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ON ALTINCI YIL. No: 4949 

Gilmlelik 

KURULTAY 4·. 
Bu betkemizde (makalemizde) kul-

lttodıg~ k 1 . . ımız ı avuz kelımelerı şunlar-

drr: Kuram: Bünye, bünyad (structure) 

- Aydın: Münevver - Ağıt: Mersiye 
-:-Kapsal: Am ve şamil- ôrgüt: Teş-
iılat ( · . organısatıon) - Danıştay: Şilra-

''. devlet - Düzen: Nizam (ordre) -
Fına Mı· ns: a ıye - Deneç: Tecrübe. 

F.R.ATAY 

t" Bü~k imparatorluk kuramı, bü· 
tun b~r uır, gözgöre, çatısından 
eınelıne kadar yıkıldı. Osmanlılar 
h~.a~~nda aydın ve uyanık, fikir ve 

ükurnet adamları yok değildi. 
On dokuzun · · · cu ve yırmıncı asır oı-
!!1anlı şairlerinin ağıtlarmdaki 
riah,,lar sayılmakla tükenmez. içle· 

nde, yurd uğruna ve saraya kart'' uğraş ve savaşta bulunanlar, 
~! verenler de çok olmuştur. Ye

nı kanunlar, yeni örgütler, parla
mentolar, damştaylar, hepsi yapıl
~ış!rr· Gemi, bütün bu kayıklar. 
•ıınıtler ve çığlıklar arasında, çal
kana çalkana, battı: Çünkü ne 
~~ptanlar, ne de yolcular, bir tür 
lu, geminin karnındaki asıl deliği 
bulamadılar; sezinenler de üstüne 
\'aramadılar. 

Küçük değişimler değil, kapsal 
Ve tam bir Jevrim lazondı. Kültür 
Ve bütün kuram, yepyeni bir düze· 
ne göre temelinden cihazlanacak· 
tı. Geri ve lüzumsuz ne varsa, sÖ· 
külüp atılacaktı. Aıya'dan var hı
zımızla ayrılacaktık. Her şey, 
t Ü r k direğine dayanacaktı. Bü
yük Britanya i~paratorlufunu, in
gilizsiz, düşünebilir misiniz? Oı· 
ınanlı imparatorluğu, t ü r k ı ü z 
olarak tutunmağa ve kurtulmaya 
çalıştı. T ü r k kelimesinden ürk
tü. Gözünüzü kaoayarak, İngiliz 
taliinin, Londra' da, hindli ba1ba
kanlar, sudanlı bakanlar ve ingi· 
liz olmıyan finans ve ekonomi a· 
dı.mlarmın elinde bırakıldğını dü
şününüz. 

Yeni Türkiye t ü r k mayası ile 
'?ğ~lmuştur. Yeni Türkiye düze· 
nı, bıribirini tutan, biribirini ta
"_Ja~layan, biribiri için işliyen, bi
rıbırıne uygun cihazlarla örülmüf
tör. 

Dördüncü Kurultay türk devri· 
:minin ulusal, ekonomik ve kültü
rel prensiplerinin, hayat ve haki· 
kat deneçleri üstünde ayarlana a· 
Yarlana, tavını ve olgunluğunu 
bulduğu bir zamanda toplanmakta· 
d~r. Ana işlerde, kurultay üyeleri 
agzmdan en az işiteceğimiz keli
~eler, nasıl? ve niçin? soruları o-
acaktır · Kurtuluı yolunu bulmak, 
Yarıdan fazla kurtulmak demek 
oldu~ 1 • gunu, osman ı ımparatorluğu-
nun hep içinde yaşadığımız tari· 
hi ~ menfiğ olarak ve Türkiye cu· 
lll~riyetinin, gene hep içinde yaşa· 
~ıgımız on altı yıllık tarihi müs-

