Macaristan, silahlanma 
beraberliğiııiıı ve andlapnalamı 
değiştirilmesi iktimalinin Tuna 
paktına ilgilenmelerini istemekte 
idi. 

Roma konferansmm yeniden 
ıillhlanma meselesini gözden ge
çireceği iktimalli görünmektedir. 
Bana karphk, ltalya'nm, Roma 
koferansmdan sonra. ö.zel bir kon· 
feransın toplanarak ba meseleyi 
gömen geçirmesini ileri ıünnek 
soravııu üzerine alacağı söylen· 
mektedir. 

Macar meselesi hakkmda İtal
yanın tutacağı yolun öteki hükü
metleri hiç bir zor altına koymı· 
yacağı inançlanmaktadır. Samldı
ğma göre, kanşışmamak paktmm 
ereği, yabancı propagandası etke
si ile rejim değişikliklerine karşı 
Avusturya'nm erkinliğini koru• 
maktır. Böyle bir çözenin Habs
burglann tahta çıkmalarım güç
leştirerek küçük anlaşmanın di
leklerine uygun bir durum mey
dana getireceği saıulmaktadır. 

Ekoncmik meselelere gelince, 
Avusturya ile ftalya'nm, macar 
buğdayı satın almaları hakkında
ki anlaşmaları yenileştirdikleri 

l'IAl.\' .\"OA --
Fransız - Sovyet anlaŞ

ması ve İtalya 
Fransız şarbaybk 

seçimleri 
Roma, 7 (A.A.) - Fra-alar

la Scwyetler anamda J'&prlea aad. 
lapn•lar haklrı•clai 1oralarmda Gi
ormle D'ltalia paleli, A.,....... 
am ıiW. 7AllfDIJD tekrar bqla -
muı n bau teblükeli eilimlerin 
baaöatenwi ,. ...... içbae air
mek üzere l.luaduia fimdilri ka
ranlık clunuada fU Y•J& ba dw • 
Jet arumdaki up.in a1dmlaı · 

Pariı, 7 (A.A.) - Şarbaybk 
seçiminin ilk IODaclanm gözden 
geçiren Tan gantelı diyor ki: 

YUGOSLA VYA'DA. 

Yugoslavya seçim sonucu 
Belgrad, 7 (A.A.) - 5 maym 

parlimento seçmeleri IOlluçlan 
şunlardır: 

Seçenlerin aayw 2 milyOD 778 
bin 172 dir. 

.. _._ ·~- -•---ı· . mauna oaemea 111&11a ıw mı 

yazmaktac:lu. 
F ranıızlarla SoyY8tler &1'&1111· 

da yapılan aadlafma, ;,alnız doiu 
Anupaımda deiil •7DI zamanda 
Avrupanm cl"ıfer taraflarmda ela 
cl"ıkkate değer etkeleri olacak o -
lan belıelerden biridir. 

ltalyan pzetesl, baadan ı... 
ka iki memleket arumclaki anc:l
lapnanm Uluslar 101yetesi prp
Yesi içinde uygutlanacainu ila•e 
ediJor. 

Bundan batka bu andlaıma 
kapalı bir blok defildir. Bu blok -
Almanya da girmek üzere • diier 
bütün memleketlere açıktır. 

Papa Hitler'in din sıya
sasmı tenkid ediyor 
Vatikan, 7 (AA) - Yubn 

Sile:ıyadan buraya ıörete gelen 
130 almana, Papa, demiftir ki ı 

" - Sanki müıbet bir luria • 
tiyanlık adına hareketle, Alman. 
yadan hıriıtiyanlığı kaldırmak, 
memleketi putperestliie Ye bar • 
barbğu sürüklemek istiyorlar. ffı. 
ristiyan katolikleri ııkmbya dü • 
fiirmek için her şey yapılıyor. 
Sizleria, bir aiire 6nce haraya se
lip de dönmilf olan dindar deli· 
kanWardan daha bi karplaaa • 
c.aldannı UIDIU'lz.,, 

"Şimdiden denebilir ki, parti
lerden her biri kendi yerini salda. 
mııtır. SükOn içinde geçen ba se
çim, bir durluk seçimi olmUftm'. 
Ba uaaç nlamlftlır. Çünkü mıut
mamalıdır ki memleket, qi göriil
memit bir elr:ıoaomik akıntı ile 
sarmlmakta. ipWik; memleketi 
hissolunar derecede kemirmekte 
ve birçok fertlerle bütün birlqit
ler, buıWıkü yoksulluklara yan
nm kaygularmı da katmaktadır. 
Böyle bir durumun, seçmenleri u
mudsuzluğa aiirilklenmesinden ve 
rejimin temel prensiplerini tehli
keye dUşünnesinden korkulurdu. 

Asılsız bir duyuk 
Paria, 7 (A.A) - Dit t.ka• 

hiı. Fransa - S..ı.tler udlq • 
muiyle beraber bir de borçlan -
ma projesiyle. cizli maddeleri 
kapsayan paktın bulunduiuna da. 
ir yabancı gazeteler tarafmdan 
yazılan cluyuklan kesin olarak 
,alanlamaktadD'. 

Hele, borcalma meselesi hiç 
konutulmamııtrr. 

MACARfST~'DA 

B. Laval'in Varşova 
göreti programı 

Vartova, 7 (.A) -Fransa dq 
bakanı B. Lavalin Varıovayı gö
retine aid program: 

10 mayıs günü saat 18 de Var
ıovaya geli§, uluşal göretler, ak • 
ıam dıt bakanı B. Beck tarafm • 
dan yemek .. kabul töreni, ı ı 
mayıs, B. Laval cumurbafkanı ta· 
rafmdan kabul edilecek. Ve öğle 
yemefini onun yanmda yiyecek -
tir. Alqamı franaız elçiliğinde 
yemek, 12 mayıı Moakovaya ıi· 

Bqbakan ve cbpn i§leri baka· 
nı B. Yevtiç'in listesi 1 milyon 738 
bin 390 oy, demek ki oylarm yüz, 
de 62,6 BDU kaanmıştır. 

B. Maçek ile B. Davidoviç, B. 
Yuvanoviç Spalıo'nwı hep bir a
raya getirilmit olan muhalifler 
liıtesi 938 bin 248 oy, demek ki 
oyların yüzde 35,4 ni kazannuştır. 
Makıimoviç listesi 30 bin 72 oy 
yani yüzde 1,18 İjotiç listesi iae 
23 bin 814 oy yani oylann yüzde 
0,86 smı kazanmııtır. 

Yevtiç listesinin genel seçim
de oyların yüzde 62,6 Bini kazan
dığı bildirilmektedir. 

lsVIÇRE'DE 

Cenevre şarbaylık seçiıni 
Cenevre, 7 (A.A.) - Cenene 

kantonunda yapdan tubaJlık ı&o 
çimleri hiç bir defitikliie meydan 
•eımemittir. 

Ahali, hükümetin demiryolla
rm açığını kapatmak için idi yol
lar tqımalannm b~izı daraltma
ya bağlı tutulmuı için ıiri~ 
olduğu iti 200 bin oyluk bir çojun. 
lulda reddetmiıtir. 

Uluslar sosyetesi finans 
1'omitesi toplantısı 
Cenene, 7 (A.A.) - Uluslar 

sosyetesinin finans komitesi, dün 
mayıs toplanb devresini açmııtır. 

Komite, A~ Macaria
tan " Bulpriatan mali clurumJa. 
rmı ıözden geçirmiıtir. 

lerinin yazdıklan 

in 
Berlin, 7 (A.A) - Gazeteler 

ıiltere lmab betinci Jorjan ju. 
bilesinden ötürü imal için iyi di
l~klerde bahmmakta 99 1rencrg1. 
nın ulmlar arumda tibel bire -
titlik ft prçek bir ....., temİll • 

söylenmektedir. 

