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Stoldıolnı, 14 ır sveç ga-

zetesi, llabeş imparatorunun danışmanı °" 
lem itrncçli General Sirgin'in Adisababa'dan 
ayrılacağını yazmaktadır. l.1Jveçli öğretmen 
subaylar. işlerillde lwlacaklardır. 

Her yerele 5 kuru 

Giindelik 

HAVA EGEMENL1Ct 
Türk Kuşu kurumunun açılma

lı ve kına vına başlaması ulusal 
~ayabmıza yeni bir hız veren mut 
u bir hadise olmuştur. Ulu Önder 
Atatürk, her alanda olduğu gibi 
bu yolda erişilmesi gereken ama -
cı da yüksek bir uzdillikle belirt -
ınişlerdir. Türk büyüklerinin ö • 
!1em ve özenle elkoydukları her 
•t üzkea başarılır. Türk Kuşu da 
~er halde türk havasının önürdet
aız egemeni olacak ve sayın Bat -
bakanımızın dediği gibi onu me • 
deniyetin birletme ve buluşma a • 
lanı haline getirecektir. 

·Büyük Kurultay yeni tüziiğü kabul etti 
Kronik. 

Hareket 

Ulusların hayatında ve tarihin
de ilkönce üzerinde yaıadıklan 
toprak başlıca bir etke sayılıyor • 
du. Ona egemenlik ulusal hayatın 
korunması ve açılması bakımın • 
dan yeter görünüyordu. Fakat ha
yat ilerledikçe, ve uluslar arasın· 
daki ilgigler arttıkça denizlerin de 
rolü büyümüş, ve onlara egemen 
olanların gücü ve kazancı yüksel -
ıneğe batlamıştır. Yüzyıllarca bir 
çok milletlerin tabiğ'i hep deniz -
ler üstünde belli olmuştur. 

l11Aan zelcisı, insan enerjisi top
ı-aa; yo denizleri kendine yeter 
görmiyerek ~abiatı büsbütün ege · 
ınenliği altına almak için havalar
da da hüküm sürmek arzusunu 
göstermiştir. Çok eski olan bu ar
zu tekniğin yeni durumu ile ar -
hk gerçekleşmİf bulunmaktadır. 
Böylelikle yeni medeniyetlerin esa
sı toprağa, denize ve havaya da · 
Yanacak ve hele imkan verdiği 
cabukluk ve kolaylık dolayısiyle. 
ha va unsuru bunlar arasmda git • 
tikçe arlan bir önem ve değer ka
zanacaktır. 

Arsıulusal hayatta kuYVetli ve 
•erefli bir orun elde etmenin bun
dan sonra ilk tartı yurdun havala • 
rına egemen olmaktır. Bu egemen· 
lik yalnız savga bakımmdan de· 
iil, ülkenin ekonomik hayatının 
Ytikselmesi için de gereklidir. Yur
dun dört bucağını timdiki tekni -
iin imkan verdiği en kısa bir va • 
kitte maddiğ ve tinel bir surette 
biribirine bağlıyan hava yollan 
onun artık candamarları olmuştur. 
Bunlara yalnız vatan çocuklarının 
hükmetmesi lazım olduğuna gö
re bu ödevi hakkiyle baıaracak 
gençlerin de timdiden yetiştiril · 
lllesi hem devletçe ve hem de ulus
ça candan benimsenecek önemli 
bir işlevdir. 

Şimdi Türk Kutu Kurumu ha 
\racıl_ığın ~ütün ulusun itlevi hali . 
ne gırmesınde hayirli ve verimli 
.~lısmalarma batlamı,tır. Kurum 

turk f'"" ı·.... d k' . nç ıgın e ere ının gerçeklet 
~esini kolaylaıtıracak çok değer· 
lı, çok güçlü unsurlar bulacaktır. 
Atatürk, türk çocuğunun ne bü -
Y~k bir enerji kaynağı olduğunu 
bılerek ona yol gösteriyor: Türk 
Çocuğu da sevi11çle, kıvançla bu ip· 
bete uyarak 'her itte olduğu gibi, 
avacdıkta da, en yüksek düzey· 

de, gökte kendini bekliyen yerini 
az zamanda dolduracaktır.,, 

Zeki Mesud ALSAN 

Boğazlar için ne 
konuşulmuş? 