et olarak gösterir. 
Başka bir kültür, başka bir ku· 

raın' s· . · ız, yenı zamanların devle-
tiyiz. B•ı df!Y~e~in kurı.lus pl.ilr.ı ~- ı 
~t~rk partisinin öz zekisınm ese- . 
~~~~· Parti?in .yüksek kurultayını, 
l utun devrımcıler, aaygı ile ıelam• 
anıalıdırlar. 

Almanya ile olan 
protokol onaylandı 

R. Pek.e 

C.H.P. Kurultayı bu . ..,.r."'!ır 

Kamutay kurağında açılac 
nasebetle dün akşam Gene 
Peker radyoda bir söylev ve 
söylevi olduğu gibi yazryor 

....:. Y urddatlarım, arka 

Eyilikler ve yenilikler 
durmadan ileri giden ul 
lık, Cumuriyet Halk Partjsi, 
Ankara' da dördüncü büyük 
tayını açıyor. Kurultay, geçe 
yıllık çalıtmaların biriktirdiği 
gülerin ve tecrübelerin sonu~la 
göz önünde tutarak, gelecek 
ydm hükfunet için ve parti için e
mel olacak yeni çalışma yollannı 
tesbit edecektir. 

Kurultaya sunulan yeni parti 
programı taslağı, soysal, ııyasal 
ve ekonomik yaıayışım_ızın derin· 
liklerinde diriltici sarsıntılar ya
pan türk inkılabının bütün ııarla· 
rma bağhhğımızı yeniden perçin-
liyor. 

lleri giderken, yurda bakış la 
ve evrene bakışla en doğru 
amaçlara en kestirme ve en uy
gun yollardan yürümek ananesi 
partinin yeni programında da de· 
ğişmez bir ıiar olarak kalacaktır. 

• Almanya ile 15 nisan 1935 tari- Dün ratfyoda Partimizin yeni progra. 
hi~de Berlinde imzalanan eşya mınr anlatan B. R. Peker 
Gıubadelesiyle bundan doğan öde-
.. eler hakkındaki protokol ve ili- Programrmızm yeni ıekli, parti 
tllderia 28-4-935 tarih ve 2423/2 prensiplerini daha eyi anlatılır bir 
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9 MAYiS 1 !>35 PERŞEMBE 

1 
C. H. P. KURULTAYI SAYLAV VE l.\1Ul\1ESS1L 

· SAYIN UYELERt 'E! 
Büyük Kurultayın çalı§ıı "\ ait kead ve basılan ve 

1 
Kurultay günleri takılacak ro,~ ri Pıırti Bürosu Memuru, 
Kamutay kura~ında bugün saat 14 ten itibaren üyelere dağı· 
blacakbr. Partı Genel Katibi ıa:rın üyelerin bn§vumalaını diler. 

Her }erde 5 kurul4 

Kılavuz'un 
Düzeltme ve lcatına 

li'"'teleri 
Vçiincii sayıfanuzdlldır. E

linizde bulunan kılav~ Ustele
rindeki kelimelerin yanına kaı
ma listcsindehi lwlimeleri ilave 
ediniz 11e iki lİ!ftedeki karıılık· 
ları, kılcıvuzım11zda aynı keli. 
meler için olan lmrşılıklar yeri· 
ne koyunuz. 

B. T. R. Aras 
Bükreşe gitti 

. eni Parti Programı Taslağı Üzerinde 
eınli Bir Konuşma Yaptı 

İstanbul, 8 (A.A.) -Oıf Baka· 
nı B. Tevfik Rüştü Aras bugün sa· 
at 14.30 da Romanya kumpanya. 
sının Daçya vapuru ile Köstence
ye doğru §ehrimizden ayrılmıştır. 
Rıhtımda bir polis mUfrezesi uğur
lama resmini yapmı tır. Vapura 
gel~'!ler .ara.sında Japonva Büyük 
Elçısı, Ttirkıyenin Kabil BüvüJ< 
Elçisi, İlbay yardımcısı, Emniyet 
Direktörü ve Dı~ Balranlığı ileri 
gelenlerile bazı izetler ile birçoli 
dostlan bulunmakta idi. 

C.H.P. Genel Baıı·anı Ulu 'lJnderimiz Kamal Atatiirk 

daha ziyade açacak ve aydınlata· 
caktır. 

Amme haklannda anarfiyi beı· 
leyen, ekonomide uluıal çalııma
JI yıpratan ve uluı yığınını istiJ
mar eden liberalizme kartı cephe
mizi daha sıklaıtırıyoruz. Haklar
da hürriyetin sınırını, devlet var
lığının otorite sınırı içine alıyoruz. 
Teklerin ve hususi toplulukların 
faaliyetini genel menfaatlere ay
kırı olmamak kaydiyle bağlıyoruz. 
Artık her yerde son nefesini ver
mekte olan liberal devlet tipinin 
kucağında beslenip büyüyen çatıf· 
malar zincirini kırıyor, sınıf kav
ıası yollannı ıımııkı kapayoruz. 

de it yerenle itçi arasın 

?aki davalar aralarında uyuıma 
ıle ve bu olamazsa devletin arala
yıp barııtuıcı eli ile halledilecek
tir. Grev ve luk-a vt yasak olacak
tır. 

Bu çığırı yanlıt anlıyarak bizim 
korporatif akıta kapıldığımız hük
münü çıkarmamak lazımdır. Bi
zim ulusçuluk ve halkçılık anlayı
şnmzda sınıf çılığa karşı olduğu 
kadar bir müstahsiller kartelizas
yomından batka bir şey olmıyan 
korporasyonculuk zihniyetine de 
karşı gelen bir genişlik vardır. 

Biz proletarya - burjuva tasnifi 
içinde yaratılan sınıf kavgası, ••· 
nıf intikamı, sınıf tahakkümü fi

(Sonu 4 ilncü sa1rfaaa) 

Bay Tevfik Rüttü Aras Bükreı 
toplantısı hakkında kendisinden 
haber soran gazetecilere aynca 
dilevde bulunmamıt ye tunlan 
söylemi,tir: 

" B··k ' balk - u reı e an antanb 
toplanbarnda bulunmak üzere si
diyonım. Oradaki konuımalarıa 
dört bet sün içinde biteceği oran
lanabilir. Ortada bir nızname yoli 
tur. Yalnız günün sıyasal Ye eko
nomik meselelerini gözden geçire
ceğimiz tabiiğdir. 

Ekonomik işlerle en fazla bera. 
ber gelen Kamutay ikinci Baflka. 
nı 8. Hasan Saka uğraıacaktır. 
Bükret'ten doğru Cenevre'ye gi· 
deceğim. 21 mayısta toplanacali 
olan konsey işlerini bitirince An
kara'ya döneceğim.,, 

Bükreı'ten Cenevre'ye giderken 
Belgrad' da durup durmıyacağını 
soran gazetecilere de cevap ola· 
rak: 

" E"' B""k C - ger u ret - enevre yolu 
Belgrad'a uğruyorsa M. Yevtiç'i 
görmek üzere oraya da uğramak
hğnn tabiiğdir. Yalnız yolun ora· 
d~n .geçmediğini sanıyorum,, do
mıttır. 

Bay Tevfik Rüttü Arasla bera· 
her Bay Hasan Saka, Dış Bakan
lığı genel direktörlerinden Bay 
Mehmed Cevad, Basın Genel Di
rektörü B. Vedat Nedim ve bayan· 
ları, dıt bakanlığı özel kalem di
rektörü B. Refik Amir'le Roman
y~'nın Ankara elçilijtine yeni geç· 
mıt olan Bay Floti de Bükreş'e git 
mişlerdir. 

Salgıtımız Sof yada 
Sofya, 8 (A.A.) - Bulgar ajan

sı bildiriyor: Almanyadaki tetkik 
gezintisinden dönen türk gazete
cileri bugün ıaat 16 da tayyare ile 
Sofyaya gelmiılerdir. Gazeteciler, 
B. Bojourichti tayyare meydanın· 
da bulgar basın direktörü B. Nari 
moff, bulgar basın kurumu baı1<a
m B. Baneff ve diğer bulgar ga
zetecileri oruntakları tarafından 
karşılanmışlardır . 

B11lgar arkada larmın çağrısı Ü· 
zerine türk gazetecileri Sofyacla 
bir saat kalmayı kabul etmişlerdir. 
Şereflerine bulgar basın direktör
lüğü taraf mdan bir §arab ziyafeti 

(Sonu Z. nci sayrfada) 
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Büyül{ Kurultay 
Bugün Cumuriyet Halk Par

tisi büyük kurultayrrım ilk topla
nış giinürlüı. Bu hadisenin mem
leket ölçüsündeki biiyük önemi ü
u rinde birkaç söz söylemek is • 
ti yorum. 

Haklarr ayaklar altında çiğ -
nenmiş. topraklarımn en zengin 
ve b~rekf'fli yerleri dii§man sal · 
Pınma uğramış bir memleketi heı 
ne paha. ma olursa olsun koru -
m .c ve kurtarmak döleniyle ku -
rulmuş olan ''Anadolu ve Rumeli 
Müdafaai Hukuk Cemiyeti,, Ulu 
Önderinin Başbuğlu altında ama
cına erdikten, Af yon utkusu ve 
Lozan barışiyle yurdu emperya .. 
lizmin pençesinden kurtardıktan 

sonra artık yapılacak her iş bit -
miş ve köşeye çekilerek dinleni • 
lecck zaman gelmiş değildi. U -
wn asırlar, kendi keyiflerinden 
ve doymıyan iştahlarından başka 
bir şey düşünmemiş olan sultania
rın elinde ezile ezile, bit
mez tükenmez harblerle yıp
rana, yrprana, türk yurdu en 
sonra, bir yığın harabe ha -
]İne gelmİ§tİ. Emperyalizmin 
bu yurdu bölüşerek kendileıine 
mal etmek iştahlarını büsbütün 
söndürmek için bayındır bir yurd, 
dölenli bir ulus, büyük ve kuv • 
vetli bir ordu yaratmak ve en ile
ri uluslarla bir düzeye çıkmak ge
rekti. 

lşte gene Ulu Önderinin kıla
vuzluğu altında bu dev işe giriş. 
miş olan türk ulusu için her şey· 
den önce lüzumlu olan şey birlik 
ve topluluktu. Bütün ulusu çevre
sinde toplayan kutsal ülkünün ya
nında küçük düşünce ayrdıklan. 
na. özel asığlara alet olan parti 
hırslarına yer vermek, beklenilen 
büyük yarım geciktirmek veya 
büsbütün kaybetmek olacaktı. 
Türk ıılasu bu hakikati anlamış 
olduğu içindir ki yurd birliğinin 
sembolü olan Cumuriyet Halk 
Partisinin çevresinde toplandı ve 
birleşti. 

Büyük Önderin ikinci parti ku
rultayında söylemiş olduğu gibi 
bu parti, savaştan önce karumlan
mış olan ·~ Aadolu ve Rumeli Mü
dalaai Hukuk Cemiyeti,, nin bit 
devamıdır. Nasıl ki bugün için -
de ya§adığımız devrim de o büyük 
savaşm bir devamından ba§ka bir 
şey değildir. 

Dünya ufukları, hiç bir zaman1 

kara bulutlarla ve doymak bilmi • 
yen emperyalist iştahlarla bu de
rece kaplı olmamıştır. Her gün 
biraz daha artan silahlarla bera -
bet harb tehlükesi ve emperyalist 
iştahı da her gün biraz daha ço • 
ğalmaktadır. Dünyanın yeni 
bir harb öncesinde olmak korku -
siyle titrediği zamanlarda bir u -
Tusa düşen ilk ödev her şeyden ön
ce çok sıkı bir birlik içinde ve ge
lecek tehlükelere karşı tek vücud 
halinde bulunmak ve tehlükcyi 
hiç bir zaman gözden çıkarma· 
maktır. 

iste Cumuriyet Halk Partisi -
nin memlekete en büyük hizmeti 
de bu büyük ihtiyacı anlamış ol -
ması ve onu karşılamak yolunda 
çalısmas1dır. 

Para tarihi kurtuluş savaşiyle 
devrim başarımlarınm tarihidir. 
Bu başarımların en başında türk 
ordusunun dışardan gelecek her 
türlü salgalara kaqı koyabilecek 
bir kuvvet ve büyüklüğe çıkarıl • 
mış olmasıdır. Bu ordu yalnız 
türk ulusunun göğsünü övünçle 
şişirmekle kalmamış .. Türkiyeye 
bütün dünyanın saygısını da ka -
zandırmıştır. Eğer mütareke er
tesindeki kara günleri bundan böy
le tekrar yaşamak bahtsızlığına 
uğram1yacaksak, inanalim ki, bu, 
yaratmış olduğumuz büyük ordu 

. sayesinde olacaktır. 
Bir ulusun birliği için her şey- ı 

den önce ~ir baş gerelrtir. Ve t~:~ 
plusu tarıhin pek az kaydettıgı 
' c-' ,. d n birine sahihtir. 

• 
1 ç D 
Bugün İzmirde 57 spor 

alanı açılıyor 
İzmir, 8 (A.A.) - C.H.P. bü

yilk kongresinin toplanması yü
zünden yapılacak büyük şenlikler
de bulunmak ve o gün ilimizin her 
yanında açılacak 54 mermer an· 
dada, 57 spor alan ve evlerinin 
bu çevredekilerin açılma şenliğini 
yapmak için ilbay General Kaznn 
Dirik bugün Küçük Menderes'c 
gitmİi?tir. Adagüme ve MendegÜ· 
me köy yo1la-ı\liia da açılma şen
liği yapılacak ve Adagüme kana
rasrnm temeH attlacaktrr. İJhay 
GeneraJ ayıu onuncu günü 18J0 
metre yüksekliğindeki Cevdar 
yaylasına giden yolu açacaktır; 
Burada dağ sporları yapılacaktır. 
Bunun için tedbirler alınmaktadır. 
Yerin planlan hazırlanmqtır. Ge
lecek yıl kayak sporları i!rin İstan
bul, Ankara ve Balkan kayakctla
rı buraya çağınlabileceklerdir. En 
seçili güzellikler taşıyan Gölcüğün 
bu yol üzerinde bulunuşu ve kon
forlu bir dağ otelinin bu spor ye
rinin yakınında oluşu bu kayak 
yede en dolgun ılgıyı çekebile
ceklerdir. 

Kütahya lisesinde 
yangın 

Kütahya, 8 (A.A.) - Lise ku
rağından (binasından) bugün yan
gın çıkmıştır. Yangın, çok zarar 
vermeden söndürülmüştür. Sebe
bi henüz belli değildir. 

Uşakta kurultay 
şenliği 

Uşak, 8 {A.A.) - C.H. Parti
sinin büyük kurultaymm açılma 
lik hazırhklan yapılmıştır. Şehir 
ıimdiden donanmıştır. Birçok yer· 
lere Büyük Önderin söylevini din
lemek için radyolar konmuştur. 

Uşakta atlı spor kulübü 
Uşak, 8 (A.A) - Şehrimizde 

bir atlı spor kulübü kurulmuştur. 
Kulübe 120 bay ve bayan üye ya
zılmıştır. Yarınki Kurultay bay
ramında kulübün açılma töreni 
(merasimi) yapılacaktır. 

Önderine bağlandığı, inandığı 
ve onun peşinden hep beraber git
tiği içidir ki en güç, en çetin bir 
savaştan çıktıktan sonra, on yıl 
içinde bütün dünyayı şaşırtacak 

derecede büyük devrimler ba§at • 
mıştır. Gözlerimizi mütareke er
tesinin kara günlerine biraz çevi
rir ve hat1ralarımızı yoklarsak. 
dehşetle ürpermekten kendimizi 
alamayız. Halbuki şimdi o gün -
ler bize ancak korkulu bir rüya gi
bi görünüyor. O korkunç uçu -
rumdan bu yüksek doruğa sıçrayı~ 
ne kısa bir zamanda olmuştur. 

Bununla beraber, şimdi de, 
her iş bitmiş değildir. Her za .. 
manki gibi, her zamankinden faz. 
la, durmadan ilerlemek gerekli
ği karşısında bulunuyoruz. Mem • 
leket her yandan baymdırlanı -
yor, yurdun her köşesinde hara
beler üstünde tütmeye başlıyan 
fabrika bacaları, yeni bir emperya
list bacasını söndürürken, bize ge
lecek için büyük umutlar ve cesa
retler veriyor. 

Bugün toplanan Parti kurul
tayı bu göz kamaştır1c1 devrim 
yürüyüşünü biraz daha faz/andır
mak, bu yolda onümüze çıkan en
gelleri ortadan kaldll'mak için çok 
önemli ],ararlar alacaktır. 

Hiç bir engel türk ulusunu gi
rişmiş olduğu soysal11k ve ilerilik 
savaşından alikoyamıyacak ve hı
zını azaltamıyacaktrr. Bütün ül • ı 
külerini programında toplamış 
olan tek ve büyük partisinin için
de, türk, yarma korkusu2 bakıyor. 

Yasar Nabi NA YIR 

ULUS 

u y u K L A R 
Büyüklerimizin 

cevabları 
Ulusal ekonomi ve artırma ku

rumunun her iki yılda bir topla
nan genel kongresi dolayısile kon
gre başkam tarafından cumur baş
kam Atatürk ile başbakan İsmet 
f nönü Kamutay başkanlığına ve 
Parti Genel Katipliğine çekilen 
telgraflara verilen karşılıklar aşa
ğıdadır: 