V enedik konferansında 
Macaristanm durumu 
Peşte, 7 (A.A.) - Pek büyük 

güçlüklere rağmen, Macaristanm 
Venedik konferansında, son dere
ceye kadar özverilerde l}ulunmuı 
olduğu sanılıyor. Küçük anlaşma
nın da Tuna konferansmda ayni 
özveriyi göstereceği umulmakta-

ğiştirmek imkanını bağışlayan 

Cenevre andlaşmasmm ıg uncu 
maddesini umyacak olurlarsa, 
Macaristan, Roma konferansı sı· 
rasmda andlapnalarm değifkeai 
meselesini ortaya atmıyacaktır. 

elif. 

AVUSTURYADA 

Alman - Avusturya 
smmnda bombalar 
Viyana, 7 (A.A.) - Avustur • 

Komite aynı zamanda klirins 
anlapnalan hakkındaki 10111ft1lr -
malarm aonuçlarmı da ıözden ı• 
çirmiıtir. 

AUIANYADA 

Sarda i§Çi kurumlan 
dağıldı Viyana'da yeni bir 

konferans ya - alınan sınırı üzerinde, Şerdinf 
yakınında, bir gümrükçü kulübe-

decek surette A'f'l'Upa hanımı 
korkutacak bulutlan daiıtmaJI 
bec0 rmP-sini dilemektedirler. 

Gazeteler lngilterenin araç ~ 
.levliiini bhal etmit olmuı be • 
kınımdan, krral Jorjun ıerçek bir 
laaysallık elde etmek ıiritimine 
•Ynt etmiyeceğini yazmaktadır _ 

dır. 
V enedik, 7 (A.A) - Röyter sinde, asid priiıikıe dola bomba-

aJtaımclaaı Venectik " yahut ki lar bulunmuştur. 

Sarbruk, 7 (A.A.) - Sar t• 
raklanndaki hükGmet komiseri, bu 
çevrede bulunan bUttln ifçl ve pat· 
ron kurumlarmm daiıJmasmı em
retmiştir. Bu kuramların şimdiye 
kadar görmekte olduktan işler, 
bunda sonra. alman 'İ§ yöneyi ta• 
rafından bapnlacaktır. far. 

Viyanada yeni bir konferamm Yeniden, bir yıldırgı merkezi 
toplanacafı ••buna 8. Bnet, Ti-, için, burada bir depo kurmak mı 
tülHlro, De Kanya ve belki de B. istenildiğini anlamak için tahki-
Suriçin katılacaiı oranlUUJor. kata girişilmiftir. -

Bu ana kadar ulusalca doğru
lanmış olmayan duyuklara göre, 
eğer ilgili devletler Triyanon mıd
laşmasmm sınırlar haklr.mdaki hii
kümleriııdeıı bazılarım ilerld e de-

u: 11W!!•~-1'UI -B!!!!!!!!l!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!-.... _--------------------- m z:wm • 

!!.!;u S' un l"onıaru Tefrika: 68 ve bakılmak için bırakılmq iki tane çocuk 

S 
olduğu için, öteki giderse çok sevineceğini 

an Michele'nin kitabı söyledi. Sonra kocasına bir §eyler fısıl-
dadı ve ikisi de benim ve çocuğun yüzüne 

Fnu. Abel MUNT 
TArt~~e pYtreo: Nambi BAYDAR 

.. Zayıf kollu ve bacaklı, dar gö
~slü ve şiş karınlı idi. Dizlerimin 
ilstünde kımıldamadan oturdu ve dişlerine 
bakmak için ağ.zmı açtığım .zaman hiç aes 
ç~adL Yorgun ve kederli gözlerinin ren
tinden hiç şüphem kalmamıştı; onun göa
leri de benimkiler kadar mavi idi. Biru 
~ra kapı şiddetle açıldı ve körkütük sar
~ olan kunduracı, küfrederek )çeriye gir
~ Arkasında da, kucağında bir çocuk taşı
)'aıı ve yanında da iki çocuk duran karısı 
töründü. Çocuklar şaşkın şaşkm bana bakı
'0rlardL Kunduracı, çocuktan kurtulursa 
Çok memnun olacağım, yalnız tedahülde o
lan paraların verilmesi lazım geldiğini ba
~anlattı. Madame Requin'e birçÇ>k mektup
~ Yazmış, hiç birisine cevap alamaımştL 

u kadın, çok güçlükle kazandığı para ile 
~Ocuğu kendisinin besliyeceğiııi mi sam
"<>rdu? 

Kansı da, timdi kendisinin bir çocufa 

dikkatle baktılar. Onlar geldilderindenbe
ri çocuğun gözlerinde ayni korku ifadesi o
kunuyor, elimde tuttıJium küçücük eli ha
fifçe titriyordu. Bereket~ Noelde ol
duğumuzu hatırlıyarak cebimden bir tahta 
at çıkardım- Bir çocuğunkine beamneycn 
aıınsu bir tavırla sessizce oyuncağı elim· 
den aldı ve bmıa hiç aldmı etmiyor gibi gö-
ründü. kundaracım kansı: 

_ "Bak Jules, dedi, baban ana Paristen 

ne güzel bir at getimıi§ ı,, 
_ uı.nu Jean'dır,, dedim. 
_ "Çok mahzun bir çocuk, bir tek ke

lime söylemiyor, "anne,, bile demiyor, hiç 

gülümsemiyor.,, 
Onu bir battaniyeye sararak rahibin evi

ne gittim. Adamcağız himıetçisini çarşıya 
göndererek, yolculuk için kaim bir atkı ve 
yünden bir gömlek aldırdı. Sonra dikkatle 
bana bakarak dedi ki: 

"- Ahlaksızlığı ve fenahft bot görme
mek ve cezalandırmak vazifemdir, fakat, 
genç dostum, censmı küçük masumlar çek-

tiği için bilhassa ağır olan günahınızı hafif
letmeği denediğiniz için sizi takdirden ken
dimi alamıyorum. Bu çocuğu götürmek za
manı çoktan geldL Böyle terkedilmiı ço
cuklardan birçoğunu gömdüm ve sizin ço
cuğmmm da belki yakında gömecektim. İyi 

hareket ettiniz, bunun için size teşekkür e
derim.. ()muzum• da dostça wrdu. 

Parise gidecek olan gece ekispresini ka

çırmak 6zere oldutamuz için rahibe izahat 
vermeğe vaktim yokta. Joluı, aıcak atkw

nm içinde .-... aldn U)'lldu; yanma otur
mq olduğum halde, onu ne yapacağmu 

düşihıiiyordum. Mamzel Agata olmasaydı 

onu istasyondan doğru evime götürecektim. 

Fakat Seine sokağındaki St. Joseph isimli 

çocuk bakun evine gittim. Oradaki sörleri 

iyi tanıyordum. Onlar, mihıasip bir yer bu

luncaya kadar çocuğu yirmi dört saat alr

koymağı vadettiler.. Hürmete şayan bir a
ile tanıyorlardı, erkek Pantin'de margarin 
yapan bir İsveç fabrikasında çalışıyordu, 
biricik çocuktan yeni ölmüştü. Aklım bu işe 
yattı ve hemen onlan görmeğe gittim. Er
tesi gün çocuk yeni evine ,erleımisti. Ka-

dm, .zeki ve iftilzar görilniiyordu ama p 
lerine bakılırsa galiba müacı biru hiddetlJ 
idL Sörler onun, kendi çocuğu için çok şef· 
katli davrandığını söylediler. Kadına çocu· 

ğun üç aylık masrafile çamaşır ve elbise İ· 
çin 1izmı olan parayı bıraktım. Bu para, be
nim sigara için sarf ettiğimden de azdı. 