Bükreı, 14 (A.A) - Havu af• 
~dan: Balkan konferansın• 
a Romanya, Y unaniıtan ve 

Yugoılavya'nın Türkiyece bo
iazları yeni battan silahlamak 
hakkında gösterilen isteği arkala • 
~kararını vermit oldukları söy 
~er:!.Y.or. Bugün ~ay T~vfik Rü~~ 
~ SoyYetlenn Bükret elçısı 
le Y Oatrovld arumda uzun bir 
00utına olacaktır. 

,-BtLDtRiG l 
C. H. P. Büyük Kurulta -

yı 14.5.935 .alı günü ıaat 1 O 
Ja toplanaTak yeni tüzük tcu· 
/ağını konuımuı ve onamıf · 
tır. Uzun raporu ancak ya. 
rına (bugüne) kadar yelifti • 
rilebilecek olan dilek iılerini 
konuımak üzere on bq mayıı 
ıabahınJa tekrar toplanacak
tır. illerden gelmiı olan dele
geler bugün ( Jün) öğleden 
•onra tarım en•titüsiinü gez • 
mi§lerJir. Delegeler çarfamba 
günü Parti Genel Katibinin 
öğle yemeğinde bulunacak • 
lwdır. 

Atatürk 
Türk Kuşu alanında 

Atatürk, ötey akıam "Türk Ku .. 
şu,, nun uçuş alanını tereflendi
rerek üyelerin çalışmalarını göz
den geçimıit ve derslere çok ya· 
kından ilgilenmiılerdir. Büyük 
Önderin bu ilginliği geneler ara· 
sında çok coşkun biı: heyecan u
yandımuttır. 

Dinsel ayın 
Mareşal · Pilsudskinin ölümü 

dolayısile bugün Polonya bUyUk 
elçiliğinde saat ı 1 de bir dinsel 
iyin yapılacaktır. 

Ywıan seçimi 
Atina, 14 (A.A.) - Aynş par

tilerinin katılmasına bir kolaylık 
olmak üzere hükümet, seçim tari
hini bir haf ta geri atmaya karar 
venniştir. Seçim 9 haziranda ya-
pılacaktır. 

Kurultay delgeleri dün Yüksek Tarım 
Enstitüsünü gezdiler 

Büyalc Kurultay delgelerl 'dan ı•~ilclerl Yat.se~ .•arrm ~nstlta.sande 
Parti kurultayı deleılert dün 

Yüksek Tarım Enstitüsünü ıezmit
lerdir. Saat 15.5 da Enstitüye ıi· 
den delgeleri Tarım Bakanı Bay 
Muhlis Erkmen; enstitü direktörii 
profesör doktor Falke, enstitü pro· 

feaörleri, talbeler, k&rtılamııtır. 

Bay Laval Moskova'da 

Konferans salonunda toplanan 
delrelere hakan; enstitünün kuru
luıundaki nrgı ve gayeyi anlat· 
mıt, enstitünün tarım alanında ya· 
pacağı büyük devrimi, yurdun Ü· 

rünlerini yeğritip ona bol gelir re
tiren yenilerini katarak türk köy
lüsünün hayatında yapacağı geli

şimi izah etmiıtir. 
Delgeler 15-20 şer kişilik grup

lar halinde enstitünün her tarafım 
gezmişler ve kendilerine her kıs
mın baıardığı it ve ödev anlatıl
mıtbr. 

Fransız ve Sovyet dış hakanları 
konusuvorlar 

' 

Moskov• lconu1mılarını yapma!.ı 

Moskova, 14 (A.A.) - B. La
val ve B. Litvinof dün saat 15.30 
da dış işleri komiserliğinde bir sa
at konuşmuşlardır. 

Hiç bir bildiriğ çıkarılmamış-

tır. 
Havas'ın özel olarak gönderdi-

olan Bay Lava/ ve LıtviMI 

ği aytara göre, B. Laval Varşova 
konuşmalarının sonuçlarım B. Lit
vinofa bildirmiştir. İki devlet a
damı fransız - sovyet paktının o
naylanması meselesile, Avrupanın 
doğusunda yapılacak mmtakavi 

(Sonu 6. cı sayıl ada) 

Delgeler cumuriyetin yarattığı 
en güzel bilgi ve ilim eserlerinden 
birisi olan enstitüyü çok beğendik
lerini; bulundukları yerlerdeki 
genelerin enstitüde okumalanna 
önvereceklerini ıöylemiılerdir. 