General Kazım Özalp 
Ulusal ekonomi kurumu kon

gre başkanı: 
Ankara 

C. Kongra dolayısiyle bana 
karşı gösterilen temiz duygulara 
teşekkür ederim. 

Cumur Başkam 
Atatürk 

Ulusal ekonomi ve artırma ku
nımu 3. üncü kurultay üyelerinin 
hakkımda gösterdi~eri temiz 
duygulara teşekkür ederim. 

B.M.M. Reisi 
M.A. Renda 

Başkanhğmı.z altında çok ve· 
rimli ve özlü çalışmaları ile yurt
.. al ödevini hakkiyle yapan kuru
mun yüksek kurultayını saygı ile 
selamlar, hakkımda gösterilen 
duygulardan dolayı teşekkürleri-
mi sunarım. 

Başbakan 
İsmet İnönü 

C. Kongrenin partimize göster
diği sıcak duygu ve yönelden gön· 
llimüz sevinçle dolu teşekkürlere
der ve sevgi ve saygılar sunarız. 

C.H.P. Genel Katibi 
R. Peker 

Sovyet artistleri 
İstanbulda 

İstanbul, 8 (A.A.) - İzmirde 
bulunan Sovyet artistleri, bugün 
saat 15 te Dumlupınar vapuru ile 
şehrimize gelmişlerdir. Misafirle
rimiz vapurda Şarbay veki
li B. Hamid Oskay, halkevi erka
m, güzel sanatlar akademisi erka· 
m tarafından karşdanmışlar ve 
doğruca ikametlerine tahsis edi
len Perapa1as oteline gitmişlerdir. 

Sovyet artistleri, ilk temsilte
rini cuma günü vereceklerdir. 

Müzeler için kimya 
laboratuvan 

İstanbul, 8 (Telefon) -Müze
ler idaresi için bir kimyahane ya
pılacaktır. 

Keçiörene hoparlör 
kondu 

Parti kurultayının konuşma

larım halkın dinliyebilmesi için 
Keçiörene de bit hoparlör konul
mu~tur. Orada oturan okurlarımı
zın haberleri olması için bildiririz. 

Halkevinde konferans 
Ankara Halkevi_ Dil, Tarih ve 

Edebiyat komitesinin Halkevinde 
tertib ettiği konferanslardan ye
dincisi bu perşembe saat 18 de 
türk halk edebiyatı mevzuu üze
rinde İshak Refet Işıtman tara-
fından verilecektir. · 

Konferansa herkes gelebilir. 

ANKARA RADYOSU 
Bu akşamki program şudur: 

19.30 - İstiklal maJlI (Riyaseti cumur 

orkestrasile) 
19.35 • Sinop saylavı Cevdet Kerim 

1ncedayınm Büyük Kurultay 
münasebetile konu}mas1. 

19.55 - Riyaseti cumur orkestrası . ta
rafından konser 

20.35 • Matbuat raporu 

20.4.5 - Haberler. 

Yeni Çin elçisinin 
söyledikleri 

İstanbul, 8 (Telefon) - Çın 
hükumetinin ilk elçisi General 
Hoo cuma günü Ankaraya hare
ket edecektir. Elçinin yanında on 
bi rkişi vardır. Elçi bugün (dün) 
bizi kabul ederek dedi ki; 

- Türkiye ile Çin arasındaki 
dostluk münasebetlerini bir kat 
daha artırmağa yardım edeceğimi 
umuyorum. İki hükumet arasında 
bir tecim andlaşması yapılması, i
ki taraf için de iyi olacaktır. Hü
kümetimiz Çindeki türklerle ilgi
lenmektedir. Çin laik bir hükii
met olduğundan din serbesttir. 
Ulusal devrimden sonra Çin türk· 
leri hükümetle daha sıkı bir bağ 
kurmuşlardır. 

İstanbulda kurultay 
şenlikleri bugün 

başlıyor 
Istanbul, 8 (Telefon) - C.H. 

P. genel kurultayı do1ayısile İs
tanbul bayram yapmaktadır. Bü
tün caddeler donanmıştır. Vecize
ler asılmıştır. Yarın (bugün) bü
yük tören yapılacaktır. Akşam da 
Parti İstanbul merkezinde bir ba
lo verilecektir. Partinin büyük ku· 
rultaymıda İstanbu1u temsil ede
cek delegeler bu akşam Ankaraya 
hareket ettiler. 

Bir nüfus keadı 
yolsuzluğu 

Istanbul, 8 (Telefon) - Bir 
belgeye dayanmayan nüfus keadı 
vardiğinden dolayı Y eniköy nüfus 
işyanna işten el çektirilmiştir. 

Fırat üzerine duba 
konacak 

Urfa, 8 (A.A.) - Urfa - Gazi .. 
anteb. Fevzipqa anuındaki, Bi
recikte Fırat üzerindeki 12 metre 
uzunluk ve 5 metre genişliğincle 
tel Ü7.erinde makara ile i§liyen du
baların ıımarlanmaıma karar ve
rilmiıtir. Mal taşım.ası daha kolay 
ve ucuz olacak ve bu yol Halep'ten 
geçen tranıit demiryolundan da.
ha cok işliyecektir. 

Birecikte üç katlı bir ilçehayldc 
evi yapılmıştır. 

Depreme uğrıyanlara 
yardım 

Adana, 8 (A.A.) - Son Kars 
yer depremine uğrıyan yurddaşla
rımıza ıarbaybğımız 400 liralık 
bir yardıma karar vermiıtir. 

Şarbaylık kmuınu dün öğleden 
önce ve öğleden sonra ve bugün 
de öğleden ıonra toplanarak 935 
yılı büdcesini konUJUp onaybyaraıc 
toplantuma son verdi. 

Adanada deprem 
Adana, 8 (A.A.) - Dün saat 

15,50 de ıehrimizde de iki saniye 
süren bir yer depremi olmuştur. 
Doğudan bahya olan bu deprem· 
de biç bir zarar yoktur. 

Konyada kutlama 
hazırlığı 

Konya, 8 '-A.A.) - C.H. Parti
sinin büyük kurultayının avılma 
gününü kutlamak için her taraf
ta canh bir çalışma var. Halkevi 
zengin bir program hazırladı. Ba
lo, konser, tedansan ve konferans
lar verecektir. Parti merkezlerin
de, esnaf kurumlarında konferans
lar ve çaylar verilecek, her taraf 
bayrak ve elektri~le süslenecek, 
fener alayları yapılacaktır. Açılış 
nutkunu dinlemek için her tarafa 
radyolar konuluyor. 
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Faust 
Sahnemize bir çok kuvvetli alman 

piyeslerini ve bu arada Götenin Stella 
aını çevirmek suretiyle büyük hizmet~ 
lerde bulunmuş ve üç yıl önce almaıı 
hükümeti tarafından Göte madalyasiy .. 
le çalışmaları takdir edilmiş olan Se· 
niha Bedri Göknil bu kere de en büyillı: 
alman dahisi Götenin Faust'ünü türlıt .. 
çeye çevirerek güzel bir cild içindo 
türk kütüphanesine armağan etmi~tir. 

Seniha Bedrinin dilimize çevirdi~ 
ği bu izer, Faust'iın birinci ve ikinci 
kısımlarından Paul Mederov tarafın • 
dan bir defada oynanmak üzere kısal • 
tılmış metnidir ve çevirmen, bunu, biı: 
tiyatro izeri olacak türk okurlarına au 
nuyor. 

Almancayı bütün incelikleriyle bi· 
len ve çok temiz ve açık bir türk!ie ilo 
yazan Seniha Bedrinin bu çevirmeıl 
de bütün ötekiler gibi kusursuz ve gü .. 
zeldir. Türk okurları, alman dahisinin 
büyük izerini onun tercümesinden çok 
büyük bir zevkle okuyup beğenecekler
dir. Seniha Bedri, yalnız bu izeri ter .. 
elline etmekle kalmamış, Kitabın ba· 
şına genellikle Faust hakkında ve Gö
tenin Faust'u hakkında 68 sayıfahk 
bilgi vermiştir. Bu önsözde Faust 
masalrmn nasıl doğduğunu, Götenin o
nu nasıl ele aldığı anlatılmış, ve her• 
deki bütün sahneler hakkmda geniı ve 
etraflı izahat verilmiştir. Bu suretle 
çok ağu ve felseft olan Faust'iın okur· 
lar tarafından kolaylıkla anlaşılması • 
na yer hazırlanmış olmaktadır. Derin 
tetkiklere ve büyük çalışmalara daya -
nan bu tahlili lnsım müteı-dmin orta· 
ya koyduğu izerln deeğrini bir kat aa. 
ha artn:makt~dır. 

Bayan Göknilin gene bu cilde ekle· 
diği Göte hakkmdaki bir kaç aayıfa, 
Götenin büyUkliiğiinü veci& bir aaml• 
miyet ve hayranlıkla anlatmaktad1T. 

Çok aceleci tercümelerin. derme 
çatma iıerlerin, sanata saygıdan uzak 
edebt çalışmaların pek bollulda piyasa
yı kapladrğı bir ramanda, bu urlar bU
ytik bir edebiyat ae-ygisi ve bu kadar 
tam bir özenle vücuda getirilen bu ae· 
rin sahibi çok i:Svülmeye değer. 

Seniha Bedriden. uluso:l kütüpha· 
nemize yaptığı çok faydalı yardımlar
da devam etmesini diler ve kendisini, 
bu büyük başarımı için teJrik edcriı. 

~-----···----~-

İzmir köylüleri tayyare 
alıyor 

Ankara, 8 (A.A.) -
İzmir köylüleri, ilbay General 

Kfizmım kılavuzluğa ile köy büd· 
celerinden ayıracaklan p::ırayı bir 
araya tophyarak iki yıl içinde ht 
"1zmir köylüleri uçağı .. satın ,d
maya karar vermi~lerdir. Bu karar 
tayyare cemiyeti merkezince tc.: k
dir ve şükranla karsıh~nmı tır. 

Salgıtımız Sofyada 
(Başı 1. d sayılada) 

verilmiş ve hu ziyafette Türklve 
elçisi B. Şevki Berker ile elçilik 
ileri gelenleri ve Sofya gazete-;le· 
ri direktörleri bulunmuş!ardır. 

Bulgar basın direktörü B. i~ari· 
moff, türk gazetecilerine ıöyledi· 
ği söylevde iki komşu ve dost ül· 
ke hasmı arasmdaki elbirliği ve 
dostluk bağlarından bahletmiş ve 
kadehini türk - bulgar dostluğu· 
nun daha ziyade kuvvetlendiril
mesi dileği ile kaldırmıştır. 

Türk gazete::ileri adına cevab 
veren saylav B. Asım Us gösteri· 
len kardeşçe iyi kabulden ve hul
gar basın direktfü-iinün gösterdiği 
temiz duygulardan dolayı teıek· 
kür etmi~ ve türk • bulgar dostluk 
bağlarının sağlamlığını belirtmi•
tir. 

Türk gazetecileri grupu saat 17 
de ekspresle lstanhula yollanmı~· 
lar ve istasyonda bulgar basın di. 

1 
rektörü, Türkiye elçisi ve bir:olc 
bulgar gazeteci!eri tarafından u
ğurlanmışlardır. 
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parlamentosmıda 

Roma, 8 (A.A.) - Sömürgeler 
bakanlığı asbakanı Leaonlt l&f• 

Kılawzda yapdacak d··zeltmeler. 
MiWll • Orim 

lavlar kurultaymda: 
"- İtalyanm Habqistan ile fi. 

gileri meselesi bir pye benıetil. 
melidir.,, demiıtir. 

Aıbakan, Habefİltalll: 
1 - 1928 tarihli dostluk and

lapunu saymamak, 
2 - Topraklarında hilldlm 111: 

ren anaqi y(ldnden komfUlan i
çin bir tehlilke olmakla, itham et-
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b6lp elde ettiğini, Alab ile Delal 
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lini batırlatmqtır. Lllda Babeti'
tan, banlara ula karphk verme-
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Gene A.ı.kanm IÖ)'l~ 
ne gBre, Habefiatanda ne birlik ve 
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Ballcan memleliet

leri arasında ilgiler 
La Bulgarie, Sofya 2. 5. 35 

B. Toşef, Başbakanfrk ödevirJ üs
tüne alırken komşu memleketler bükü 
m<:tlerinin başkanlarına birer telgrafla 
Bulgaristanm sıyasasmm hiç bir deği
ti.kliğe uğramıyacağmı ve tam tersi, 
Balkanlarda daha yakın bir işbirliğ.inc 

doğru yöneleceğini bildirmiş'~r. Bek
knmesi gerek ofduğu gibi bulgar baş
bakanının bu hareketi, figili sıyasall 

çevenlerde derin bir yanku uyandrrmıgı 
İsmet İnönü ve B.B. Yevtiç, Tatares
ko ve Çalda"ris de bufgar hiikümet baş
kanmın telgrahna cevab olarak, kendi 
memleketleriyle Bulgaristan arasında
ki dostça münasebetlerin pekiştirilme -
aine çalışmak yo!undaki içten arzuTarı
nı bildirmişlerdir. Öte yandan gazete
ler de Balkan iDkeleri yönetmenleri a
rasındaki: bu dilek 'ft his gönderişmıe -
aini sempatik bir tarzda yomıaktan ce
d durmamışlardır. M.emleketlerimi -
zin, karşılıklı bağlarını daha çok u • 
kıştrrmak yolundaki birleşik arzuları
m anlatan bu gösteriler, şimdiki hal
ler dolayısiyle, hakikiğ bir önem al
maktadı1. 

Yeni balgar hükiimmnin progra -

mmıro başlıca noktalarmdanı lıirlsininı 

de Balkan ülkeleri arasmdaıki bağları 

imkan olduğu kadar dostça ve içtenJ 

yapmaıi o1'duğu herkesçe bilinmekte -

dir. B. Toşef, komşu hüküm.etlerin 

rıaşkanlarım, bulgar ulusunun tam ba

rışçıl dileklerinden yana temin ederek 

bu noktayı bir kere daha berkitmek is

temiştir. Bu başkanlardan aldrğı cc -
vahlar, adi birer nezaket kapa.masnu 
(Jiimttlünü) aşmaktadır. 

Bu cevablard~ değerini tanımaz -
lıktan gelmenin haksn:hk demek ola -

cağı, bütün bir sryasal program var
dır. Balkan işleri nötü~ olarak gözden 

g,eçirenler şunu kabulde birleşiyorlar 

ki, Bulgaristan, bütün yabancı ulus

larla ve en çok komşulariyle olan dost 
Iuk sıyasasma ve sıkı işbirliğine bağ -
hdır ve bağlı kalacaktır. Bulgaı: kabi
neleri böyle hareket ederken barışın 

asığiyle, bütün enerjisini kurtuluşunw 
kendisinden umduğumt 1enileştirmc: 

lfine hasretmek isteğinde olan: uluaım 

ı,eııel aa.ıilarma hll:met ettiklerini pek 
lyi biliyorlar. Komşu hiiıkümetler bat.
kaalnın~ ım:mleketlerinin bcrku • 
çe istenen barı§ ve anlaşma savası içiıı 

Ulkemfzle işbiTliği yapmağa hazır ol • 

dttftJarmı. bildirmeleri, bu m~ iiu· 

•inde Balkanlardaki görii§letln tıir -

birlerine eyice ~itUD old&ığµnu ıiis · 
teren kanıttır. 

.ıu~n bu~~ Bal"!"' alusları-
~ kmdilcrin:i il.gilemlirm meulele.

rin iotarıli:nasr için çafIJEnalan gerek· 

tf ği her zaman görünmüştür. Memle -
&etlerimiz arasında askıda olan bir ta-

bın meselelerin bulunduğu doğrudur; 

takat onlar bu meselelerin çözgesini, 

ı~mlik ve batıtı istiyen ulıısla:cımızın 

alın yazısınm en büyü.k kısmının bağ-

lı olduğu dostluk ve işbirli~ gyasa -
aınını dışmda aramağa iyice katar ver
mi§lerdir. Böylelikle Balkan ulwda -
n pı:ati:k bakmıdan barin ulusal uya -

aanm hm yaraçx (ildi) olmaktan qı • 
brım§tarchr; Bulgaristan kendinden 
yana, en yetkeli (salahiyetli) mümes • 
aillerinin ağzından, harb düşüncesini 
eevmediğini ve umutlarını bütün in -
aanlığrn tilze ülküsünil kendinde şa • 
hıslandıran uluslar sosyetesine bağla
dılınz söylemiştir. O, bütün ulusa] 
çalışmalarını esinlendiren bu ülküye 
her zamankinden çok sağlam olarak 
bağlı kalmaktadır. 

Bugün hiç Kimse BalKanlarda kota• 
nlması beklenen meselelerin ön.emini 
büyümsiyemez; çünkü Balkan ulus
larını. ayıran şeylerin onları birleşti -
ren şeylere göre çok küçük olduğunu 
bot1kes bilir. Bu da, kaygu içinde o
lan Avrupada Balkanlarını ne için en 
-.kin biıl çevre oldi.tğomm sebeliliıi a