Adresimi vennemeği tercih ettim, çün
kü bu çocuk iıini Mamzel Agata öğrenirse 
kim bilir neler olacaktı. Josephine, bir aksi-

lik çıkar, yahud çocuk hastalanırsa sörlere 
haber verecekti. Nitekim biru sonra da ha
ber verdi. Çocukcağız kızda tutuldu. Az da
ha ölüyordu. Pantin'deki bütün İskandinav· 

yab çocuklar kızıldan yattıkları için SJksık 
oraya gidiyordum. Kızıla tutulan çocukla· 
nn hiç bir ilaca ihtiyaçtan yoktur. Yalnız 
onlara iyi bakmalı ve uzun süren nekahat-

leri için de bir oyuncak vermelidir. John ne 

bundan, ne ötekinden mahrum kaldı ; çünkü 
kadıncağız ona çok iyi baktı v~ b .. n e il"ç 

çantama bebekler ve tahta atlar l mağa 

çoktan alışmıştım. 
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Büyük Kurultay 
yarın açılıyor. 

(Başı 1. ci sayıiada) 
Afyon: Safder, Hüseyin ve 

Galib. 
Ama.aya: Sıdkı Aktın, Hakkı 

Kentel, Rıza Kılağuz. 
Ankara: Lahika Manyaa, Ri 

f at Börekçi, doktor Yusuf Hikmet, 
Ziya Sı~al, Hayrullah Özbudun, 
Veysel Genya, Rauf Baykan. 

Antalya: Fuad, M. Ali, Mus -
ta fa. 

Aydın: Etem Kadri, Sami, Ne 
ıet, lsmail Bozdoğan . 

Balıkesir: Feyzi Sözener, Sa 
dık Deniz, Fazıl Doğan, Cevdet 
Oe··»zer, Ali Reşad. 

Bilecik: Şerif Doğu, Hilmi 
Mercimek. 

Bolu: Emin Y erlikaya, Lütfi 
Gören, İhsan Yalçın. 

Burdur: Kim il, Mebmed. 
Bursa: Saim Altıok. V a.sfi Ba

ıar.:- .n, Rıfkı, Tevfik Aysu, Dr. Zi
ya Kaya. 

Çanakkale: Dr. Muammer Ku
ralay, Hüseyin Bingöl, Raşid. 

Çankırı: Mustafa Bayram, Ö -
mer Dedeoğlu, Ziya Aydemir. 

Çoruh: Mehmed Mataracı, Zi
ya Basa. 

Çorum: Şevket Eren, Dr. Per 
tev Kerman, Bedri Tüzün, Cevad 
Kös~ekçi, Mehmed Şahin. 

Denizli: Esad Kaymakçı, Na . 
ili J<i;çüka. 

Edirne: İbrahim Akıncı, Zati 
Yü .···:er, Fuad Ozan. 

Erzincan: Muhlis Ulusan, Rı

za . ~tmok. 
Erzurum: Ahmed Narnıkoğlu 

Erv ~rdi, Canip Müceldili. 
Eskişehir: Kamil, Ali, Abidin. 
Gazi Anteb: Cemil, Mahmud 

Ersoy. 
Giresun: Fahri Bilge, Osman 

Fikr~t Topaloğlu, İhsan Dinçer. 
Gümüşhane: Nabi Ataç, Ha -

mid Ataçan. 
İçel: Dr. Muhtar Berker, Ha · 

lil Cöksu, Mahmud Saib Sungur. 
İstanbul: Ali Rıza Erem, Fa

ruki Dereli, Hakkiye Elin, Mekki 
Hik~et. 

İzmir: Dr. Kamuran, Selim 
Örsel, Mustafa Münir, Dr. Mitat, 
Şev'·i Demir, Mehmed Aldemir. 

f oıoarta: Hayati Ünal, Rem?İ 

Ünlü, Hilmi ÇakmakçL 
Karı: Zihni Orhon, Hüseyin 

T olinli, Salim Altuğ. 
Kastamonu: Baki Baytürk, Hu

. seyin Kaşif Karakelle. 
Kayseri: Kim.uran Özsan, Fa· 

ik, Ömer T a,çı, Bekir Sami Dört· 
tepe, Şükrü. 

Kırklareli: Tahir, Süreyya, 
Mehmed Öktem. 

Kırşehir: Ömer Ay dm Genç, 
İzzet Özkan. 

Kocaeli: Kemal Öz, Esad De
mirsoy, Galib Doğancı, Ahmed A
basryanık, Rifat Yüce, Sedat Pek. 

Konya: Şevki Ergün, Agah 
Yalçın, ikbal Soylu, Rakım Çum· 
rah, Ali Fuad Ünal. 

Kütahya: Etem Yücel, Can 
Do.~:ın, Halil Benli, Fuad Sapbane. 

Malatya: Mehmed Tevfik lnö· 
nü, Vahab Salttürk. 

Manisa: Rıza Kırkağaçlı, Ha
şim Kulalı. 

Maraş: T. Onaran, Ali Rıza 
Çukadar. 

Muğla: Cemal Türker, Şevket 
Gölcüklü, lskender Alper. 

Niğde: Naciye Osman, Dr. 
Hüseyin Ülkü, İzzet Can, Yakub 
Ünal. 

Ordu: Vahab Bucak, Rami 
Öztürk. 

Samsun: Yusuf Kıran, Müın • 
taz. 

~ey han: Tevfik Yıldırım, Ha
san Ataş, T:- h ·in Ünel, Osman 
Bul gaz. 

Sinop: Mazlume Savaş, Ş. 01-
g.ansoy, Abdullah Batur. 

Sıvas: H. Veli Gürleyük, Nu -
d Çankaya. 

T ekirdağı: Eyüb Ziya Cezar
oğlu, Nazmi. 

T okad: Hüaamettin, Hakkı 
Taştelen, Behçet Üstün, Halil Ko· 
catürk. 

Trabzon: Nazmı Ural, Muam
mer Yarınbıyık, Münir Serdar, 
Yuıuf Sadettin Çebi. 

Yozgad: Yusuf Duygu, Şakir, 
Saim, Asım. 

Zonguldak: Esad Tür kit, Ki- 1 
niye Der, Akın Karaoğuz, lbra -
him Gökbayrak, Avni Tan. 

KiRALIK EV Ankara Tapu Müdür~ 
lüğünden: 

• 
ltalya seferberlik 

yapıyor 

(B~ı ı inci sayıfada) 

lerini garanti altına almak için ba
zı yedek tedbirler alınmasım ge -
rekli kılmıştır. Bu ıebebten do • 
layı Duçe Sabaudia de Cagliali 
fırkaaiyle ıiyab gömleklilerin iki 
fırkasınm ıeferber edilmesini em -
retmiştir. Palermo, Güena, Raven
na ve Porli silah gömlekli tabur -
ları da seferber edilmiştir. Ana 
yurdun öteki kısımlarım da harb 
halinde bulundurmak amacile -
yalnız altı ay askerlik yapmış o 
lan 1912 sınıfı da silah altına ça -
ğırılmıştır. Bu tedbir dolayısiyle 
1913 smıfiyle 1911 ve 1914 sınıfı 
silah altına alınmış bulunmakta -
dır. 

Eritrede büyük komiser ikinci 
yerli tümeni seferber etmiştir. Bu
gün ikinci Sabaubia İsmini ala -
cak olan yeni bir tümenin kurul -
maıma ve sivah gömlekliler ta -
borları hazırlanmaktadır. Bütün 
bu i~ler tam bir düzen içinde geç
m1~tiY. 

Habeş meselesi İtalya 
parlamentosunda 

Roma, 7 ( A.A.) - Parlemon
toda B. Saverio, demiştir ki: 

''-İtalya bugün Habeşistan 
meselesini ortaya atmamış olsay
dı, bunu yarın Avrupa yapmak zo
runda kalacaktı. Çünkü Habeşis
tan, geniş topraklarında soysallık 
işini kendi kenl'.line başarmak gü
cünde değildir. Fransa ve İngilte
re, İtalyanın, soysal acunu ve ken
di ulusal şerefini korumak husu· 
sunda Habeşistanda başannak is
tediği işin büyüklüğünü anlamış
lardır.,, 

Saverio, habeş - italyan anlaş
mazlığına bir son vermek gerek
liğini ileri sürmüş, Habeşistan, bu 
işin Afrikanın en ağır işi olduğu· 
nu söylemiştir. 