---------·-... ------
B. T. R. Aras 

Biikreşten ayrıldı 
Bükreş, 14 (A.A) - Bay Tev· 

fik Rüştü Aras dün ak~m ba,ba
kan B. T atareıko ile iki memleket 
arasındaki ekonomik ve finansal 
meseleler üzerinde görütmüttür. 
Türkiyeni~ Romanya elçisi B. 
Tanrıöver de bu İörütmede hazır 
bulunmu§tur. 

Bay Araa dün aktam Roman
va hükümetince emrine hanediJe, 
cjzel vagonla hareket etmış. t~tas
yonda BB. Tataresko, Titülesko, 
Maksimos, Sa ve) Rodülesko, iç 
bakanı 8. fnculetz Türkiye, Sov
yetler Birliği elçileriyle Romanya 
ekonomi delegasyonu bafkanı, 
Romanyamn Ankara elçisi tara -
fından ucurlanmıttır. 

Kullandığımız kelime karşılıkları: 

Evre - Safha 

1911, 12 deyiz. Türkçülük Ji-
le geçiyor: Arab ve lar• gramer 
ıekillerini bırakacağız. Henüz iki 
yeni kelimemiz oar: YarJ, der
nek! Gazetelerde a r az yerine 
parmak he.a.bı tiirler baflamak-
taJır. 

Gene, ihtiyar, eıki yeni kala
lı, herkeıten türkçülüğe kaTfl bir 

hüciim koptu. Bunlann içinde birm 
Ja Sel ani k kıskançlığı oar. 
Çünkü ilk likir ve sanat türkçü
lüğü orada belirmiıtir. 

Türk diline ve türk clüfünü
§Üne erkinlik vermek iiçn, belki 
biraz çiy, biraz zevksiz, lakat gö
nül ate§iyle çalııanlara karıc, t .. 
tanbul oımanlın yalmz bağırıp 
çağırmaktadır. Yeni oe lxqka bir 
ideoloji de öne sürdüğü yoktur. 
bütün kuvvetini ö I k e ve a • 
l a y ,a vermiftir. 

Eğer kua tarihi bir daha göz
den geçirir•eniz, JUftU görür.Ü· 
nüz: BunlaT, yavaf yavtıf, lakat, 
arkadan ve yandan, ve B a b I • 

a l i göreneği üzere, bir kaçı• pa
yı bırakarak, yeni harekete katıl· 
maktadırlar. Ôyle bir katJq ki, 
gene B a b ı a l i göreneii üze
re, İf baıanlırıa, hareket sancağı
m sırtlamak, iı alııar•a, gözden 
kayboluvermek için, en eloerifil 
iıtrateji noktaları onlar taralırt
Jan tutulmuıtur. 

Biz, o zaman henüz ycumafa 
ba1lıyanlar, ıeyirciyİz. T arilı gö
zümüzün önünde geçti ve ıon 
cleorimin bütün eserlerinde, he
,,..,. ,,.,,_,, oyna ıelıiltle, ıelmir
l11111p danla. 

AıatiirAr lier ileri aldlf wibi. 
ıü/i bir fflll'la bocalayıp tlaran, 
clil ue lıültür uyam11m ela eliriiniir
lükten lrurtarclı; ona Ja lıartal 
kanadı taktı. Ve atır luaı Hrfli. 

Şimdi kayp~a katdmalı Je
fil, uçarca koımak, nJa nJeıe 
yetiımelı, ve 1921 clofamluların 
elinde, her •aat vurtıfflncla, bir 
yeni ululı Cl§an h a r e k • t •an
cağını gözden kaybetmemek la
zım! 

Yelkenler, göz kaTaTtan büyük 
enginin ıert rüzgan ile ıiıti; yo
•unlu kıyıların tembel türkülerini 
bırakıp, canlı ve ıalıralt, dalga
lar, bul ıtlar, iJe ölmez gençliğin 
•enloni•ine alııalım. 