~ça an}atır. 

Loyd Corca yapılan 
hüciım 

J mayıs tarihli Dey/i Meyi yazryor: 
Ne yazık ki Bay Loyd Corç Iordlaı 

kamarasında V ersa1 andiaşmasmı Un. 
nhyaraık buışr aarsmı; almakla kınan
dı ve hücuma uğradı. 

Halbuki Loyd Corç, bir taraftan 
başkan Vilsonun idealistliği, öte ta -
raftan Klemansonun dik.başlılığı ara • 

sında kalarak iTcisinin ortasmr bulmali: 
yükümüncfe kalmr§, bu işte dilediii gi
bi davranmak imkanını ele geçireme -
miştir. 

Kaldı ki karşılıklı ı;ıavaşan uluslar, 
bu andlaşmaya ağır ağır maddeler ko· 

nulması için ayak diremi!ileı:dir. 

Loy:d Corca y~ılan bu hücumlar -
dan bir asığ çıkmaz ve böyle davra
nıı ~i de değildir. 

Aimanyanrn silahlann:ıası, bir ulusun> 
er geç başvuı:acağı bir çare idi. Bun
dan dolayı kabi~e bir çok değeı'liı 
işla &ömıill olan eski bir ha.kam: bôy· 
lece hırpalamak: yerin.de. bir h:zre.ket ol· 
masa gerektir. 

Yeniden silahlanma 
3 mayıs 935 tarihli Deyli Meyi ga

zetesi şu bauazıyr yazryo'l': 

İngiltcrenfn dış sryasasr haltılhnda 

Avam kamarasında dün söz söyliyen 

başbaıtan Bay Makdomıld, hül;;imetin 

İngiltere ile savaşabilecek herhangr 
bir devletin fıava kuvvetlerinden daha 
ü:stW:ı bava kuvveti yapabilinek için' ça
Jışmağa devam edildiğini bildirdi. Bu 
bildiriş. pek önemlidir ve bu yolda B. 
Baldvinin daha önceleri söylemiş oldu
ğu sözleri petkiştirmektedir:. 

İngiltere, yeni bir haya programı • 
m:n tatbik alanına geçtiğini ve bunun: 
üzerinde özenilerek çalışıldığmı bildi

ren bu diyevi çok iyi karşdamışlır. 

Yalnız şu, var ki bugünkü progra -

ma göre beş yılda beş yüz yeni uçak, 
yani iki yılda aşağı yukarı, 200 uçak 
yaprlacutır ki bu yetişmez. 

Daha dün Almanyamn hava babnı 
general Göring bütün alman uçakları • 
nın yepyeni maıkineler olduğunu, al • 

man hava filosunun ve bunun donatımıı 
arasında eskiden kalma hiç bir şey bu· 
lunmadrğmı söylemiştir . 

Bizim bava filosuna gefince, bunla· 
nn lıcpsi em makinelerdir ve hatta 
ıyeniden yapılıp filoya katılacak olan 
lar bile be§ sene eftlld :pünlar üzerine 
yapılacaktır. Bunun pek az ayrası var 
dır. 

Almanya, franınz hava kavvetferine 
denk ve eşit bir h..:ı Jaıvvetiı yapma
ğa ıavaşıyor. Fr.ansarun bug:iin aa -
yıca İngiltereden üç. dört defa daıbaı 
fazla uçakları bulunduğu düşünülü.rse· 
ingilia: bakanJaı:uıın önümle yapılma -
11 ~ekli nasıl bir ödev bulunduğu an 
laşılrr. 

Bakanfanmız, ulusal savga uğrunda 
elden gelen hızla çalıpaları, bu yol
da ne zamamn, ne de emeğin boşa git
memesi gerekliğini göz önünde bulun
durmalıdırlar. 

Bu yolda ne gibi özveri ~ere.kiyor
sa ulus, bunu yapmaktan cuda geri 
durmıyacaktır. 

Bu amaç yolundaı parti ayrıiığı dü

şünülemez. Sir Herbert Samuel, 1n -
gilterenin havaca öteki ülkelerden ge
ri olduğunu, liberallerin• bu durumda
ki soravı üstlerine almıyacaıldarmı söy
lemiştir. 

Kendi kendini koruyamıyacak olan 
bir Büyük Britanyanm uzun sür.e erkin 

kalacağını ummamalıyız. 

Tek taraflı silahsızlanmayı uzun u
zun denedik ve bu deneme, 52şbakamn 
de dün söylediği gibi yurdu tehlüke 
içine soktu. 

1 
~imdi bize düş_en, elden geldiği 

kadar çabuk ve hızlı yurd savgasını 

~ 
bütünlemek. için. gereken tedhirleri al -
mak ve silahsızlanma konferans.lan • 
nın vereceği köksüz umatlilra k.anma.ı • 
mak, aldanmamaktır. 

ULUS 

B.R.Pe 
(Başı 1 inci sayıfada) 

kirlerine yer vermediğimiz kac]ar. 
konfrof suz geniı istihsalcili ğin 
müsteblikleri istismar etmesi fik. 
rini de beğenmiyoruz. Türkiye"de 
he~ ekonomik teşebbüs ulusal bü · 
tünlüğün ahengine uygun olacak~ 
tir. 

Yeni programımızın, müstehlik 
halk yığınlarına ka:Tşı fiat empo
zisyonu yapacak tröstleri ve kar· 
telleri tannmyan ve devlete fiae 
frontrolu vınifesini veren ruhu par
tiwin b&ı yoldaki ana; düşüncesini 
pek eyi belirtiyor. 

Öle taraftan devletin e.k<JJ1o:ni
de yapıcılık vazifesini. ve kurul· 
ması, işlemesi korunan serbest ıa
nayii tanzim ve murakabe edicilik 
vazifesim genişfefiyoruz. Ulusa 
sanayilepne gibi yüce bir a~la.ı 
ön verilen işler arasrnda serbestı 
sanayie ve serbest ticarete hıra.kı
lan yer, normal kazanç dışmda is
tismara varamaz~ 

Dı~ ticaret en önemli ulusal iş; 
ler arasında yer alacaktır .. Ürünü
müzü alanın ürününü alacağız. 

Yeni programda her çeşid çalıf,
malar için kredi işlerine önemli 
yer verifimiz ymddaım ekonomik 
alandaki teşebbüslerini kolaylqtr· 
rıcı bir tesir yapacaktır. Emlak 
kredisinin şimdiki dar vasıtalarını 
oturacak ev yaptıracaklara has
rettirici yeni nolrtai nazar, gelir 
getiren yaprlara sahih (rantiye) 
bir sınıf m türemesi yerine yerleş
miş ve yuvalanmış yurddaşlarını 
çoğalmasını üstün bulmamızı an
latır. 

Öte taraftan köylüyü toprak sa
hibi yapmayı bir parti prensipi o· 
larak almakla bütün yurdda~lar~ 
kendilerinin olan ülke üstünde, 
kendi malı olan topraklarda yurcE 
için ve- kendileri İçin çalrşır, ya
şar, onurlu, varlıklı bir lütle hali
ne getirmek istiyora~ Banlar yurd. 
daşfann genliği amacının yanın
da partinin vatancı, ulmçu, aile· 
ci, mülkiyetçi va.mlamıı da.ha a
çıklıkla belirten ye · ve- ileri duşü. 
nüş ve iş yollarmnzdrr. 

Kültür işlerimizi de ekonomik 
işlerimiz gibi kavr~r: b~ planw 
bağlamak parti prensibi olacak .. 
tır. Bu arada normal i 1 k ollu
lalardan başka ilk tabaiL çağında· 
ki geniş köylü çocukLrr kütlesiniı 
daha çabuk ve da.ha; Dratik yön .. 
temlerle okutacak bir köy okula· 
ıı tipi kurmak partiye yol olacak
tır. 

En yühei tahsile kadar bütiin 
okulalarda kuvvetli cumurifetçi, 
ulusçu halkç.ı,. dfftetçi,, laik Ye in
kılapçı bir inan telkin edilecektir. 

Parti, kurtulmuş ve modern bir 
ülke olarak diizenlıeıımiş olan: ye
ni Türkiyenin baka tartları olarak 
tanıdığı bu altı vasfı yeni pro
gramla devletle maJediyor y~ re· 
lecek nesilluio bu teı-biye ile ye
tiştirilmesini ileri öd.ev sayıyor. 
811 terbiye yolundan giderek, dev
letle ulusu beraber anlayxşm, be. 
rahe inanışın yaptığı biıılikle bağ
lıyacağımıza inanıyoruz. Ulusal 
'birliği en büyük kuvvet sayıyoruz. 
Bunun kiıı uluslar lrl'aSI birlikle
rin zara;h akışlarını önleyici bir 
uyarulHrğa de~r veriyoruz. 

Parü yeniı çalışma yılların-da 
hükUmet ile llbaylıklar hususi ida
relerile ve şarliaylıkfarla İş birliği
ni daha ileri götürecefi ve de'91et 
çalışmalarım daha sıkı arkalıy,a
caktır. 

Yeni parti programı haırta ve 
vazifede kadın ve erkeği.ı biıı b.ıtu
yor. Bu prensip yolu ile türk ulu
su sınıf telalilcisi gibi cins farkmı 
da tammıyan müsavi halHı, müsa
vi onurlu yurddaşludan kurulmuş 
bir yü:::e lialK yığını halini alıyor. 
Bunda partinin demoliratik yüzü
nü parlatan ayrı bir anlamı da gör
mek gerektir. Biz liberal devlet 
tipinin tand~ her. gün hir ka~
ırklıkla devletin durumunu, iler.i 
gidişjni hızını bozan, yurddaşları 
biriliirine düşüren, bütün geri ve 
fena tohumların ye~ennesine yol 
açanı nizam v.e birlik düşmanı kI 
sik demokrasi yerine ~rurddaş ze· 

• •• • r o 1 
kasının beslenip açılnıasına da yol 
veren se1'g'İye Ye inan:ı dayanan 
disiplinli Lir beraberliği üstün ıa· 
yıyor.m. Parli çalışmalarımr.zda 
La.kiki anlammda en ileri demok
ratik yollardan yürüyoruz. Seçim
lerde namzeffer balkı temsi1 eden 
pıırti lmramfanmn üyeleri aTasın
daki yoklamala:rla belirtiliyor. Jleı 
yıl yurdun her tarafında; hinlale 
parti kongreleri ku:mluyoı. Keo
grelerde her yerin kendi ihtiyaçla. 
riyle birlikte Jt1rdun genel işleri 
için öne ll.iriilen b?Tçolc dilekler 
üstünde münakaşalar yapılıyor. 
Bütün bu konUJmaların süzülmüş 
ve kısaltılmış somıçlan otoritelere 
sunularak parti hiı1-cümetinin ça· 
lı~malannCJa tesir yapıyor. Yarm 
açılacak Parti K,•nıftayma eskı di
leklerirr ıomıçl'ari~ heraher hütı1n 
)'Urdun yeni dilel:Ltrini getiren ıe• 
nİ§ dosyalar sunulacaktır. Bü1ün 
bunlar kurultayda bakanlann bir· 
letik çalışmaları ite incelenip ko
nuşulacaktır. Yeni istekler. yer.İne 
getirilme imkanlarile karşılaşhrı· 
larak kurultay kararına bağlana· 
caktır. Geçen dört yıfm parti ça
Iı,malarında olduğu gibi bu sefer· 
ki kurultay kararlarının da tatbik 
alanına girmesi sıb sıkı kovalana· 
caltrF. 

Bu sistem ile Tiirkiyede halkın 
idareye tesiri yalnız seçimlerde 
rey vermekle kalmıyor, egemenıli· 
ğin kaynağı olan ulus yığını parti 
mekanizmasının işlemesi yolun -
dan devlet idaresine arasız bir su· 
rette iştirak etmiş oluyor. 

Geçen yılfann görgüsü, yurd
daşlara m~terek bir halk terf>i
yesi vermenin faydasmr ve gereği. 
ni göstennişlıir. Okula.da ve mes
lekte tek tek yetişmenin ulus tali
inin doğuracağı çeşidli güçlükleri 
güvenle karşılamak ve yenmek 
için yter bir güc ya.pEM:ağrna kani 
değiliz. Biz ulusun her zorluğa gÖ· 
ğüs verecek bi~ olgunluğel' erişme· 
si için klasik terbiyeden başka yı
ğına devamlı ve yeni Türkiye"r.in 
ileri gidİiİne u.yar bir halk terbiye
si vermeği çok gerekli buluyoruz. 
Bunun için Hanlkevleri,. halk kiir· 
süleri, halk hatipl~i kurumla.mu 
kuvvetlendireceğiz.. Bu. yollar. üze
rinde açılacak çalışmalar aırasınd~ 
ulusun küftür ve sıyasa terbiyesi 
için değerli vasıta saydığı.mr.ı rad
yoyu, teknikçe kuvvetli, kullan
maca kolay ve ucuz duruma geti
receğiz. 

Yeni programın giaterdiği bu gİ· 
diş.> i~ yığın tes&iıesinin özü o
laraktürk gençliğinin yetitfirilmesi 
bir önemli yer alıyor. GensJ.ik, a
ralı ve saygıfı bir disiplin içinde 
zekasım kulfanaak teşe!>bas al
ma, karar veı:me vauflarım beali
yecek, inkılabı ve bütün istiklal 
tartları ile yurdu lrorumayı üstün 
ödev sayacak duygulala tqlillit
landırılacaktır. 

Bu kurumun genişlemesi yanın
da ve-anmıla: beraber &eden terbi· 
yesinin bütün gençliğe maledilme· 
si işi kovalanacaktır. 

Bu sözlerimle, parti kurultayı
nın açılış gününü karşılarken din 
leyicilercle prensipler üzerinde 
geçmişi ve geleceği f>iribirine bağ
layan bir fikir akışı yapmağı dü
tündüm. Btt1aun.ı içill! daha:. ziyade 
yeni program projesini tebarüz. et
tirmekte değer bulduğum nokta
ları üstünde durdum. 

Partimizin ps:ogramı, lıer biri 
ayrı değerde bulunan Kurultay Ü· 

yeleriıriıt bifgili ve ifgili çalışma· 
ları ile son şeklini bulacaktrr. BU 
şeklin önümiizü daha aydınlık. 

yurdumuzu her bakımdan daha 
ileri ve daha üstün yapacj!ğma ve 
güneşli. a.maç_lara. giden. yollarm:n 
zı kısatacağına içten inanıyorum. 
Parti yeni doktirinlerle sağa sola 
sal ammıdan bTzim; ö-z ve: orijinal 
yolumuzda daha gjidii ve d::ı.ba 
ahenkli yürüyecek, yurdun parti 
ye inan..·nış bütün çocukları birifü. 
rine d-.ha sıkı bağlanacakiır. 

eni progparn ÖU hayatlı, heye· 
canb iZde yürüyerı!eri (Kama ı 
li:mı:~ yofunun yolcuları olmak adı: 
ve onuru içinde tooluvor. 

9 MAYI~ L~.3;. .... J. 

An ara at ya ~ı , arı 
.1 ") 

Ankara ilkhz.har at yaıışları 10 
mayıs cuma günü ba~hy cak V6 

altı hafta süreı.;~fr: Ckuyt cula
rımıza her ha.fta kO§ularD. ,gj e .. 
cek at ve kısraklar arasında. ka• 
zanması iktimali olanları göster• 
meğe çalışacağız. 

Bu cuma yz.pılacak koşulan 
yazmadan önce Anka.raya gelen 
at1arın İzmirde yaptıkları ko!>ula• 
rı kısaca anlatnTım: 

İzmir yarışfarı iklim dolayı.siy
le erken başlar ve memleketin baş• 
ka yerlerinde yanş mevsimi oTma• 
dtğr için bütün yarış atları lzmir~ 
de toplamr. Mevsim Başlangıcın
da atlar iyice idmanlı Lir fıaf de d~ 
ğildirler, yavaş yavaı idmanfarmı 
bulurlar. Bu yüzden koşular het 
hafta umulmadık sonudaı- -.erir41 

Mevsim ilerledikçe kavıJetli atlar. 
~ndilerini. gi>stemıeğe ba,larlart' 

Ankara yarışları ise bu kuvvetli" 
ler arasında en kuvvetliyi- meyda-. 
na. çıkarır. Yahu% eakidenberi Si• 

nıfmm başında giden atlar lmıir
de geçilseler bile değerlerinden 
bir §ey kaybetmezler. 

lzmirde beş Lafta süren yarış· 
larda üstüste koşu kazanan atlar 
azdır. Bay Ahmedin Yıldırımı yo.
nmkan İngiliz aflarının en JCuv. 
vetlisidir, fakat binicisinin hatası 
yüzünden koştuğu koşuların bi~in· 
de geçildi. 

Birgebaliis merafdtfan yıf dırı· 
mm Ankaracla koşaca:ğı ltoşufartla 
korkmada 1 oynayabilirler. Yalnız 
handikap koşularında taşıyacağı 
kiloya da bakmak gerektir. Bay; 
Akifin yeni satın aldığı Markiz, 
ilk koşll9ttllU' lzmir'de, Kendisin· 
den çok aşa~ kuvvette atlarla ko• 
şarak kazandı. Öteki iki koşusu· 
nun birinde, birinci, birinde ikin· 
ci oldu. Markizi geçen ve arka· 
smdan ikinci gelen B. Ahmedin 
Grandezasıdır. Bu iKi saf kan in
gilize B. Akifin Beliarını da ilave 
edebiliriz. Çünkü BelCar ço'K zor 
idmanını bulur ve illt koşularında 
asıl kuvvetini gösteremez. Anka
ranın son haftalarında bütün ra• 
kibleri için korkul dur. 