Saylav, Habeşistan'm, bir dev· 
let değil, esir kullanan ve yakın 
sümürge devletlerine düşman bir 
kabileler yığını olduğunu söyle
miştir. 

Afrikaya i talyan asker 
akını 

Napoli, 7 (A.A.) - Merano 
vapuru dün akşam, Gaviny~a fır
kasından 52 sübay ve 500 erle ve 
biraz da harb gereçleri ile, doğu
sal Afrikaya yola çıkmıştır. 

Hacıbayram Ahi Yakup 
mahallesinde Bilke soka
ğında ve İsmetpaşa mektebi 
yukarısında çifte evlerden 
Çangm mehusu Bay Ziya
nın evi kiraya verilecektir. 
Elektrik, su, havagazı var
dır. İstiyenlerin bitişikteki 
eve baş vurmaları. 

Kavaklıdere meV'kiinde ver
ginin 318 tahririne göre Reyveci 

Mehmet namında mukayyet ve 
tarafları Beit ve Ali yoJ ve Meh
met ile mahdut bir kıta bağ mu
maileyhimin 20 sene evel ölümü 
i1e varisleri oğlu Ali ve Halim 
kızı Zebra taraflarından intika
len tapu senedi istenmektedir. 

'· '•ı . .... ... 

2 
4 
8 
8 

300 
150 
80 
25 

3 
5 
7 

1-1816 

ABONE ŞARTLARI 
~üddet Dahilde Harıçte 

~ 

Seneliği 17 Lira 30 

Tapuda kaydı bu1unamayan 
bu bağrn mülkiyetile başkaca a
li.kadar olanlar varsa evrakı müs

bitelerile birlikte tahkikat glinil 
olan 16.5.1935 de mahallinde bu· 
lunacak memllt'una veya idareye 
gelmeleri il~n olunur. (1036) 

1-1830 

ZAYİ 

İkamet tezkeremi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hüknıll yoktur. 

Ankara Müdafaa yolunda No. 
20 evde Avusturya tebaasın

dan heykeltraş Hermann Treberer 

1-1829 

ZAYİ 

L;raol 

Gazi Göpr· su 
inşaatı eksiltmesi 

İstanbul Belediyesinden: 
İstanbulda mevcut Unkapanı köprüsü yerme 

"Gazi Köprüsü,, adı ile yeniden yapılacak dubalı 

demir köprünün yapı:ma~r eksiltmeye çıkarılmıştır 
A) Eksiltmeye konulan iş: Proje ve şartnamele

rine göre yapılacak duba üzerinde demir köprü ve 
teferrüatı olub keşif bed?li "1,690,847,, Bir milyon 
altı yüz doksan bin sekiz yüz kırk yedi Türk Lira
sıdır. 

B) Proje, şartname, izahname, mukavele projesi 
ve eksiltme şartnamesi bir dosya halinde olarak 50 
lira mukabilinde İstanbul Belediyesi levazım mü
düriyetinden tedarik olu nabilinecektir. 

C) Eksiltme şartnames-.. ne uygun olmak şartiyle 

17-10-935 perşembe günü saat 15 de İstanbul Bele
diyesi Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

D) Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
E) Muvakkat teminat miktan "64,750,, altmış 

dört bin yedi yüz elli Türk lirasıdır. 

F) Eksiltmeye girecekler eksiltme şartnamesi

nin 4 ncü maddesinin "F,, f ıkrasmda gösterildiği ü
zere ehliyeti fenniye vesikası almak için Belediye 
de teşkil edilen komisyona 17-8-935 günü akşamı s~
at 17 ye kadar müracaat edeceklerdir. 

G) Eksiltmeye girecekler teklif mektuplarını 

ihale günü nihayet saat 14 de kadar Belediye Da
imi encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde ver, 
miş olacaklardır. 

H) Daha fazla malfunat almak istiyenler Beledi
ye fen işleri müdürlüğüne müracaat edebilirler. B. 
51-015-2366) 1-1817 

Dahiliye Velcaletinden: 
Müstahdemin için alınacak 50 adet yatak nümuneqf. 

nP. göre pazarlıkla mübayaa edilecektir. Nüıauneyi gör· 
mek istiyenler her gün vekfilet eksiltme komisyonuna 
vermek istiyenler de 8 mayıs 1935 çarşamba günü saat 
15,30 da 600 lira muhammen kıymetine göre teminat mik
dariyle vekalet eksiltme komisyonuna müracaatları. (992) 

İLAN 

Muhammen bedeli ile vasıfla
rı aşağıda yazılı olan Ankara is
tasiyonu büfesi üç sene müddet
le 22.5.1935 tarihine müsadif çar
şamba günli saat 15 te açık artır

ma usulile Kayseride 4 üncü iş

letme müfettişliği binasındaki 

ık-0misyon tarafından kiraya veri

lecektir. Bu işe girmek istiyenle

rin 108 liralık muvakkat temi

natlarını Ankara ve Kayseri vez

nesine yatırdıklarına dair ala

cak.lan vezne ıoa.kbuzlarmı ve 

.kanunun tayin ettiği ve&ikalarile 
kanunun 4 lincü maddesi muci
bince işe gfomeğe manii kanuni 
bu'h\llmadığına dair beyanname
lerini ihale günü saat ıs ten e
vet komisyonda bulunmak üzere 
ya bizzat veya teahhütlü mektup
larile komisyon ceisliğine tesli· 
mi lizrmdır. 

1-1726 

1L AN 

Muhammen bedelleri ile 
mikdarları aşağıda yazılı el
bise, palto ve serpuşl.:ınn 18. 
5.1935 cumartesi günü saat 
15 de kapalı azrf usulil": An· 
karada idare binasında tek
rar eksiltmesi yapılacaktn. 
Bu işe girmek istiy~rılenn 
4498,72 liralık muvakkat te
minat vermeleri ve karıunun 

tayin ettiği vesikaları ve işe 
girmeğe manii kanuni bulun· 
matlığına dair beyanna~e ve 
teklifler ile ayni gün s2at 
14 e kadar komisyon reisli
ğine vermeleri laznndrı Bu 
işe aid şartnameler 32!> ku· 
ruş mukabilinde Hayrlarpa
şa, Ankara merkez ve İzmir 
veznelerindt s:.!'.:ılmaktadır. 

6 Aylığı 9 .. 16 ., 
3 Aylığı 5 ,, 9 "' 

Poıta Ucre ti gönderilrniyen 
mcktublara cevab verilme& 

Kırşehir belediyesinden 934 
senesinde aldığım ehliyetnamemi 
zayi ettim, Yeniıini alacağımdan 
hükmil olmadığını ilin ederim. 

Şoför Cemal o~lu Recep 

t-1824 

e 

ISE~KYAŞAMAKTiR-~'l Joan ~-avford. Gene Raymond 1 
'-•ı••wııımt111111111111ttnuııuııınllllirıııııınııuı111ıw,iımı111uıı··"· · ·· ,, ... , .... ,ııwııııffff!lllllKWlll•ıaııııiıı 

Bu işe aid prtname Ankara 
istasyonunda ve Kayseride dör
düncü işletme müfettişliği bina
sındaki komisyonda parasız ola
rak dağıtılmaktadır. (1033) 

Cinsi Senelik muhammen bedeli 
Büfe ( 480) Uradrr. 