Yerli ve arab at ve kısraklar a .. 
rasında yapılan koşuları Al Der• 
viş, Sada v~ Hakan gibi tanınmış 
atlar ka.zaııdı. Bımlann bir arada 
yapacakları koşular eo heyecanlı 
ko§ular olacaktır. 

Can, Arslan, Yüksel ve Ayhan 
ismindeki 4 tay yarımkan İngiliz 
tayrannm koşularında sıra ile bi· 
rinci geldiler. Ko,ulann her liafta 
bqka IODUC vermesi tayların bi.ı 
ribirinden farksız kuvvette olduk· 
larmı gösterir. Anakı-a yarışlan"\a 
baılarkeaıaizdea g~irdiğimiz iz. 
mir sonucfan seyredeceğimi7. ko
talann gii'zet olacağını müjdele
meltfedir. Y armki yazı1D1Zda ko
ıularda kazanması iktimali olan 
adtll'P'ftt gireceDerr ioJUParı bildi
reuğız. 

çağırı 

Cwnuriyet Halli Partisi M. '"<\ki 

Mnti nalıiyesind'en: 
Bugün saat 15 de Parti Kurulta~ 

ymm toplantısı dolayısile Atatürk~ 
ün söylevi ve kurultay konuşmafan 
nı radyodan takib. etmek istiyen· 
ler İçin nahiye merK.ezi saat 15 d'cn 
sonra açıIC olacaktır. Saat 18 de 
nalüyemiz merkezind'e bir konuş
ma yapıfacaktır. Nahiyemiz üyefe. 
riyle istiyenler gelebilirler. 
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DIŞ RDA EL SON DUYUKLA 

Alman hava 
silahlanması 

Londra, 8 (A.A.) - Alman ha· 
va silahlanması hakkında N evs 
kronik! gazetesi şunlan yazmak
tadır: 

"Al ' l . manya nm gelecek iki yıl 
çınde 7.000 uçak yapmak niyetin
~~ bulunduğunu söylemek gülünç
tür. Bunu söyleyenles, bir bava 
lndlaşmasına aid konuşmaların 
Yakın bir günde başlıyacağmı u
nutmaktadırlar. 

Bu konuşmalar, kolaylıkla ya· 
pı~yacaktır. Fakat başarıldığı 
takdırde, hava silahlanmasının i· 
lerlemesine karşı büyük etkeleri o
lacaktır. 

~1.manya, böyle bir andla~ma
~ ıçınde güvenliğini korumak 
"~terse, herhalde uçak yapmak i
çuı ısrar etmiyecektir. 

Hava andlaşmasınm, alman ha
va kuvvetlerinin azaltılması ile 
sonuclanmaıı 3000 uçağı ile Rus
Yanın ve 2.000 uçağı ile Fransanın 
Almanyaya gösterecekleri örneğe 
bağlıdır. 

Rus hava tehlükesi el ile tutu
lacak bir hakikattir. Rus uzman· 
lan Çekoslovakyada Rusya için 
bombardıman tayyareleri yapan 
Skoda fabrikalarında çalışmakta
dırlar. Berlin bile Rusyadan ge
lecek uçakların saldırmalarına a
çıktır. Çünkü bu şehir, o uçakların 
ol.asık çalışma çevresi içinde bu-
lunmaktadır. 

Alınan deniz silahlan
ması 

Londra, 8 (A.A.) - Daily Te-
' raph gazetesi yazıyor: 
"Almanya, birçok denizaltı ge-

misi yapmak imkanını denemek
tedir. Şimdi yapılmakta bulunan 
r2 denizaltı gemisi, biribirinin eşi 
olup, parçalan da birinde diğerine 
takılabilir. 

Deniz depolarında btiyiik bir 
çah~ma vardır. 

KieJ, Vilhelms Haven ve Ru
estringer kışlaları gittikçe dol-
maktadır. Burada çahımakta olan· 
lann sayısı, Versay andlaşmaıı ile 
tayin edilen 15.000 kişiyi geçmiş
tir. Hiçbir kura neferi ödeve çağı
nlmamıftır. İş görenler ız yıllık 
konturatla gönüllü olarak çalışan
lardır. 

Vitrichs mühimmat deposuna 
yeniden 4 anbar eklenmiştir. 

Krral J or j kutlandı 
Londra, 8 (A.A.) - Kıral Jorj, 

tahta çıkışının yirmi beşinci yıl 
dönümü dolayısiyle bugün Buc
kingham sarayında elçilerin ve 
dominyon delgelerinin kutlamala
rını kabul etmiş ve kısa bir söy
levle bunlara teşekkür etmiştir. 

Dominyonlar ve 
İngiltere 

Londra, 8 (A.A.) - Nevs Chro
nicle gazetesine göre hükumet İ· 
leri ~~lenleriyle dominyon liderle· 
ri arasında Avrupa durumunun 
aytışınaıtı yapılmıştır. Bu aybşma· 
lat sonunda dominyonlann ayn 
ayrı aybşmalannı beklemeden Av· 
rupa konferanslarında imparator
luk hesabına lngilterenin çabuk 
karar verebilmesini temin edici ye· 
ni bir proje üzerinde uyufma ola
caktır. Yalnız 1ngiltere tarafından 
verilecek kararların uluslar sosye· 
tesi andlaşmasının hükümlerind~n 
aykırı olmaması lazımdır. Bunun
la beraber dominyonlar kendileri· 
ni silel yükümlere silrükliyecek 
her türlü kararları red veya ona
mak hakkını koruyacaklardır. 

Andlaşmaların tek taraflı 
bozulması 

Londra, 8 (A.A.) - Times ga
zetesi, İngiliz bakanlarmm dün 
dominyon oruntaklarile yaptıkla· 
rı konuşmaları ele alarak diyor ki: 

"-Dominyon mümessilleri Av· 
rupada birge • müşterek · barış sis
temini istemektedir. Ancak Al· 
manyaya kapıyı açık bırakmak bi
rinci derece önemli bir iştir. Şura 
ıı var ki, Almanyanm eşit elyem 
görmesi için B. Hitlerin devletle-
re, Almanyanın Herdeki hareket
lerine tamamiyle güvenebilecekle
rini ispat etmelidir. Dominyon o· 
runtaklarile Almanyanm andlaş
malarm bir taraflı olarak bozmuş 
olmasını kötülemiştir. 

Amiral Roger Kayes 
Londra, 8 (A.A.) - Emeğe çıkarı· 

lan amira1 Sir Roger Kayes'in yerine 

filo aınirallığına Sir Ernie Cbatfield 

getirilmiştir. 
Sir CMtfield, 62 yaşında olup 191J 

l'fALYA'OA 

Şuşnig ve Musolini 
konuşacaklarnuş 

Roma, 8 (A.A.) - B. Schuch
nig'in 10 mayısta Floransada B. 
Mw;olini ile konuşacağı söylen
mektedir. 

B. Şuşnig İ talyaya 
gidecek 

Viyana, 8 (A.A.) - Başbakan 
B. Şuşnigin bir kaç gün dinlen -
mek için ltalyaya gidecektir. Yan 
resmi Korespondans Politik gaz~ 
tesi başbakanın Bay Musolini ile 
~örüşeceğini haber vermektedir. 

İtalya ve doğu Af rikası 
Milano, 8 (A.A.) - Doğu Af

rikaya gönderilmek üzere yeniden 
üç fırkanın seferber edilmesinden 
bah-seden Popolo D'italia gazete
si, İtalyanın Habeşistanda Avru
pa soysallığmı korumak ve kendi 
kolonilerini herhangi bir taarruza 
karşı şiddetle korumak istediğini 
yazmaktadır. 

Gazeta Del Popolo diyor ki: 
"Habeşistanda, kotarılması la

zmı olan bir durum vardır, çilnkü 
daha fazla beklemek imkansızdır. 
Bu İtalya için bir prestij ve bir 
para meselesidir.,, 

ALMANYADA 

Almanya koloni 
istiyor 

Hanıburg, 8 (A.A.) - 1910 da 
Kamerunda ölen alman seyyahı 
Hano Dominik için dikilen anda
çm açılışında bir söylev söyliycn 
Hamburg şarbayı B. Krogman de· 
miştir ki: 

"-Biz, almanlar, şerefimizin 
bize emrettiği kolonizasyon hak
kının elimizden alınmasına müsaa-
de etmiyeceğiz.,, 

Almanların koloni idare etmek· 
ten aciz oldukları hakkındaki ya
lanları protesto eden şarbayı "Al
manya derecesinde kolonilerini 
tilkel bir şekilde yönetmiı hiç bir 
devlet yoktur.,, demiştir. 

Bay Eden iyileşti 

FR\~3ADA 

B. Flanden'in sağlık 
durumu 

Paris, 8 (A.A.) - Dün geceyi 
fena geçirmit olan B. Flanden bu 
sabah rahatlamıtbr. Doktorlar baş
bakanın sağlık durumundan çok 
memnundurlar. 

Fransız gazeteleri Rusya
ya hücum ediyorlar 
Paris, 8 (A.A.) - Sovyet hU· 

kümetine, J umal aytan Geo Landon 
ile Matin aytarlanndan hiç birine 
vize vennedi diye, Paris gazete
leri ateş püskUrmektedir. 

Petit Parisien, fransız yazar
ları arasında gözetilen bu farlo 
protesto ederek, diplomatların 

yanlarında bulunacak bütün ga. 
.ıetecilere ezitlik istemektedir. Bu 
gibi yolculuklar, memleketten dı
şarı kuralı olmak lazrm gelir. Pe
tit Parisien, bu durum karşısında, 
Moskova'daki bütün aytarlarm 
geri çağınlacağmı oranlıyor. 

Matin, diyor ki: 
"Biz, bu ayrılıktan gurur duyu· 

yoruz. Bu, egemenliğimizin bir 
kanıtı, fikir hüriyetimizin belaesi· 
dir. Komünist Rusyayı ith~ e
deriz.,, 

Ayni gazete, arkasından şu söz
leri ekliyor: B. Laval'in Varşova'
dan geçişi, Moskova'ya gitmesin-
den daha önemlidir. Şimdi, and
laşmanm karşılrklt olarak bize bağ
h bulunan devletler Uzerideki et
gelerini dülünmek, Roma, Londra 
ve Stresa kararlarına göre, kota· 
rılması gereken oktaları incele
meye devam etmek lazım gele
cektir.,, 

Venedik konferansı ve 
fransız gazeteleri 

Paris, 8 (A.A.) - Gazeteler, 
Venedik konf eransmın sonucun -
dan memnundurlar. Maten diyor 
ki: 

"Macaristanın, andla~malann 
değiştirilmesi baknnmda takındı
ğı durumu bırakması, bir genel 
anlaşmayı hazırlamaktadır. 

KUçük antantla yakmlaşmağa 
götUrecek yol açılmıştır. 

B. Suviç, iktimal küçük andlaş· 
mayı temsil edecek olan B. Yev
tiç ite karşılaşarak, böylelikle Tu
na konferansının yollan açılmış o
lacaktır. Bu konferansın toplana· 

BIULL~1K DEVLETLERDE 

Sovyetler ve barış 
Vaşington, 8 (A.A..) - Dernok· 

rat B. Pope, sovyet Rusyanm ba
rııı korumak için hiç bir aüel k~ 
rışmazlıkta bulunmaması prtiyle, 
uluslar sosyetesine girmesi hak
kında bir proje vermiştir. 

Uluslar ıo yelesine ayrıtık vo 
cumuriyetçi B. Hiram Jonson, ıu 
Ce?abı Yermiştir: 
"Harhı ortadan kaldırmak için 

tek çare kendi i,lerin1izle uğra~· 
mak ve ATrUpa propagandasına 

engel olmaktır.,, 
Silahlanma ara§brma komisyo

nunun üyeleri, Amerikanın nötiir 
kalacağı bir harb srraımda &avatı 
çı devletlere ıilah vermeği yasak 
eden bir karar teklif etmişlerdir. 

Eski askerlere pata 
Vaşington, 8 (A.A.) - Sena i 

ki milyar fazla para çıkarılmak ~u 
retiie eski askerlere aid bonoların 
ödenmesini kabul etmiştir. 

ÇEKOSLOY AKYADA 

Çek - Avusturya 
tecim anlaşması 

• Prag, 8 (A.A.) - Avusturya te· 
cım denkle~mesindeki acıih kap:ı
mak ve A vusturyanm Cek;slovak· 
ya'ya yaptığı çıkatı arttırmak için 
dün Avusturya ile Çekoslovakya 
arasında konuşmalar yapılmıştır. 

Çekler sovyetlere 250 
milyonluk kredi açtılar 
Prag, 8 (A.A.) - Çekoslovak 

ıanayi ve banka konsorsiyomu sov• 
yellere 250 milyon kuronluk bir 
kredi vermi~tir. Sovyetler bu kre
diyi çekoslovak ürünlerini satın al· 
mak için kullanacaklardır. UfaJ, 
tefek noktaların düzene konmnsı 
için konuşmalara devam edilmek· 
tedir. Bu konuşmalar gelecek haf
ta bitecektir. 

:ss 

cağı yer, daha kararlaş tınlınamış
tır. 

"Oeuvre,, gazetesi, fransız dıı 
bakanlığının, Venedik konferansı 

sonucundan memnun olduğunu yaz· 
maktadır. Bu gazete, Bulgar ve 
Macar silahlanma meselesini tetkik 
ile Roma konferansına hazırlamak 
üzere Lüsem veya Cenevrede ö
zel bir konferans toplamak mak
sadı ile B. Musolini'nin İngiltere 
ve Fransa nezdinde istimı:acda bu
lunduğunu sanmaktadır. 

& 

Cuxhaven mayn depolan, tam 
randımanla çalışmaktadır. 

yılındanberi birinci deniz lordu ldl. Bil· 
yUk savaşta ısnce Lion, sonra da Que1l 
Ellıabet zırblııına kuına11da etmif, 1930 
Ue 1932 yılı ataaJnda da Akdeni.a fil~ 
aunuıı ,a1lralhfıın yapnııttı· 

Londra, 8 (A.A.) - Büsbütün 
iyileşmi§ olan S. Eden, pazartesi 
günü dıt itleri bakanlığındaki iti 
baıına gelecektir. 20 mayısta top· 
lanacak olan uluslar sosyetesi kon· 
ıeyiııde hazır bulunmaıının çok 
iktiınali vardır. 

9 
miyetle çocuktan bıktığım, memnun. k~· 

Tefrika: 6 orsam' onu götürmekliğimin da~a. ıyı ola-
y v söylüyordu. Bunun sebebını hemen !f!.11.-S'un romanı 

S M • h 1 ' • k•t b cagını 'd' Ç v d g~ an IC e e DID 1 a 1 anladım: Josephine gebe ı ı .. 0cug~ 
0 

• 
duktan sonra işler daha fena gıtmeg: ba~ ... 
1 
dı Nihayet iyi bir yer buluca çocu.~u g;o

t~re.ceğimi kendisine söyle~i::1' Tecrub~ ıle Yazan: Aksel MUNT 
Türkçeye çevirea: Nasuhi BAYDAR 

J osephine diyordu ki: 
,, - "Bu tuhaf bir çocuk, hiç konuşmuyor, 
~nne,, bile demiyor. Şimdiye kadar hiç 
g~ümsemedi, hatta sizin ona gönderdiğiniz 
güzel Noel hediyesini aldığı .zaman bile.,. 
i . Çünkü gene Noel gelmişti. Çocuk benim 
çın zahmet ve endişe, kendisi için nisbi bir 
s:ı-adetle geçen bir senelik bir zamandanbe
rı Josephine'in yanında idi. 

akıllandığnn için, çocuk ~zu:ıden yenıden 
gaf yapmamağa karar vermıştun. 

İki gün sonra, hastalarımı muayene et-
mek için eve döndüğüm zaman, kapıyı.açın
ca bekleme ıalonundan gelen kızgın .bır ka-

dın . . "ttıın Salon her zamankı sabır-
sesı ışı · ' .d. 

1 i le beni bekliyen kimselerle dolu ı ı. 

az daha deviriyordu. İngiliz rahibin karısI 
da kanepeden kalkarak odadan çıktı; be • 
nim önümden geçerken, utanmış bir tavırla 
eteklerini topladı. 

Mamzel Agata'ya: 
- "Çocuğu yemek odasına götürün ve 

ben gelinceye kadar ona bakın,, dedim. 
Dehşete uğramış bir tavırla, kendisini 

bir pislikten korumak ister gibi ellerini u
ııattı; gagaya benziyen burnunun altındaki 
yarık korkunç bir gülümseyişle açıldı ve o 
da rahibin karısının peşinden kayboldu. 

Öğle yemeğini yemek için oturdum. 
John'a da bir elma vererek Rozali'yi çağır· 
dmı. 

sonra, sinirlerim biraz yauştığı zaman ko • 
nuşmanın daha uygun olacağını düşündüm. 
Mamzel Agata meydanda yoktu. Rozali ba~ 
na çarçabuk bir şeyler pişirdi ve bir de süt· 
lü puding hazırladı. Bunu John'la beraber 
yedim. Rozali'nin vaziyetinde olan bütün 
fransız kadınlan çok iyi yemek pişirirler. 
Sinirlerimi yatıştırmak için ayrıca bir kaç 
kadeh şarab içtikten sonra, hiddetten tit -
rediğim halde yeniden Mamzel Agata'm:ı 
kapısına gittim. Fakat gene vurmadım. 
çünkü eğer bu saatte onunla kavga edersem 
gece uyku uyuyanuyacağımı, halbuki uyku
ya her şeyden fazla ihtiyactm olduğunu h~ .. 
tırladım. Onunla s3bahleyin konuşmak da· 

Filhakika j osephine çabuk kızıyordu ve 
Çocuğa iyi bakmadığı, yahut da pencereyi 
açmadığı için kedisini azarladığım zaman 
ekseriya küstahlık ediyordu. Fakat onun 
Çocuğa bağırdığını hiç işitmedim. Fikrimce 
Çocuk onu sevmiyordu ama, bakışlarından :a, ondan çekinmediğini anlıyordum. Tu • 

af bir şekilde, herkese ve her şeye karşı 
lakayıd görünüyordu. Gittikçe onu daha 
fazla merak etmeğe ve kadından da mem • 
n.un olmamağa başladım. Çocuğun gözle .. 
rınde yeniden korku alametleri belirmi§ti ve 
Josephine de onu gittikçe ihmal ediyordu. 
}{endisiyle bir kaç defa kavga ettim. Umu-

J ~h~ ingiliz rahibin kansının yanında, ka· 
ııepe~in köşesine büzülmüşt~ Od~m or " 
tasında ayakta duran J osephıne bagırıp ça
ğırıyor elleriyle hareketler yapıyordu. Be
ni görUnce kanepeye doğru koştu, } ohn'U 
yakalayıp bana doğru fırlattı. Çocu~u an· 
cak yakalamağa vakit buldum. 

Josephine bağırıyordu: . 
- " Sein gibi genç bir Mösyöyü yetış • 

tirmeğe elbet layık değilim. Doktorun ~.zar· 
}arından ve yalanlarından bıktım. Sozde 
öksüzmüşsün. Babanın kim olduğunu anla" 
mak için gözlerinize bakmak yeter.,, 

Kapıyı açtı, koşarak drşarıya ~ıkarken! 
beyaz gözlerinin korkunç bakışlarıyle b~nı 
olduğum yere mıhlayan Mamzel Agata Y.l 

- "Rozali, dedim, şu parayı al, git ken-
die bir rob ve iki beyaz önlükle, münasib 
bir ktlığa girmek için ne lazımsa al. Bugün
den sonra bu çocuğa bakacaksın. O bu ge
ce benim odamda yatacak; yarından itibaren 
de sen onunla birlikte Maınzel Agatanın o
dasında yatacaksın.,, 

Hayret ve korku ile sordu: 
- " Ya Mamzel Agata ne olacak ? ,, 
- " Yemeğimi yer yemez onu kovaca -

ğrm !,, 
Hastalarımın muayenesi bittikten sonra 

onun odasına gittim. Kapıyı vurmak için 
elimi iki defa kaldırdım, ama gene indirdim. 
.Vurmadım ve onunla akşanı yemeğinden 

ha iyi olacaktı. 
Ertesi sabah kahvaltı ederken, düşüne 

düşüne nihayet onu yazı ile haberdar etme
nin muvafık olacağı neticesine vardım. Sert 
bir mektub yazmak için oturdum. Daha ye· 
ni başlamıştım ki Rozali bana, onun kü~ük 
ve keskin yazılarını taşıyan bir kağıd getir
di. Mamzel Agata, hiç bir namuslu insa -
nın bir gün bile evimde kalamıyacağını; huı 
gün öğleden sonra bütün bütiin gideceğini 
ve bir daha da benim yüzi.imü görmek iste
mediğini - tam benim ona yazmak istedi 1ı 
ğim gibi - yazıyordu. 

(Sonu var) 
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M .\CARISTAN'DA 

Macar gazeteleri ve 
Roma konferansı 

Peşte, 8 (A.A.) - Başbakanın 

organı olan Fuggetlenseg gazete
si yazıyor: "İtalya hüldllneti, Ma
caristanın andlaşmalan değiştir

mek hususundaki siyasasına yar
dnn etmeğe devam ediyor." 

UACINIK DUYUKLAR. 

Yugoslav seçiminin 
uluşal sonuçlan 

Belgrad, 8 (A.A.) - Dilnldl 
kabine toplantısında. iç bakanı 
B. Papoviç 5 mayıs saylav seçimi 
sonuçlarını hiikOmet üyelerine 
bildirmiştirı 

İbraşi Paşanın 
uzaklaştırlması 

Londra, 8 (A.A) - DUn öfleden 
IOllra avam kamarumda, İf9İ partisi 
.. ylavlarmdaıı Sir Dewis, ingilblerin, 
bh milfavl.r Zeki İbrqi Pa,anın uzak
lqtırılmaamr, Kıral Fuad'a ne di7e tav
liye ettilderlnl Sir Con Saymenden 
ee>nDUftur. 

Alınan kamplarından 

kaçanlar 
Amsterdam, 8 (A.A.) - Fele

menk smırmdaki bir alman temer
küz kampıdan 7 kapsıh kaçmıştır. 

Leh subayları Almanya' -
ya gidiyor 

Varşova, 8 (A.A.) - Gazete
lerin haber verdiğine göre, Po
lonya yüksek harb mektebi direk· 
törünün başkanlığı altında 4 leh 
subayı,, alman süel kurumlarmm 
çağırışı üzerine Almanyaya gide
cek ve orada ordu kurumlarını 
gözden geçirmek üzere birkaç gün 
kalacak1ardır. Adlan yazılı 3.829.250 seçmen

den 2.778.172 (yüzde 72,55) oyla
nnı kullanmışlardır. 

Sir Con Saymen, cevaben, Zeki tb
rqi Pqanm, devlet lf1erine karıttıtı 

için, ulinJ. kırala tavıiye eden Mısır 
bqbabnı oldutunıu taylemittir. lngi
lfa yilce komi1erl de, tbratl Patanın 

defiftirllmeslni gerekli gördtilflnden 
bunu peklttlrmittir. 

Felemenk topraklarına ıığına
bilen dördü, Felemenk hWdllneti 
tarafından nezaret altına almmış, 
ikisi alman polisi tarafından ya
kalanmış, biri kaçarken üzerine a
teş edildiğinden ölmüştür. 

Budapeşte Hırlap gazetesi di
yor ki: 

"Roma konferansının mukad
deratı, küçük andlaşmanm elinde
dir.,, 

Pester Hoyop gazetesi de şun
lan yazıyor: 

"Banş prensiplerinden esinle
nen Macar ıiyayası bütün ulusla
ra aynlmış haklardan başka bir 
teY istemiyor. 

Yevtiç listesi 1.738.390, birle
şik aynş partileri "Maçek, Davi
doviç, Y ovanoviç ve Spaho,, 983. 
248, Maksimoviç listesi 32.720, İ
yotiç listesi 23.814 oy almışlardır. 

Save banovinliği ile kıyı bano
vinliği ayram, Y evtiç listesi her 
tarafta aynşlarm bir arada topla
dlkları oylardan üstün oy almır 
tır. 

Şako anlaşmazlığı 

Macaristan arsıulusal konf e
ranslarda hak bakunmdan diğer u
luslarla bir tutulmasını istiyor. 
limdiye kadar Avusturya ile İtal
yanın takdir ettikleri bu macar 
görüşü öteki uluslar tarafından da 
anlaşılınca mesele kalmaz.,, 

Alm~n - Belçika 
sıyasal durumu 

Cenevre, 8 (A.A.) - BoliyYB ile 
Paraguay arasındaki Şako anlapazlı

fı danıpna komitesi toplantıya çağrıl· 
dıtı 16 mayıMa, 6nce toplanmayı ka
nrlqtırmıt olan mecllaln Uanomal top
lantısının geri bıraktırma veya koru
ması lazım gellp gelmediği huıuıunda 
brar verecektir. 

Ha t c • l ık ve s p o r 

Dünyada ne kadar radyo 
istasyonu var 

Brüksel, 8 (A.A.) - Sosyalist 
işçi enternasyonalinin bürosu, a
cun kamoyunun Almanyanm dq 

Kovno konferansı 
Kovno, 8 (A.A.) - D.N.B. bil

diriyor: Uç Baltık devleti dış ba
kanlannm konferansı, bugün öğ
leden sonra bitmiştir. Estonya ve 
Letonya dilgeleri bu akşam Kov
nodan aynlacaklardır. Hareketle
rinden evel basım kurumu tarafın
dan onurlarına bir kabul töreni 
yapılmıştır. 

- Sayı 141 içindekiler · 
Niçin tayyarti, bugünün en güvenli 
bir taşıma vasJtuı olmuştur? 
Hava hukuku 
Havada olub bitenler 
Yediden yetmişe kadar 

Yelken uçuşu 
TÜRK KUŞU haberleri 
Sporda müsabaka idmanlanna kaç 
yaşında başlamah? 

Rif11t Taşlm 

Sinanotlu 
Nüshet Ha.7im 

Ferid Ziya 

Vildan Aıir 
Som meydan muharebesini havadan 
nasıl gördüm? ( I ngiliz tayyare. 

elsi Albay Enderby) 
Ankara kayakçdannm Uludağ 
gezintisi nasıl geçti? 

Cenevre, 8 (A.A.) - Arsrulu
.al radyo yayID11 ofisinin ~llık is
tatistiğine göre, 1934 yılı sonun
da A vrupada 23.500.000, Amerika
da 20. 750.000 olmak üzere bütün 
dünyada 48 milyon 300.000 alıcı 
istasyon vardll'. Bu istaayonlann 
6 milyon 780. 760 ı İngilterede, 6. 
142.921 i Almanyada bulunmakta
dır. Nüfusuna nisbetle en çok is
tasyonu olan memleket, Dani
markadır. Burada 1000 kişiye 160 
istcasyon düşmektedir. 

sıyasasma karşı s'!f erber edilıne
sini ve Almanyarun da girebilece
ği bir Avrupa saldmnamak ve 
karşılıklı yardım andlaşmasmm 
hemen yapılmasını istiyen bir ka
rar sureti kabul eylemiştir. Karar 
s'.lreti, macar degiştirme sıyasası
m ve Habsburg hanedanının geri 
dönmesini kolaylaştırmamak şar
tiyle Tuna andlaşmaarm onayla
makta, silahsızlanma konferansı 
çahşmalanna tekrar başlamasrm 
istemektedir. Karar, alman faşiz
mine karşı savaşın alman ulusuna 
karşı bir savaş haline gelmesine 
engel olmanın lazım geldiğini bil
ı~ innektedir. 

30 bin metrelik uçuş· 
VIU'fOv&, 8 (A.A.) - Profesör 

Piccard timdiye kadar yaptığı St
ratosfer uçuılan ve yapmayı tasar
ladığı 30 bin metrelik yeni uçuı 
projesini teknik bakımından anla
tan bir konferans vermittir. Kon
feransta Cumur Başkanı da hazır 
bulunmuftur. 

Unutmuyorlar (Hikiy eo) 
llyas Sin11l 
Server Zıvı 

Gürevin 

lo':vi;;Demiryollan ve Limanları ı 
1 Umum Müdürlüğü ilanlan 

İLAN 
Birinci münakasası feshedilen ve muhammen bedelile 

mikdan aşağıda ya.zıh karpit 20.5.1935 pazartesi günü sa
at 15,30 da kapah zarf usulile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1040,625 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle ve ka
nunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe manii 
kanuni bulunmadığına dair beyanname ve teklifler ile 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisycm r · 'iğ ine vermele
ri lizlmdll'. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Haydarpaşada 
tesellüm ve sevk müdürlüğünd~ \ w An!:.ırada malzeme 
dairesinde dağıtılmaktadll'. (1004) 

Cinsi Mikdan Muhammen bedeli 
lira 

Karpit 75 ton 13875 

1 LAN 

D. D./9 numaralı zahire 
tarifesinin elli bin tondan 
fazla nakliyata ve ecnebi 
memleketlere ihrac editen 
zahirelere ikramiye veril • 
meıi hakkındaki 6, 7 ve 8 in
ci maddeleri 1 haziran 935 
tarihinden itibaren lağve • 
dilmiştir. Bu tarihten itiba • 
ren Haydarpaşa, Derince, 
İzmit, Samsun, İzmir, Ban
dırma ve Menin iatasyon -
lariyle cenup demiryollan 
veya bunun ilerisindeki dl • 
fer ecnebi memleket demir
yollan istaıyonlarma mi.l -
rettep arpa, yulaf ve çavdar 
nakliyatına F baremi üze • 
rinden ıu suretle tenzilit 
yapılacaktır: 200 Km. dahi
lindeki nakliyata % 20, 201 
den 400 Km. dahilindeki nak
liyata ton başına en aşağı 
444 kuruş ücret alınmak şar
tile 'fo25, 401 den 600 Km. 
ye kadar nakliyata ton bqı
na en qağı 726 kuruş ücret 
alınmak ıartile % 30 ve 600 
Km. den fazla mesafelerde 
yapılacak nakliyata da ton 
batma en aşağı 909 kurut 
8cret alınmak ıartile 'fo 40 
tenzilit yapılacaktır. Fazla 
tafsilit için iatuyonlara 

1-1770 
müracaat edilmelidir. (1016) 

1-1792 
1 LAN 

Hayvan vemi olan fi adın 
daki hububat S. 5. 935 tari • 
hinden itibaren D.0./ 9 nu -
maralı zahire tarifesine it -
hat edilmiştir. 

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

İLAN 
Beher tonunun FOB fab

rika teslim muhammen be· 
deli 22,50 lira olan 3,500 ton 
aunt portland çimentosu 22 
mayıs 1935 çarşamba günü 
saat 15,30 da kapalı zarf u
aulii ile Ankara idare bina· 
ıında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenle • 
rin 5187,50 liralık muvak • 
kat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikatan, kanu
nun 4 ündl maddesi muci -
hince işe girmeğe kanuni 
manileri bulunmadığına da
ir beyanname ve tekliflerini 
aynı gün saat ı 4,30 a kadar 
komisyon reisliğine verme • 
leri tlznndır. 

Bu işe ait prtnameler 
390 kuruş mukabilinde An • 
kara ve Haydarpaşa vem~ 
lerinde satılmaktadır. (1021) 

Marmara Vssü Bahri Kumandan
lığı Satın Alma Komisyonu 

Reisliğinden: 
Miktan 

Kilo 
Tahmin edilen bedeli Muvakkat teminatı 

Lira Lira 
27500 kuzu eti 

_ 3~5~oyun eti 
64000 

8800 kuzu için) 
14600 koyun için)= - -

1755 

23400 
Deniz efradı ihtiyacı için yukarda nevileri yazılı 64000 

kilo et 25 mayıs 1935 tarihine rastlayan cumartesi günü 
saat 14 de İzmitte Tersane kapısında kain komisyonumuz 
tarafından kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 
Şartnamesi parasız komisyondan alınabilir. İsteklilerin 
yukarda gösterilen muvakkat teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleri havi tek
lif mektuplarını belli saatten bir saat evci komisyon re-
isliğine vermeleri. (1039) 1-1841 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

A!ma K"'Tlisyonu ilanlan 

Ordu ihtiyacatı için iki şartname ile ellişer baş olmak 
üzere yüz baş büyük cüsyeli katır kapah zarf usuli ile alı
nacaktır. Yüz baş katınn bedeli muhammeni 24000 lira
dır. Yüzde 7 ,5 olan elli baı için 900 liralık ve yüz baş için 
1800 liradır. Yevmi ihale 25 mayıs 1935 cumartesi günü 
saat 9 dokuza kadar. Teklif mektuplarım D. Bekirde Kor 
satın alma komisyonuna vermeleri ve saat onda ihaleyi 
kat'iyesi icra edilecektir. Şartnamesini görmek istiyenler 
tatil günlerinden maada her gün komisyonda görebile-
cekleri ilin olunur. (1044) 1-1844 

İLAN' mektuplan ile Trabzon sa-
A - Trabzon kıtaatı tm alma komisyonuna mfl. 

için takriben 28412,5 liralık racaatlan. (974) 1-1693 
255000 kilo ikinci nevi un a
lınacaktır. 

B - Şartnamesi her gün 
komisyonda parasız ·okuna
bilir. 

C - Atırma ve eksiltme 
Trabzonda Kal'ada aatm al
ma komisyonunda ıs mayu 
1935 çarpmba günü saat 16 
dadll'. 

D - Artırma ve eksiltme 
kapalı zarfladll'. 

E - Muvakkat teminatı 
2131 liradır. 

G - İsteklilerin 15 ma-

Z AY l 
741 araba numaramı kaybet

tim. Yeniaini alacağımdan eald· 
ıinin hükmll yoktur. 

Arabacı Huan oflu Tahir 
1-1835 

l Ankara Belediye Rewliği 
llinlon 

SU ABONELERİNE 
Belediye su işleri mil· 

dürlilğü hukuk mektebi ya
nındaki eski muhasebei hu-

yu 1935 çarşamba giinii saat sttsiye binasına tqmmqtır. 
16 dan bir saat evel teklif (1024) 1-1812 

Göklerin çocukları (şiir} " ,. 
TURK ÇOCUKLARI, TURKKUŞU'NUN 

KANADLARI ALTINA KOŞUNUZ 