Takriben ( 4 702) takım 
ve parça lacivert serj, tad· 
vert şayak ve gri şayak el· 
~ise ı ~iyah kastör, gri şayak 
palto 1~,...ivert cuha, kırmı;ıo;ı 
iıuha lacivert ~~vak ve gri 
şayak şapka (980) 

Muhammen b~ 'eli 
64974.3:: 1 iı a 

1 -1~33 1 -17 '~8 



ıımııı11ı1111ıu1111u11111111111a -111111ııııııııı1111111ıııııııwmııuuıuııınıııoouı1111111oııııııınnıını.ınıı111111111111uar 

Milli Müdafaa Vekaleti Satın Alına 
Komisyonu ilanları 

BİLİT 

~i~ - Yerli fabrikalar mamulatından ve bir metresine 
~ :n eder 792 kuruş olan 17300: 20 bin metre boz kaput· 

2 urnaş kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur 

3 = ~halesi .12 mayıs 1~35 pazar günü saat •15 dedir. 

4 
Ik temınat 4220 liradır. 

Gğlea- Şartnamesi:ıi 297 kuruşa almak istiyenler her gün 

5 
en sonra komısyona uğnyabiJirler. 

)tya - E ksiltmeye girecekler muvakkat teminat mektup 
~l tna t:buzlariyle kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
~ıı ;n~sı~alarla birlikte teklif mektuplarını ihale saatin-

bır saat evel M.M..Sa.ALKo. na vermeleri. (927} 
1-1628 

BtL!T 

n1ıı ~; ~erli ~abri~alar mamulatından ve beher metresi
fırlık b mın edılen fıatı 25 kuruş olan 300 bin metre çama-

2 - ez kap~h zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

3 
İhalesı 12 Mayıs 1935 pazar günü saat 11 d d. 

- M kk . e ır. 
4 

_ uva at .te?1ınat 5000 liradır. 
°tled Şartnamesı~ı 375 kuruşa almak istiyenler her gün 

5 
en sonra komısyona uğnyabilirJer. 

llıe~t - Eksiltmeye girecekler muvakkat banka teminat 
letind~ veya ma~buzlariyle kanunun 2 ve 3 üncü madde· 
le saa . yazılı vesıka!arla birlikte teklif mektuplarını iha
ilıeı !1nden en az hır saat evet MM V Sa Al I'o 

el'l. ( 925) · · · · · "' . na veı-

1 • İLAN 
ltıin -. Bır tanesinin tah
o~ ectılen ederi 785 kuruş 
~ek 900:1500 tane battani
~011 apah zarfla eksiltmeye 

2Ulı:nuştur. ~ :-:- İhalesi 19.5. 935 pa-
3g;,mü saat 11 dedir. 

ta 
1 

- İlk teminatı 883 li-
3 kuruştur. 

4 - ş t .. ııı .. ar namesını para-
Rlin ~?:mek istiyenler her 
~on ogJeden sonra komis-

5a Uğnyabilirler. 
ler . - Eksiltmeye girecek
~a tlk teminat mektup ve
~c ~~kbuzJariJe kanunun 2 
tıit un.eti maddelerinde ya
~f \1esıka1arla birJikte tek
tiıı:ektuplarını ihale saa
~ 'n en az bir saat evel 
~~ l\f. V. satın alma komis-
tııına vermeleri. ( 1008) 

l - 1766 

- BİLİT -

tutMernleket dahilinde mev· 
lit klllaJiardan 21 kalem çe
lıa~:j aplarla alat açık mü
tak sa suretile satın ahna
~t tı~: ~-halesi 19. 5. 935 pa
t'ııin ıronu saat 14 tedir. Tah
ta edilen bedeli (1900) li-

te · ıi2 1. mınatı muvakkatesi 
~t •ra 50 kuruştur. Evsaf 
alı.. ~namesini görmek ve 
ı. " 1ak • · lijl'alt ~stıyenler bedelsiz o-
kllıtı. · M. V. satın alma 
~k .18Yonundan verilecektir. 
liy !tltnıeye gireceklerin ma
k~e Yatırılmış 142 lira 50 
Yab_ ~hık veznemakbuzu ve 
<~9oUt banka mektubiyle ve 
tiı, No.Iu kanunda göste
V n Vesaikle birlikte M. M. 
. s 

1-1630 
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KtSARNA 1 
~ 

Maden~uyu 1 
= ~=-f-i 1 İştahı. artırır, en ağır ! 
~ yemeklerı kolay hazmet- ~ 
: tirir, içimi lezzetli, temiz a 
a ve sıhhi sofra suyudur. =-~=-· 
?, Karaciğer ve böbrek taş-
~ lannr düşürür, taşların te- ! 
I şekkülüne mani olur her ~ 
1 çeşit hazim.sizliğe, ~ide S 
1 ekşiliğine, şişkinliğine, 1 
§§ kum ve şeker hastalığına -
1 en eyi ve tabu ilaçtır. 1 
E EN TABİİ İŞTAH 1- 1 1 LACI KISARN A MA- 1 
1 DEN SUYUDUR. ~ 

ANKARA SATIŞ ! 
İ . DEPOSU 1 
! Şevket Bakkaliyesi • ~ 
1 Yenihfil - 20 f 
1 Pe~a~ende büyük şişe i 
~ JO, kuçük 20 kuruştur. ~ 
~ Toptan alanlara ayrıca 1 
~ tenzilat yapılır. Tel. 2259 ~ 

' 1-1828 i 
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Ankara Tapu Müdür
]üğiinden: 

Küçük Esat Mevkiinde ver
ginin 318 tahririnde çizmeci Se
yit ağa nammda mukayyet ve ta· 
rafları İsmail ve Halil ve Osman 

ile mahdut mumaileyh Seyidin 
vefatile vereseleri tarafından in· 

tikalen tapu senedi almak için 
müracaat edilmiştir Tapuda kay
dı bulunamryan bu bağm mülki
yetile alakadar olanlar va.rsa tah· 
kikat günü ilan 18.5.1935 cwnar· 
tesi günü evrakı müsbitelerile 
mahallinde bulunacak memuruna ~el atrn alma komisyonuna 

llıeJeri. (1009) veya tapu idaresine gösteonele-
...._ 1 - 1764 ri ilan olunur. (1035) 1-1831 

............... _________________________________ _ 
be,: . .. • . 

y·aır ve muessese ıçm 
elverişli kiralıl{ bina 

~k;ocu~ Esirgeme Kurumu Genel Merkezi Bitişiğinde 
QUrı~0~ı Bakanlığının Heyeti Teftişiyesi ile Ölçüler Mil
taıık';runü~ ~u!und~ğ~ bina haziran başından itibaren ki
~llh · Goruşmek ıstıyenlerin Çocuk Esirgeme Kurumu 

ı Ankara Evkaf Müdürlüğünden: 
Evkafa aid Zincirli cami, Anafartalar, İbaclullah, At

pazan, Ulukapı, Koyunpazan, Ulucanlar, Saraçlar cadde 
ve sokağı ile Etimesut nahiyesindeki dükan ve kahve ar
diye, fmn, hamam 1.6.1935 den 31.5.1936 gününe k~dar 
bir yıl için kiraya verilmek üzere 6.5.1935 gününden itiba
ren on gün müddetle açık artnmaya konmuş ve konan ki
rasiyle bulundukları yerleri ve numaralarını gösterir ilan 
Belediye ile dairesindeki ilan tahtalarına yap:ıştırılmıştır. 
İhalesi 18.5.1935 cumartesi günü saat 15 dedir. Tutmak 
istiyenlerin konan kira üzeriden yüzde yedi buçuk temi
natlarile birlikte her gün evkaf apar'tmanında oturan An
kara Evkaf müdürlüğüne gelmeleri ilan olunur. (1031) 

1-1819 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankasından: 

Hissedarlara 
1933 ve 1934 yılları kazanç payları ancak bankamızın 

asli senetleri üzerindeki kuponlan karşılığında ödenmek
te olduğundan muvakkat hisse makbuzlarım henüz de
ğiştirmiyenlerin veya teahhütlerini tamamlamıyanlarrn 
bir an evel muvakkat makbuzlarım Banka Genel mü
dürlüğüne göndermek veya teahhütlerini tamamlamak 
suretiyle asll senetlerini ve kazanç paylarını almaları 
menfaatleri icabı olduğunu sayın hissedarlarımıza bildi-
ririz. 1-1821 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 

MEMURLUGUNDAN: 
ı _ ipotek olup satılmasına karar verilen tapunun J>afta 98, 

ada 589, barsel 2/ ki numarasrnda kayıtlı Ankaranın İstasyon mahal· 
lesinde Sivrihisar caddesinde kain dükkan ve kahve haneıy i müş
temil karkir evlerin 4 hisse itibarile bir hissesi aşa ğıdaki şartlar 

dairesinde açık artırmaya konmuştur: 
2 _ Evsaf ve müştemilatı: Gayri menkul üç binadan ibarettir. 