Busayıdaki parasız MODEL TAYYARE ARMA

GANINI MOVEZZİDEN İSTEYİNİZ 

tt::, , ,,,.,,..,,,, 

Z..;raal 

Karacabey Harası 
Müdürlüğünden: 

Haranın "4860,, kilo safkan ve 8854 kilo yamnkan Me
rinos yapağm ile 1426 kilo Karacabey lavJl'cık yapağm 

· - kapalı zarf asulile Hara merkezinde atılacaktır. İstekli
lerin 800 sekiz yüz lira muvakkat teminatlarile birlikte ar
tırma gilnil olan 15 mayıs 1935 tarihine müsadif çarşam
ba günü saat on beşte Hara merkezinde bulunmalan Hin 
olunur. (2418) - 1048 1-1849 

askerlik 
şubesi reisliğinden: 

Merkez Nahiyesine bağb köylerde bulunan 3~ do 
ğumlularm ilk -yoklaması başlamıştır. Mayıs 935 nihaye
tine kadar devam edecektir. Bu müddet zarfmc1<1 bu do
ğumlu efradın yeni nüfus hüviyet cüzdar.1ariylc beraber 
ıubeye müracaattan. (1019) 1-1788 
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Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilaruarı 

ıs KALEM MOTORLU VASITALARDA KULLANI
LAN İÇ VE DIŞ LASTİK. 

k Tahmin edilen bedeli (3767) lira (12) kuruş 013!1 yu
•nda miktan ve cinsi yazıh malzeme Askerf fabrikalar 

lllnum müdürlüğü satın alma komisyonunca 22 mayıs 935 
~rihinde çarşamba günü saat 14 de açık eksiltme ile iha
~ .edilecektir. $artname parasız olarak komisyondan ve

l'ihr. Taliplerin muvakkat teminat olan (282) lira (54} ku
~ş 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesa

le mezkur gün ve saatte komisyona müracaatlan. 
(1029) 1--1810 

BtR ADET KAGIT KESME MAKİNESİ 
BtR ADET MAKİNEYİ TEDVİRE AİT MOTÖR 
İI<:t ADET YEDEK BIÇAK 

Tahmin edilen bedeli (1400) lira olan yukarıda mikda
~ ~.~ cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mü.dür-
ugu satın alma komisyonunca 22 mayıs 1935 tarihınde 
~şamba günü saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecek
tir .. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lcrın muvakkat teminat olan (105) lira eye> 2490 n~~ 
talı kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaıkle mezkiir gun 
"' saatte komisyona müracaatlan. (1028) l--1809 

'athnalma KomİK}'orau 
ilanları 

İLAN 
1 - Biı metresinin tahnıir. 

tdıleıı fiatı 36 kuruı olan 70,000 
lbctre mındeı kılıflrg ı bez kapa

h •arfla ckııiltmeye konulmu-:tur. 
2 - İhalesı 11 mayıs 1935 cu

lnartesi günü saat 11 dedir. 

3 - Muvakkat teminat 1890 
Jiradır. 

4 - Şartndmesini 166 kuruşa 
•lınaı. iıtiyenler her giln öğle
den sonra komısyona uğrıyabılir 
~r. 

5 - Eksiltmeye precckkr 
Dıuva)(kat banka teminat mektup 
"eya makbudariyle bnunun 2 
•e 3 uncil maddelerinde yazılı 

•csilıı .. ıarla birlikte teklif mek· 
'•ptannt ihale IMtfndar bir _. 
•t evci M.M.V aatm alm:l Ko. 

~ vermeleri. (913) 

1-1599 

İLAN 
M.M.V. binası çatı arası yan

tın tesisatı pazarlığa konmuştur. 

keşif bedeli 200 liradır. Keşif ve 
tcraitf bedelsiz olarak komisyo· 
llumuzdan alınacaktır. İhalesi: 
13.Y.935 pazartesi günü saat on 
birde komisyonumuzda yaprla
Caktır. Muvakkat teminatı: on 
~ liradır. Pazarlığa girecekler 
2490 No. Ju kanunla şartnamede 
istenen belgeleri komisyona ve-
receklerdir. (1037) 1-1848 --

~nkara aslı)c birinci 
hukuk mahkt·mcM.iıaılen: 

Ankarada Necati B. mahalle
•inde Güne~doğan sokağında os
IQancıkh Ahmet Pehlivan hane
'İnde yol çavuşlarından aslen 
kıbrıslı Cafere : 

160 .METRE MİKABI 
ÇAMTAHTASL 

Tabının edilen bedeli 
(5600) lira olan yukanda 
miktarı ve cinsi yanlı mal
zeme Askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 22 mayıs 935 
tarihinde çarşamba günü sa
at l 5 te kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname para· 
sıs olarak komisyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (420) lira (ya) 
havi teklif mektuplanm 
mezkOr günde saat 14 de ka· 
dar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3 maddele
rindeki vesaikle mezk6r gün 
ve saatte komisyona müra· 
caatlan. (1030) 1-1811 

-44 KALEM DİŞÇİ llAU
tınımst SATISI 

Muhammen bedeli 150. 73 
lira olan yukarda yazılı dişçi 
malemıesi 19 mayıs 935 ta
rihinde pazar günü saat 14 
te Askeri fabrikalar satm al
ma komisyonunca açık art
tırma ile satılacaktır. Bu 
malzeme listesi parasız ola
kornisyondan verilir. Tali~ 
lerın muvakkat teminat o
lan 11 lira 40 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikl.e mez 
kfir gün ve saatta komısyo
na müracaatlan. (997) 

1-1754 

24 TON ÇELİK 
Tahmbı emıen bedelJ 

(4320) lira olan yukarıda 
mikJan ve cinsi yazılı mal• 
zeme Askeri fabrikalar u
mum müdüdüğü satın atma 
komisyonunca 22 ma~ıs .. 935 

Karınız Em.ine tarafından a· tarilıinde çarşam~ gu~u s:'-
S•lan bo§anmanın tescili davası- at J 4 te açık eksiltme ıle ı-
llıtı muhakemesi sonunda 24.4.935 hale edilecektir. şartname 

. dan 
tarihinde Eminenin bot olduğu- parasız olarak komısyon 
lla ve nüfusa tesciline karar ve- ven lir. Taliplerin muv~kat 
cilaı.iı ve kararın bir sureti de teminat olan (324) lıra ve 
2.5.1935 tarihinde mahkeme eli- 2490 numaralı kanunun~· ve 
"ııhanesine talik edilmi§tir. Bir 3. maddelerindeki vesa:kle 
deyeccğiniz vana on beı gün i· 

1 
mezkur gün ve saatte ko

~e bildirmeniz ilAnen teblif o- misyona müracaat.lan. 
hnıur. (1038) l-1847 (1027) ı-ı6CS ..._ ____ ~ __________ .:.___.;~----

Em l ik ve Eytam Bankasından 
2sas N. Cins ve mevkii depozitoaıı 

4,(13 İstasyon civarında Rüknettin ap~-
manmm 13. N. 3 oda ve saireden ı- • 

bar b
• . • 40 Lıra 

et ır daıresı. 
l3Ll2 1 şıklar caddesinde Turhan B. apart· 

manmm 12 N. 3 oda vesaireden iba- L' 
_. C- dair • 51 ıra 
·~·~ en . 

~uliarda cins ve mevkii yazılı apartın~ dairelerı~·ın 
1.6.1935 (i tarihinden başlamak üzere. bir se?e nu~; 

e ve açık: aı mnıa suretile kiraya venlecektır. :1 ~-
1935 tarihine müsadif çarşamba günü saat 11 e 1~· 

rıtıek ve kiralamak istiyenlerin yukarıda yazılı .. depcw
to Parasile bankamıı muamelit müdiirliığiine muraca.t-
1 1 " ı J-1743 """o unut.._ 

& 

d 
Me•jui Ac:aıtelifi halk arasında at 

e ava yarlfluı merakım yaymak maksadı ile 
... .,... llkbbv At Yarıılarmm devam ettifi 

------• müddetçe ber ıama ıebirdcn sahaya ~ 

''' ••• 
husud otobils!er tahıiı etmiştir. ~ 

Yant biletlerini Acentenin Lozan Pa
las altındaki yazıhanesinden alanlar 
bu otobüslerle sabaya bedava gidecek- 1 
terdir. J---1776 

Çocuk Esirgeme Kurumu genel 
Merkezinden: 

Çocuk Esirgeme Kuı umu Genel M~ezi Muhasebe -
sinde bir kitiblik açılmıştır. Aylığı (75) lıradır. 

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

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

ı-· 797 

Ticaret Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Mektebimizin orta kısım ve lise bakalorya imti • 

hanlarma dışardan girmek istiyenlerin en son 10. S. 935 
gününe kadar Maarif Müdürlüğüne uıüracaat etmeleri 

~~ Dilekçeye bağlanacak belgeler ve diğer şartlar 
bakkında fazla malGmat almak istiyenlere Maarif M"üdür-
Jüğünce izahat verilir. (1012) J--1795 
~--~••W 

Ankara Evkaf Müdiirlüğünden: 
Mülhak evkafa ait sanayi, Atpazan, K.pazan. Pideciler, 

Ulucanlar, Belediye, İncesu, Tüfekçiler, Osman, Saraçlar, 
Kayabaşı, Uçtaş~la, Erzurum cadde ve maha11esindeki 
dükkan, fınn, kahve, mağaza, değirmen. hane ve tarla ı. 
6.935 den 31.5.936 gününe kadar bir yıl için kiraya verilmek 
üzere 8.5.1935 gününden itibaren on gün müddetle açık 
artırmaya konmuş ve konan kiralarile bulwıduklan yer
leri ve nmnaralanm gösterir ilan belediye ile dairenin i
lin tahtalarma yapı§tmlmıştir. İhalesi 20.5.1935 pazarte
si günü saat 15 tedir. Tutmak istiyenlerin konan kira üze
rinden yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte her gün 
evkaf apartmanmda oturan Ankara evkaf müdürlüğüne 
ve ihale gün ve saatide ayni dairede bulunacak olan artır
ma ve eksiltme komisyonuna gehneleri ilin olmıur. 

(1043) 1--1845 

Ankara Cümhnriyet Müddei 
UmumiJiPl-!B"'-4'""' 
Manisa ceza evinin _.ir senelik ekmek ihtiyacı 1.5.935 

gibıfinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usuli
le münakasaya konulmU§tUr. Bedeli muhammendcn yüz
de 7.5 kuruş teminat akçesi Terildikten IODra münakasa
ya iştirak etmek ve verilen fiat haddi Wk göriildiiğü ta» 
dirde 20.5.1935 günü aaat 15 de ihale edileceği ve bu hu
susta şeraiti anlamak istiyenlerin mikfdei mıımııilik ma
kamına mÜTacaat eylemeleri ilan olunur. (1045) 1-1843 

Ankara Nafıa Ba~ 
Mühendisliğinden: 

ı - Nafıa kamyonlan için muktazi yedek alitı (971) 
lira (35) kUl'U§ muhammen bedel üzerinden açık eksilt-

meye koıunuştur. • . .. 
2 - Eksiltmeye gireceklerqı muhammen bedelm yuz-

de yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat akçdcrini 
cvelce muhasebei hususiye vemesine yatıracaktır. 

3 - 1stiynler her gün şartnamesini ve almacak mal
zemenin cinsi ve evs:ıfmı bildirir listeyi almak için Nafıa 
başmühendisliğine ve 23.S.935 perşembe günü saat on 
beşte vilayet encümeni daimiaine müracaattan. (1041) 

1-1846 

Ankara Cümhori}et Müddei 
Umuıniliğinden: 
Ank e mülhakatı mahkemelerinde açık katiplik, 

ara v ·1 " h ·ahan kadı 
piyade ve süvari mübaşirlik}en esumurnısalıapı .. .. e ln4 

kek gardiyanbklan içın 14 .. 1935 gunu saat 

dve eı:. abaka ile memur ve müstahdem alınacaktır. İstek-
e mus s · · dd l · d lil • memurin kanununun 4 ve ıncı ma e erın e ya-

zıt~ikalar ve armha~l~rile b_~rlikte imtihan _gününden 
eve) encümen başkatiplığıne muracaat etmelerı ilin olu-
nur. (1051) 1--1850 

istatistik Umum Müdürlüğü 
eksiltme komisyonundan: 

Umum MüdürlU teki Poven aiatemi istaıistik makine
leri için &atın alınacak ol~ 17-20 milyon istatistik ma~ine 
fişi kapalı zarf usuliyle eksıltme~~ çıdkanElak~~ır. ~u fışler 
· · tahmin olunan bedel 36.!>00 ıra ır. sı tme uıı:r -
':: 3 üncü pazartesi günü daırede toplanacak olan korms -
yonda saat 15,5 da açılacaktır. • 

Bu baptaki prtname komisy?n katipliğinden. istenebi. -
lir. 1stekJiter kararlaştırılan eksıltme a m~ saatın?en ?•r 
aaat evel yüzde yedi buçuk RJ?va~kat tr~ TeSJ~al.~le 
teklif mcktublannı kanun daıresınde k mısyon reıslıgme 
vermeleri limndır. (856) 1-1502 

BAY.iFA' 
ez: sm 

Dahiliye Vekiletinden: 
Müstahdemin için alınacak SO adet karyola pazarlıkla 

mübayaa edilecektir. Muhammen kıymeti altı yüz 600 li
radır. Nümuneyi görmek istiyenler her gün vekalet ek
siltme komisyonUDil ve pazarlığa i§tirak etmek jstiyenle
rin de 13 mayıs 1935 perşembe gilnü vekalet eksiltmtı ko-
misyonuna müracaatları. (989) 1-l 723 

Ankara Belediye Ba~kanlığındaıı: 
1) Belediyeye aid l"ord markalı kapalı kullanıJnut 

otomobil açık arttırma ilt: satılacaktır. 
2) Muhammen bedch {1200) bin iki yüs liradır. 
3) Muvakkat teminat (90\ doksan liradır. 
4) İstekliler l~S-1935 ı>azar günü saat on buçukta oe

Jedive hesab işleri direktörlüğüne geJmelidirJer. J-!7~ 

Dahiliye VekiJetin den: 
Müstahdemin için alınacak 100 adet Battaniye pazara 

lıkla mübayaa edilecektir. Muhammen kıymeti 800 Jifa.. 
dır. Nümuneyi görmek istiycnter her gün vekilet satın 
alma komisyonuna, pazarlığa girmek istiyenler de mu
vakkat teıninatlari} le birlikte 12 mayıs 1935 pazar günil 
saat 15.30 da vekalet eksiltme komisyoµuna müracaatla· 
n. (993) l-1727 

Ankara Şehri İçme Su 
Komisyoaundan: 

Elmadağ - Çankaya boru hattı tizeriııdc M.ühye n 
Yabattal mevkilerinde ikı bekçi evı inşası açık eksiltme
ye konulmuştur. Ke!}if bedeli (5000) liradır. Femü §Utna 
me, eksiltme şartnamesi keşif evrakı ve projeler Ankara 
şehri içme su komisyonnndan alınacaktır. Eksiltme 
19.5.935 tarihine rastlıyan pazar günü saat on beşte An· 
karada 1şhan 4 üncü katta içme ıu koirrİ9yonmıda yap1-
lacaktır. Eksiltmeye girebilmek için ,, '~ heubile m 
lira muvakkat teminat ile ba gibi inşaat )'aptlklımm p 
terir vesikalarını vermekle beraber 2490 Na. la ba..
ve eksiltme prtnamainde yanlı §altlan- bad olı111 n .. 
mndır. 

İstekliler 2490 No. J11 ._anma 42 illd -ddoMnde ,.. 
mı şekilde eksiltmeye iftirak edecek~.("') ı-ı, 

Dahiliye Vekiletinden: 
Adet 
50 Yastık 

200 Yutık yüzü 
100 Çarpf 
ıoo Battaniye Jr:dıfı 

llUstahdenıfu fçfn almacak ,umıa. ~ ,.. -
landan puarlılda m8hayaa ech1ecebfr. 

Mutwnnnen kı,meti 705 ,edi y6s bef lhcbr. Hillmm\ 
leri görmek iatiyenler her gün 9ekilet IM:m alma 11ami9i 
yonuna vermek istiycnlerin de 11 m&JI& 1935 taribindf 
saat 15.30 da •ekilet aatuı alma komisyomma mürac:aUi 
lan. (991) 1-1725 

Maarif Vekiletinden 
Ankarada yeniden yapılacak 

Sıyasal Bilgiler Okulası 
binası eksilbnesi 

1 - Ankarada Cebeci yolunda Yüksek mekteDler lçfd 
ayrılan arsaya hazırlanan projeler, şartnameler ve lfihika
sma uygmı olarak yaptmlacak okula binası kapalı zarf Uf 
luliyle eksiltmeye konuhinıştur. 

2 - Bu yapının keşü bedeli 330.184, lira CIO kuıLllllf:ml 
1-Bil itlere ait ewak fUDlanlır: 
A - Eksiltme prtnamesi, 
B - Projeler •e detaylar, ) Y• blWller, mllM-"' 
C - Fenni prtnameler, ) sat, elektrik, ı• 
İstekliler ba jJWOje ve nrakı 16 lira 50 k1SUf karplı • 

lmcfa Bftanhlr ın.aat dairesinden alabilirler. 
4 - Bbiltme 21 - Mayıs 1935 tarilBııe gelen alı gi1I 

nü saat 16 da Ankara'da Maarif Bakanlığı İnpat dai:reaiDt 
de toplanacak aı tama ve eksiltme kmhiaycıamıda ala 4 

caktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek için-: 
A- 2490 No. lı artuma ve eksiltı"M ?ve ihale tanmm • 

mm 17 inci maddesine uygmı 16957 lira'38 kurushık mu• 
vakkat teminat vermeleri, 

B - Ticaret odasına kayıtlı bulmuıUsı, 
C - Maarif Bakanlığı İnşaat dairesi müdürliiğünden 

ehliyet vesikası alan diplomalı miymarl veya inşaat mü 
hendisf ohnasr. 

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

Ankara Milli Emlak 
• Müdürliiğünden: 

Ummni hapishane dahilindeki bakkal dükkAmnm 800 
lira muhammen bedelli icarı senevi9inm ibaleıi 19-5-935 
pazar günü saat ıs te yapılmak üzere açık artmlmara 
konulm111tm. İsteklilerin 60 lirabk diposito makbnzu t!t 
deftent.rhkta kandan komis.yan. ~an. (100 ) 

1--175 
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YENi SiNEl\ılADA daima güzel 

BU AKŞAM 

Son ayrılış oyunu 

Balabanağa 
Komedi 3 Perde 

Yazan: Musahib Zade Celal 

BİLETLER: Her gün saat 14 den itibaren Yeni si- ~ 
iH nema kişesinde satılmaktadır. 19) 
ij-1x1x1x1ı.:X:x1x1,:ix1x1x1x1x1x1x1x1x1xix1x1x1x1x1xliıl91 

.t\nk:ara Ceza Evi l\iüdürlüğün eıı 
Ankara Ceza Evinin 1. haziran. 935 tarihinden 31.5.936 

sonuna kadar beheri (960} gram itibarile bir senelik 
(385.440) kilo ikinci nevi ekmek bugünkü belediye rayici
ne göre - 29,871 - lira - 60 kuruş bedeli muhammene
sile 4 mayıs 935 tarihinden itibaren - on altı - gün müd
detle kapah zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Ta
lihlerin bedeli muhammenin yüzde - yedi buçuk -
nisbetinde banka mektublannı kanunu mahsusundaki sa
rahat veçhile teklifnameye lef ederek yevmi ihale olan 
0.5.935 tarih pazartesi günü saat - 15 - te Ankara cümhu
riy.et müddei umumiliğinde müteşekkil komisyona ver
meleri lazımdır. İhale günü saat 011 beşten sonra verile
cek teklifname kabul edilmiyecektir. Şartnameyi görmek 
ve fazla izahat almak istiyenlerin Cebecide ceza evi mü
dürlüğüne müracaatları ilan olunuı. (998) 1 - 1759 

l(ütahya C. Müddei 
Umumiliğinden: 

Belediyece kabul edilen üçüncü derecede harcı ek
mekten ve beheri (960} gıram olmak ve günde azami 
(350) asgari (100) adet olmak üzere Kütahya ceza evinin 
1. 6. 935 ten 30. 11. 935 tarihine kadar altı aylık ekmek ih
tiyacı için 1. 5. 935 ten 1. 6. 935 tarihine kadar aleni mü
zayede usuliyle ihalesi yapılacağından bir ay müddetle 
münakasaya konulmuştur. Talihler teminat akçalariyle 
yevmi muayyende münakasa komisyonu riyasetine ve şe
raiti öğrenmek için eyyamı sairede ceza evi müdüriyeti-
ııe müracaattan ilan olunur. (1000) 1 - 1762 

Ankara Belediyesi 
Başkanlı ... ında n: 

Belediye su işleri için 38 kalem demir malzeme vesai
re eksiltme yöndemiyle eksiltmeye konulmuştur. Bunla
rın oranlanmıs tüm tutan 540 lira ve muvakkat teminatı 
70 lira 50 ku~ştur. İstekliler şartnamesini İtfaiye mey
danında belediye su işleri levaznnında 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 

P.1 T. Binalar ve levazım 
ınüdı rlü~ürıden: 

l) Şehirler arası telefon muhaveresi için satın alınma
sına ve tesis ettirilmesine lüzum görülcn 4 tane baş ku
ranportör cihazı ile 5 tane muhtelif tipte müşcddide, 7 ta
ne filtre, bir tane şehirler arası mas~sı, 9 takım muhtelü 
volt ve amper saatlik akkü bataryası ile 2 talam elektro
jen grupu fenni şartları dahilinde kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2) Cihazların heyeti umumiyesi ite teferrüatının ve 
tesisıyesinin muhammen bedeli 140.000 liradır. Eksiltme
si 12 haziran 1935 tarihinde saat on dörtte yapıl.:ıcağından 
isteklilerin fenni ve idari şartnameyi almak için her gün 
ve bu baptaki tekliflerini vermek için de mezkur tarihe 
rastlayan çarşamba günü saat 14 e kadar Ankarada P.T. 
T. U. Müdürlük binasında satın alma komisyonuna mü-
racaat etmeleri. , 

3) Eksiltmeye iştirak edecek olanların (8250) liradan 
ibaret muvakkat teminat akçelerini idare ve:.'nesine te;;lim 
ettiklerine dair makbuz veya kanunen muteber bir banka 
teminat mektubu ile 2490 No. lu kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde zikrolunan vesaiki taı ifatı kanuniye dairesinde 
zarflayıp ve mühürliyerek muayyen olan saatten evet ko
misyon riyasetine verilmesi lazımdır. 

4) Sartnameler bedelsiz olarak verilir. (944) 
1-1643 

Emlak ve Eytam 
B nkasından: 

Cebecide Demirli Bahçe mevkiinde baııı<~mıza aid 32. 
numaralı iki katlı kargir ev ihale bedelinin dörtte biri pe
şin verilmek ve dörtte üçüaltıtaksitle üç senede faizli ola -
rak ödenmek üzere 15 - mayıs - 935 çar"'amba gün· saat 11 
de mi.izaye<le ile satılacaktır. 

Evin 750 metre murabbaı arsası, zemin katında bir oda, 
bir sofo, bir ınatbah1 birinci katında üç oda bir sofa, bir he
ıa. bir matbah ve bir hamamı vardır. 

Müzayedeye girmek için 400 lira pey yatırılacaktn. Faz 
la malumat almak için bankamız muamelat müdürlüğüne 
mtirncaat edilmelidir. (9~) 1-1707 

KANZUK 

Balsamin Kremi 

Elli senelik bit maziye 
malik ve dünyanın her tara
fında takdir kazanmış güzel
lik kremidir. Cildinizin gü
zellik ve tazeliğini daima 
muhafaza eder. Balsamin 
kremi memleketimizin ki -
bar mehafilinde rağbet gör
müş ciddi bir kremdir. Çil
leri ve buruşukları izale e
derek tene fevkalade bir ca
zibe bahşeder. Ruhnüvaz ko
kusu ile ayrıca şöhret ka -
zanmıştır. Balsamin kremi 
katiyen kurumaz teninizin 
latif tazeliğini, cildinizin 

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

ZAYİ 
Sabri isminde tatbik imzamı 

ıkaybettim. Bu imza ile kimseye 
borcum yoktur. Hükmü olmadığı 
ilan olİ.ınur. 

Mehmed oğlu Şaban 

ZAYİ 

İzmir polis müdürlüğünden 
aldığını ikamet tezkeremi kay
bettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Yugoslavya tebaasından Hay
rettin oğlu Abidin 

Satılık apartrman 
Halen vilayet jandarma ku

mandanlığının oturduğu bina 
ıoahibi tarafından müsait şerait 

dahilinde satılıktır. Mimar Si
nan caddesinde N. 6 terzi Timi
ye müracaat. 1-1775 

l""KiSARN"A 'i 
i 
i 

Maden Suyu 

İştahı artırır, en ağır 
-3 yemekleri kolay hazmet
~ tirir, içimi lezzetli, temiz 
,., ve sıhhi sofra suyudur. 1 Karaciğer ve böbrek taş-

~ 
Pı larını düşürür, taşların te

l şekkülüne mani olur, her 
~ çe~it hazimsizliğc, mide 
~ ekşiliğine, şişkinliğine, 
= kum ve şeker hastalığına 
- en eyi ve tabii ilaçtır. 

ft 
ffi 
"" 

EN TABU İŞTAH 1-
-- LACI KlSARN A MA- -
• DEN SUYUDUR. ~ 

-; ANKARA SATIŞ ;. 
d DEPOSU = 
1 Şevket Bakkaliyesi -
§ Yenihal. 20 
m Perakende büyük şişe 
..;. 30. küçük 20 kuruştur. 

Toptan alanlara ayrıca 
tenzilat yapılır. Tel. 2259 

1-1828 

-----~~0::-.&.tl!l>=-ta8~~ 

(- ·-tm~ı~:-sahib::-Ba;u 
harriri Falih Rıfkı ATAY ı 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdürU Naeuhl 
BAYDAR 

Çankm caddesi civannda 
Uluı Basımevind• basılmış· 
tll. 

.:. . . . .· ' Kara ve Deniz Motorları 

En 
Fazla 
Aranan 

Yeni ve az müstamd 

Fabrikası 

·mamula
tmdan 

2 - 3 beygirlik petrol motörleri 
K A R A ve D ı! ;\ 1 'l 

7 - 20 beygirlik dizel motörleri 
Depomuzda hazırdır. Satış Yeri 

H A N S f R A N !<. ve Ş e r i k i 
Galata Voyvoda caddesi - Agopy an Han No. 5 
P•ıı-.ta kutusu: 14·20 - lstanhul fe)c·fım :4·-H•a8 

................ ..:: ....... m:ı .... mm .............. aa ...... .. 

Ankara asliye mahke
me!'i hirinc.~i im ku k daircı.i 

Ankarada Bankalar cadde
sinde Dr. Salahi bey apartma
nında ka-pıcı İlginli Mahmuda: 

Ankaranın Nazımbey mahal 
lesinde 42 numaralı evde mukim 
ilehmet kızı Fatma ile 30.4.935 

tarihinde Ankarada akitleriniz 
o!licra ve bir kaç gün karı ko.:: 
olduktan ıoonra aile vazifelerini 
ılımal ederek hanei zevciyeti tcr
kedip altı ayı mütecaviz bır za· 
mcındanberi bir daha eve gelnıe 
miş olduğunuzdan ihtaratı koinu 
niye icrasile müstacilen ayd.ı 

yirmi beş lira nafaka ta.k t•rını 

ve boşanmaya karar itasını ta
leple hakkınızda verdiği ı:.tida 

usulen tebliğ edilmek üzere mü
h:ışire verilmiş ve gösterilmiş o
lan adreste bulunmadığınızdan 

davacı Fatma ilanen tebliğini is
temiştir. Mahkemece hukuk usu
lü muhakemeleri kanununun 141 

ve müteakip maddeleri ahkamı· 

na tevfikan ilanen dava arzuha
linin tebliğine ve tarihi ilandan 
itibaren 15 gün müddetle cevap 
verilmesi lüzumuna karar veril
miş olduğundan müddeti mezkQ

re zarfında ikametgabınızı bil
dirmeniz ve yahut muıoaddak bir 
vekil gönermeniz aksi takdirde 
~ıyabınızda muamele yapılacağı 
tebliğ makamına kaim olmak U-

zere ilan olunur. 1-1836 

Mobleli Moblesiz 
Yenisehirde 2 oda ayn 

ayrı ve ikisi birden kiralık -
tır. Kmacr Han İşevi Tel: 

1~1745 3714 

Kiralık 
Yenişehir Selanik caddesi ni

hayeti No. 6 apartmanın 2 inci 
k~tı 4 oda ve konfor 

Tel: 1510 1-1772 

ZAYİ 

523 No. lu bisiklet nuınara pi

lakamı kaybettim. Yenisini ala

cağmıdan eskisinin hükmü yok

tur. 

Anafartalar caddesi İs:ık tica

rethanesi elektrikçisi Bedri 

1-1387 

Ooktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, F!RENGİ VE 
BEISOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

Hastalarını her gün 9·13 
''e 15 ?O \ e k::ıdar kahnl eder. 

ı\nkara Valili~nden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara vilayetinde Çubuk 

barajı yanında yeni yapılacak 543 metre yolun tesviye a · 
meliyatı ve sınai imalatıdır. Bu işin keşif bedeli 6066 lira 
18 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
a: Eksiltme şartnamesi 
b: Mukavele projesi 
c: Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
d: Tesviyei türabiye şose ve kargir ill!aata dair fenni 

şartname. 

e: Hususi şartname. 
f: Keşif cetveli 
g: Plan, profil ve arzani maktalar ve tekibi türap cet • 

veli istiyenler bunları Ankarada Nafıa dairesinde mütalea 
ve tetkik edebilecekleri gibi eksiltme şartnamesi ve husu
si şartname ve keşif hulasası cetveli istiyenlere bedelsi1 
olarak verilir. 

3 - Eksiltme 19.5.935 tarihinde pazar günü saat 15 te 
Ankara vilayeti Nafıa Başmühendisliğinde yapılacak .. 
tır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 455 lira mu· 

vakkat teminat vermesi bundan başka ticaret odasına ka .. 
yıtlı olduğuna dair vesikayı haiz olup göstermesi Uznn• 
drr. (1014) 1-1785 

Dahiliye Vekfiletinden: . 
Müstahdemin için yaptırılacak 50 adet elbise dolab1 

pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Muhammen kıymeti 620 liradır. Nümune ve şartna• 

mesini görmek istiyenler her gün vekalet satın alma k~ 
misyonuna ve pazarlığa iştirak etmek iatiyenlerin de 9 
mayıs 1935 pazartesi günü muvakkat teminat parasile bir~ 
likte vekalet satın alma komisyonuna müracaatları. (990) 

1-1724 

Ank, ra inhisarlar 
Baş ~liidürlü~nden . " 

Kilosu Beher yüz kilo için muham • 
men bedeli 

Kr. Santnn 
3000000: Çankırı 3,50 
1200000: Keçeç 4,10 
1000000: Koceç 4,52 .iO 
500000: Yerli 4,38 
600000: Alibaba 3,70 
200000: Boncuk 8.00 
400000: Sarıkaya 7, 70 
800000: Akçakoyuntu 4,00 
500000: Çoğul 7 ,50 

Yukarda isimleri yazılı tuzlalarda 935 senesi için tuz 
çıkarma ve taşınması 28 nisan 935 gününden itiabren yir· 
mi gün müddetle açık indirmeye konulmuştur. Miktar, 
yüz kilo için muhammen bedeli hizalarında yazılıdır. İn • 
dirme 18 mayıs 935 cumartesi günü saat on beştedir. 

Şeraiti anlamak ve indirmeye girişmek istiyenlerin 
Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğündeki komisyona ve • 
ya mahalleri memurlarına müracaat etmeleri (963) 

J)ahiliye Ve {aletinden: 
Müstahdemin için alınacak 50 adet yatak nümune'>i· 

n~ gô;.e pazarlıkla mübayaa edilecektir. Nümuneyi gör
mek istiyenler her gün vekalet 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) 

1-1 ?"fi 
••• ... • .. j • ' • ., ................... ._ ,. 

SİNEMALAR 
l YENi 1 BU GECE 

LJ rul.ıedayi Tiyatrosu tarafından 

BALABAN AGA 
Komedi : 3 Perde 

Gündüz 13 matinesinden itibaren 

YAŞAMAK KORKUSU 
Miriaın Hopkins - Frederic March 
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Bos a sevdaları 
Eski Rumeli düğünleri - halk 

türküleri şarkıları 