Alt ıkatta bir lokanta ve kahvehane var bir sofa altı oda bir mut
fak; bir hala bir kömürlük ve daıraca. 2 Alt katta bir kasab bir bak
kal dü~kanı ve bir kömürlük birinci katta üç oda bir mutfak bir 
hala bir banyo bir balkon ikinci kat birinci katın aynidir fazla ola
rak banyoda bir követ vardır ve bu i,ki binanın elektrik, su tes.isa
tI vardır. 3/ 6 Bir ardiye bir avlu, bir mutfak bir hala bir kömürlük, 
üstte bir sofa iki oda vardır hey~ti umumiyesine 16628 lira kıymet 

t<Wrdir edilmiştir. 
3 _ Satı~ peşin para ile olmak üzere 9 haziran 935 tarihine müsadif 

pazar günü saat 14 e kadar icra dairesi gayri menkul satı~ me-

murluğunda yapılacaktır. 
4 _ Talipler t;-.'.<dir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme-

tin yüzde 7,5 ğu ;~isbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah-

villeri getireceklerdir. 
5 _ Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 

ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 
16 ıncı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 _ İşbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin % 75 ini bulmadığı takdirde 24. haziran. 935 tarihine müsa. 
dif pazartesi günü saat 14 e kadar yapılacak ikinci artırmada 
en çok artıran taHbine ihale olunacaktır. 

7 ·-· Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale. e~ilenin_ tale~i ~zerine ihale ta~ 
ribinden itibaren kendisine bedeh ıbaleyı teslımı vezne eylemesı 
için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 
bedeli.yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten eve] en 

yüksek teklifde bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı olup ol· 
madığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale far
kı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifi vcçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on be~ 
günlük ikinci artırmaya çrkarılarak en çok artıran talibine ihale 

edilecektir. 
8 _ Her iki artrrmada da gayri menkul talibine ihale edildik-

te tapu harcile deJia1iye resmi mü_şteriye ve ihale tarihine kadar o

lan müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 _ Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkul 

üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve mas.rafa dair olan iddiala-

rını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri rn
z1mdrr. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça satış 

bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 
ıo - Artırmaya iştirak edecetkler 25.5.1935 tarihinde 934-188 nu-

mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna-

mizi okuyabilirler. 1-1825 

Anli:ara Belediyesi 
Başk.aıılığında n: 

SAYIFA 7 

. 
~ ' 

' 
Ankarada Altın M~:. ııb# -c i 

Bir buçuk seneden beri mahıa Anka ra halkınt.ı j 
sıhhatini korumak ve Ankarada eyi su yo: tur dc"crı 1 
lerin İ~dialannı çürütmek gayesile "Alun kav~a!~ .. ·ı 
suyu pıyasaya çıkan1mış ve Ankarada su re·~·orı:. 1 

kırmıştır. t 
1 

Sıhhat Bakanlığmın tahl ilinde her t ürlü mu. ı. .~ 
~evadd ... an v~ :11ikroptan ari olduğu \ e be led iy enin :i>~ 
kımyevı tahlılınde mikyası ması "4'' ı ,.ı ı ·· " O ı,ıU '{ll a Jllc n 
resmı ra~orlarla sabit olmuştur. Su itibarla Ankara-
da eınsalı bulunmayan ve İstanbt;I suları e"c;-a fında u 
bulunan bu güzeJ suyu b ··d .. b . ~ k .. .. .. ugu en ıtı aren pıyasaya ı; ı- .•,. 
ardık. Her türlu suııstimale meydan vem 1emek icin 

de.p?~uzdan ~aşka yerde satılrr.ıyacakor. Hususi ve ; 
saıtı.~ızle. ~ogrudan mühürlü kaplar içerisinde evle-
r~ gonderilır. Bu güzel sudan herkesin istifadesi için 
şışelerle lokantalara ucuz fiatla ve diğer yerli sular 
fiatına verilmektedir. Her lokantadan musırran "Al
tın kaynak,, isteyiniz. Evler için abona kaydedilir. 
Hergün taze olarak membadan getirilir. 

Yenihal No. 22, 25 Telf. 3Y33 
1-1820 

Ticaret Lisesi Müdür I~Oünden: 
1 - Mektebimizin orta kısım ve lise bakalorya imti • 

h?,~~nna dışardan girmek istiyenlerin en son 10. 5. 935 
gunune kadar Maarif Miidiirlüğiine müracaat etmeleri 
şarttır. 

2 - Dilekçeye bağlanacak belgeler ve uiğer şartlar 
~~-~~ınd~ fazla malfimat atmak istiyenlere Maarif Müdür-
Jugunce ı7.ahat verilir. (1012) 1-1795 

•• 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir 

Yeni tertib planını görünüz. 
1 inci lceşidesi l 1 mayıs 1935 tcdir. 

Büyük ikramiye 25,000 liradır 
•~~smmmi!i!imTı~!:miB 

Nafıa Bakanlığından: 
Afyon - Antalya hattının Burdur - Antalya kısmı 

etüdü kapalı zarf usuJiyle ve aşağıdaki §art1arla eksiJ• -
meye konulmuştur. 

1 - Bu işin muhammen bedeli (55.000) liradır 
2 - Muvakkat teminatı (4000) liradır. 
3 - Eksiltmesi; 16 • 5 • 935 perşembe günü saat 15 te 

Bakanlık binasında demiryollar inşaat dairesinde inşaat 
artırma, eksiltme ve ihale komisyonunda yapılacaktrr. 

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

~ - Bu işe girmek istiyenlerin münakasa gününden en 
az bır hafta evvel istida ile Bakanlığa müracaat ederek ala 
caklan fenni ehliyet vesikasmı teklif mektuparına koy • 
malan lazımdır. 

6 - Talipler, bu etüd işi için hazırlanan eksiltme şart· 
namesiyle mukavele projesi ve merbutatından mürek .. 
kep bir takını münakasa evrakım (275) kuruş bedel muka .. 
bilinde Demiryollar inşaat reisliğinden tedarik edebilirler. 

(933) 1~1705 

Ankara Askerlik 
Şubesi Reisliğinden ~ 

Bir mayısta hazırlık kıtasında bulunması iktiza eden 
ve şimdiye kadar sınıfları tesbit edilmemiş olan 330 do
ğumlulara (dahil) kadar ehliyet narnesiz kısa hizmetlile· 
rin hepsi derhal sevkolunacağmdan şubeye müracaatları. 

(1026) 1--1818 

Nafıa Bakanlığından: 
Afyon - Antalya hatmın Afyon - Karakuyu kısmı ile 

Afyondaki iltisak hattının ray ferşiyatı kapalı 2arf usuliy
le ve aşağıdaki şartlarla eksiltmeye konulmuştur . 

1 - Bu isin muhammen bedeli ( 17 5.000) liradır. 
2 - Mu;akkat teminatı (10.000) liradır. 
3 - Eksiltmesi; 15 - 5 - 935 çarşamba günü saat 15 d~ 

Bakanlık binasında Demiryollar inşaat dairesi arttırma. 
eksiltme ve ihale komisyonunda yapılacaktır. ~besine müracaatları. t-1822 

l\ızılay Cemiyeti 
Genel l\f erkezinden : 

Belediye su işleri için 38 kalem demir malzeme vesai· 
re eksiltme yöndemiyle eksiltmeye konulmuştur. Bunla· 
rın oranlanmış tüm tutarı 540 lira ve muvakkat teminatı 
70 lira 50 kuruştur. İstekliler şartnamesini İtfaiye mey
danında beleqiye su işleri levazımnıda görebilirler. Ek
siltme 20.5.1935 pazartesi günü saat 15 te İtfaiye meyda
nında Belediye su işleri artırma ve eksiltme ve ihale ko-
misyonunda olacaktır. (1032) 1-1834 

4 - Bu eksiltmeye girecekler tek1if mektuplarını ve 
eksiltme şartnamesinde yazılı olan diğ·er evrak ve vesika
ları eksiltme saatinden bir saat eveline kadar numaralı 
makbuz mukabilinde mezkur daireye vermiş olmahdrrlar. 

1erıı~7aki yer sarsıntısından yardıma muhtaç hale g~
~ay r ıçın genel merkezimize mühendis ve müteahhıt 
la.v il-Abdurrahman Naci tarafından bin ve Erzurum Say-

1( ayan Nakiye tarafından yirmi beş lira verildi. 
tqtıd lZrlay cemiyeti, bu ~efkatli ve hamiyetli yurttaşlara 

an teşekkür eder. ,.. 

~· 
~ Kurulu;} U y A N f Ş Serveti fünun 
~.~ ı 8 9 1 yerine çıkar ~ 
~ 44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık 

~ resimli gazetenin Ankara'da satış yeri A KB A Ki· 
~ tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 

5 - Bu eksiltmeye girmek istiyenlerin münakasa gü
nünden en az bir hafta evel istida ile Bakanlığa müracaat 
ederek alacakları fenni ehliyet vesikasını teklif mektupla 
nna koymaları lazımdır. 

6 - Talipler; bu ferşiyat işi için hazırlanan eksiltme 
şartnamesile mukavele projesi ve merbutatmdan mürek
kep bir takrm münakasa evrakını (875) kuruş bedel muka
bilinde dcmiryolJar insaat reisliı!inden tedarik edebilirler. 

(932) 1~1706 
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YENi StNEl\1ADA 
BU AKŞAM 

Bir Kavulc Devrildi 
Komedi 4 perde 

t AZAN: Musahib Zade Celfil 
'StLETLER: Saat 14 den itibaren Yeni sinema kl
fesined vatılmaktadır. 

Jandarma Genel l{omutanlığı CJ.k 
• U. K.) Ank.ara sabnalma om ıs-

yonundan: 
ı · Nümune evsafına uygun yerli mal ve mamulatı ol

mak ·şartiyle iki binden üç bine kadar kundura ve kilim 
kapalı zarf eksiltmesiyle aşağıda yazılı gün ve~ saatt~ An
kara Yenişehirde Jandarma genel komutanhgmdakı ko-
misyonca satın alınacaktır. . . 

Şartnamesi parasızdır. İstiyenler komısyondan alabı
lir1cr. 

2: Bir çift kunduraya ( 497) ve bir kilime de (305) kuruş 
fiat kesilmiş kunduranın ilk teminatı 1118 lira (25) kuruş 
ve kilimin ise (686) lira (25) kuruştur. İstekliler kanun 
ve şartnamedeki yazılı belge ve ilk teminat makbuz veya 
banka mektuplan içinde bulunan tekliflerini eksiltmeden 
bir saat evetine kadar komisyona vermiş olmaları. 

3: Kundura 14.5.1935 salı günü saat 15 de. 
Kilim 15.5.1935 çarşamba günü saat 15. (946) 

1--1642 

1 stanbul: Deniz Levazım satın 
aJma komisyonu reisliğinden: 

Tahmin edilen bedeli 100,000 lira olan 2000 ton mazot 
9 mayıs 1935 perşembe günü saat 15 de Kasmıpaşada ko
misyon binasında kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. Şartnamesi beş lira mukabilinde her gün komis
yondan alınabilir. Muvakkat teminatı 6250 liradan ibar
rettir. İsteklilerin muvakkat teminat makbuzu veya mek
tuplariyle kanuni belgeleri havi teklif mektuplarını belli 
saatten bir saat evetine kadar komisyon reisliğine ver-
meleri. (2050-904) 1-1578 

Bif!a belediye dairesinden: 
Belediyemizin Elektrik santralının 1.6.1935 tarihin

den 31.5.1936 tarihine kadar bir senelik ihtiyacı olan 40. 
bin kilo mazota 3.400 ve 1.000 kilo makine yağına 180 li
ra fiat takdir edilerek 25.4.1935 perşembe gününden iti
baren 15.5.1935 çarşamba günü saat 15 şe kadar kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye çıkanlmıştır. Mazot ve yağın 
evsafım anlamak istiyenlerin eksiltme müddeti zarfında 
Belediye santral memurluğuna şartnameyi görmek isti
yenlerin muhasebeye müracaatları ve kanunnen gerekli 
olan teminath v~klif mektuplannm belediye başkanlığına 
gönderilmeleri ilan olunur. "2139,, ----

q: ndarma (;eneJ Komutanlı~ 

( J U, K.] Anl~ara Satınalma 
l\.o!n is yon undan: 

Nümune evsafına uygun yerli mal ve mamUlatı olmak 
şariyie (1500) tane hayvan velensesi 9 - 5 - 935 perşem_be 
günü saat (11) de kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. Is
teklifler nümune evsafı her gün komisyonumuzda göre
bilirler. Şaz:tnamesi parasızdır. Velensenin bir tanesi için 
(750) kuruş fiat biçilmiştir. Eksiltmeye girecekler 2490 
sayılı kanun ve şartnamesindeki belge1eri havi (843) lira 
(75) kurusluk ilk teminat makbuzu veya banka teminat 
mektubunu muhtevi teklif mektuplarmm eksiltme günü 
saat (10) na kadar kmoisyona vermeleri. (902) 1--1581 

Antalya Vilayetinden: 
BİLDİRME 

L - Antalya vilayetince kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulan altı bin beş yüzer lira muhammen bedelli üç kuru 
buharlı silindir için zuhur eden taliplerin teklifleri uygun 
görülmediğinden 19-5-935 pazar günü saat 16 da pazarlık
la satın alınması kararlaştırılmıştır. 

2 - İhalesi idarei hususiye binasında toplanacak olan 
vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Silindir makineleri kliring mevcut memleketler
den getirtilecektir. 

4 - Teminat muhammen bedelin yüzde on beşi nisbe
tindedir. 

5 - 1stiyenlere encümen kaleminden i2ahat verilir. 
(1020) 1--1790 

Gazı Lisesi Müdürlüğünden: 
Mektebiınize 50 ila 100 ton kok kömürü alınacaktır. 

Şartnamesi mektepte görülebilir. Açık eksiltmesi 23.5. 
1935 perşembe ~aat 14 te Ankara Mektepler Muhasebeci
liğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. Beher tonu· 
nun muhammen bedeli 29 liradır. Muvakkat teminatı 217 
liradır. Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminatlarını 
s·Mt l 3 te veıncye yatırmaları laınndrr. (1034) 1--1832 

ULUS 8 MAYIS 1935 Ç..o.ıRŞAMB\ 

Ankara B:Je~~e;61 Reisliği.~ 
1

..., :..:~ ı.ıı.ı:..:~I .... 
~ hanlnn : 

İLAN 
1 - Yenişehirde (1083) 

numaralı adada S numaralı 
parsel sahibi devlet demir 
yollan memurlarından Ab
dülkadirin yeri ile ada faz
lası olan 86 ve yolu fazlasın
dan (80) metre murabbaı 
yer açık artırma ile satıla
caktır. 

2 - Muvakkat teminat 
(12.45) liradır. 

3 - Şartname ve harita
sını görmek istiyenler her 
gün muhasebeye gelebilir
ler. 

4 - Muhammen bedeli 
166 liradır. 

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

(981) 1-1688 

İLAN 
22.4.1935 tarihinde kapa

lı zarfla ihale edileceği iha
le olunan 6405 lira 50 kuruş 
bedeli keşifli 500 adet bahçe 
kanepesi için istekli çıkma
dığından bu iş bir ay içinde 
pazarlıkla yaptrnlacaktn. 
İsteklilerin pazartesi ve per· 
şembe günleri saat 11 de fen 
müdürlüğüne gelmeleri. 

(939) 1--1624 

İLAN 
1 - İtfaiye meydanında 

belediyeye aid buz fabrikası 
15.6.1935 tarihinden 14.6.936 
tarihine kadar kapalı zarf u
sulü ile kiraya verilecektir. 

2 - Muhammen senelik 
kira bedeli (6301) liradır. 

3 - Muvakkat teminat 
(472.58) liradır. 

4 - Şartnamesini gör
mek istiyenler her gün mu
hasebeye gelebilir!er. 

5 - İhale 15.5 1935 çar
şamba günü saat on beşte 
artırma ve eksiltme komis
yonunda yapılacağından ar
tırma ve eksiltme k:anunun
da yazılı tarifat dairesinde 
teklif mektuplan teminatla
rile birlikte ihale saatinden 
tam bir saat evveline kadar 
komisyon reisliğine makbuz 
mukabilinde verilmiş olma-
lıdır. (938) 1--1623 

İLAN 
1 - Y enişehirde 1171 inci 

adanın 14 parselinde Ali 
Servere ait arsa ile şuyulu 
(278) M2 yer açık ;:ırtırma ile 
satılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat 
(2085) liradır. 

3 ~ Şartname ve harita
sını görmek istiyenler her 
gün muhasebeye gelebilir
ler. 

4 -- Muhammen bedeli 
(20.85) liradır. 

5 - İhale 15.5.1935 çar
şamba günii saat on beşte 
artırma ve eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. 

(982) 1--1687 

İLAN 
İtfaiye memur ve efradı 

için eksiltmeye konulan (66) 
takım yazlık elbise haddı la
yıkmı bulmadığmdan bir ay 
zarfında pazarlıkla verile
cektir. Taliplerin belediye 
levazım müdürlüğüne mü 
racaatlan. (945) 

1-1632 

,~~:'·~~-.--M!/JllT~ 'fi?.!?'• ~ ..... 

İmtJyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 

Yazı İşleri MUdürU Naauhi 
BAYDAR 

Çankırı caddtsı' civırındı 

U/ua Basımevind• basılmış· 
fi,/", 

Saçlt;ı.rı 
Dökülenler 

·-~ ==== 
Graınof on fiabna 

Taksitle Radyo 
Ayda 7 ,5 lira 

·Bütün Avrupa istasyonlarını mükemmel dinletit. 

Fiatı 7 5 Lira 

Türk Philips Ltd. şirketi 

Bankalar caddesi - An~ 
~----------~---
yapı sahipleri ve Komojen Kanzuk 

Saç Elcsiri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Ko
mojen saçların köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. 
Tabii renklerini bozmaz, la
tif bir rayihası vardır. Ko
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat ma· 
ı!:ıza1annda bulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK . 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

\skf!ri •"'abrikalar Umum 
Müdi.irlüğü Satınalma 

Komisyonu lıanlan 

KİMYA MALZEMES1 

Tahmin edilen bedeli 
( 100000) lira olan vukarda 
mikdarı ve cınsi yazılı mal
zeme Askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü satın alıntı 
komisyonunca 20 mayıs 1935 
tarihinde pazartesi günü sa 
at 14 de pazarlık ile ihale e
dilecektir. Şartname ( 5) lira 
mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakhat 
teminat olan (6250) hr~ ve 
2490 numaralı kanunun Z ve 
3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (984) 

1-1737 

KlMY AGER ALINA
CAKTIR. 

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

Uoktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, FİRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

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

SATILIK ARSA 
Çankırı caddesinde askerlik 

şubesi yakınında otuz metrelik 
cadde üzerinde köşe başmda i
marca tanzim edilmi§ üç yüz iki 
metre. Anıkara eczahanesine mü

racaat. 
1- 1826 

müteahhid Baylorıfl 

Nazarı dikkatine 
Menfaatinizi severseniz yapı boya pazaruiI unutmııf 

ruz.Postahane arkası Kızılbey yolu Tel: 2681 1-~ 

Bütün esnafın göz 
•• •• onune 

Ankara Belediye Başk anhğından: 

Yapılan tahliller neticesinde 
karışık ve hileli mal satanlar hal'1 

l\:ında belediye zabıta memurl~. 
rınca tutulan zabıt varakaları V 

zerine belediye encümenince ~~ 
rilen para cezalan bundan böylt 
gazete ile ilan edile< ektir. 1-

1189 

Ankara Doğum ve Çocuk 
Bakımevi Baştabibliğindeııı 

Ankara Doğum ve çocuk bakını evinin 1935 mali yı~ 
haziran ipt:.:fa~ından 1936 vı 1 1 mayıs nii1ayetıne kadar ~d· 
Irk ihtiyacı olan aşağıda cins ve mikdarl~ ya;ıı~.meviid' 
dın evsaftan şartnamesinde yazılı olup yırmı gun lll 93~ detle açık artırma ve eksiltmeye konulacağından ve 1 ·ır 
yılı haizranmın iki~ci gü~ü ihalesi yapılacağ~?~. ta~d' 
lerin artırma ve eks~ltme ıhale kanununu~ 2, ~.' uncu !? e!t 
delerinde yazılı vesıkalarla şartnamelen gormek uı ) 
her gün öğleden evet Işıklar caddesinde doğum ve çoc~, 
bakım evi baştab~pliğine ve ihale günü de saat on be§ 
yüzde 7,5 teminatı muvakkate a.kçelerile ~irlikte mile~~~ 
sede müteşekkil artırma ve eksıltme konıısyonuna mu 
caatları ilan olunur. (988) . dB~ 
Cinsi mikJan Cinsi mık 1 
Sadeyağı 350 kılo Zeytinyağı 150 ı<l 
Pirinç 1500 ,, Makama 200 " 
Kesme şekeı 500 ,, Nohut 100 '' 
Çay 15 ., Kuru fasülyıa 200 ' 
Sabun 600 ,, Pirinç unu 50 ıt 
Mercıme1j 100 ., 
Şehriye 100 ,, 
İrmik 80 ., 
Soda 250 ,, 
Bisküvi 50 ,, 
Gazyağr 150 ,, 
Koyun eti 4000 ,, 
Yoğurt 1200 ,, 
Kuru soğaı> 500 ,. 
Patlican 400 ,, 
Enğinar 350 adet 
Semioztu 300 kilo 
Taze bamya 250 
Patates 700 ,, 
Pırasa 350 ,, 
Karnabahar 150 ,. 
Yer elması 1 ı:n 

Kuru kayısı 75 ~ 

Salça 50 ·' 
Un 200 ~ 

Kurubaınya 20 ~ 

Tuz 200 ~ 

Eknıek 7200 ~ 

Süt 3000 rı 
Kesilmiş odun (meşe) 

Taze ayş~ ks.dw 
fasul} ası 

Bakla 
Kabak 
Dolmalık biber 
Kırmızı domates 
Lahana 
Kereviz 
Ispanak 

14000 ~ 

400 ~ 

300 ' 
350 ' 
250 ~ 

300 11 

350 ,. 
250 11 

350 / 

SİNEMALAR 
' 1 1 YENi 

BU GECE 
..... ~ ............. uartilbedayi Şehir Tiyatrosu 

BİR KAVUK DEVRİLDİ 
4 perde komedi 

Gündüz iki film 
Peters.burg geceleri • Kariyoka 

' T«atil dolayrsile 6,45 matinesi yoktur. 

tiUGUN BU GECE 

Türkçe sözlü şarkılı büyük şaheser 

Bosna sevdaları 
Eski Rumeli düğünleri - halk 

türküleri ı;:ırkıbrı 