Kars depremi dolayısiyle 
çekilen telgraflar 

Irak baıbakanrnın Kars dep
remi dolayııiyle hükümetimize 
gönderdiği baıaağlama ~);rafile 
Dıt Bakan vekilimiz B. ŞiıAl'Ü Ka
yanın cevabı aşağıdadır: 

Dıt Bakanı 
Ankara 

Kırallık hükümeti tarafından, 
derin duygularına Cumurluk Hli
kümeti yanında dilmaç olmaya Ö· 

devlenmit olarak, Kara depre 4 

minin sebeb olduğu nüfusça ka -
yıblardan doğan kederi paylaıtı • 
ğımıza inanmanızı Ekselansınız • 
dan dilerim. Bqbakan 

Yaıin Alhaıimi 

S. E. Yaıln Alhatiml 
Batbakan 

Baidad 
Kars depremi dolayııiyle Eli • 

selansınızın bildirmek kayrasın 4 

da bulunduğu hislerden çok duJ'1 
gulanmıt olarak gerek pbsmmt 
ve gerek hükümetimin te}ekkür 1 
lerini kendilerine sunar ve Kıral• 
hk Hükümetine de iletilmesini rİ• 
ca ederim. Şükrü Kay• 
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Orman Çlltllğf Onblrinci Yılına G rdl. 
r 

' ' 
Orman Çiltlifinin lnıgünkU halinden birkaç ıörünüı: Genel direlrtörlük kurafı, Çiltlifln Bir yönetim eul oe Ormantla bir yol. 

Ankaramızın en büyük e . 
aerlerinden biri olan Orman 
Çiftliği kurulalı on yd geçti 
ve on birinci yıl baıladı. 0r . 
man Çiftliğinin iıleyip gelit • 
mesi ile yakından ilgilenmit 
olan tarımcı saylavmnz Bay 
Ya,ar Özeyin yazdığı değerli 
yazıyı aşağıya koyuyonız. 

On yıl önce kuruluşunda tek ağaç 
hile görünmiyen, varlığını; Gazi istas-
Yonunun ilerisinde bataklıklara gömül· 
tnüş yıkrk bir evle belli eden bu çift
likte bakınız bugün neler görünüyor. 

Altı milyonu geçen ağaçlarile süs
lenmiş olarak çiftçilerimize, çiftçiliği. 
tnize örnek ve bilgili çiftçi yetiştirme
de de önayak oluyor. 

Bir taraftan Ankarayı güzelleşti

riyor, bir taraftan da halkın sağlık, sos· 
yal, bedizel isteklerini karşılıyor. 

Çiftliğin en büyük sıfatı bütün tarım 
suğbelerini içinde toplamasıdır. 

Çiftlikte genel tarım bütün parça
larile alınmıştır. Gelen çok yetkeli bir 
uzmanın çiftlik için verdiği bir raporda 
"Bu öyle bir müessesedir ki, bu elve
rişsiz toprak, ve buhranlı durum karşı. 
sında burada ya sabır tükenir veya pa· 
ra,, dediği halde bUsbütiln tersine ola
rak bunlarm her ikisi de artmış ve art-

maktadır. 

Büyük Önder güzel yurdu düpıan 
elinden kurtardıktan sonra aşağıdaki 

lakonik sözleri le: 

(Yedi tuırdanberi cihanın dört 
kö1eaine •evkederek kanlarını a
kıttığımız, kemiklerini yabancı 
topraklarda bırakdığımız ve yedi 
asırdanberi emeklerini ellerinden 
alıp israf eylediğimiz ve buna mır
kabil daima tahkir, terzil ile mu
kabele ettiğimiz ve bunca feda
karlıklarına ve ihıanlarına kar§t 
nankörlük, kü•taftrıkla mukabele 
ettiğimiz ve uşak mertebesine İti· 
clirmek istediğimiz bu a•il sahibin 
huzurunda bugün ihtiramla haki
ki vaziyetimizi alalım.) 

Köylülerimizi naaıl ıördilfUnO ve 
onlar için neler düşündUtunü göıtcr. 

mit ve iJte o büyük uinlerdir kJ dıp. 
rıdan gelenlerin "çölde cennet,, adını 
verdikleri bu eseri yaratmıştır. 

Acunsal bir önem alan çiftlikte en· 
gin (Extensif) zengin (lntensif) tarım 

sistemlerinin her ikisi de vardır. Her 
sene 800 - 1000 hektar tutan ve yayla· 
nın her çeşid ürününü yetiştiren tarla· 
]arın hazırlanıp ekilmesi makinelerle 
yapıldığı gibi biçme ve harman da ma· 
kine iledir. 

Tarlada ekinleri biçen makine bu a
rada harmanı da yapmaktadır. Biçer • 
döver adını alan bu makinelerledir ki 
biçme, dövme harçları yüzde 70 azal. 
maktadır. Büyük harmanlar elektrikle 

yapılmaktadır. 

Çiftliğin en büyük gelir kaynağı o

lan hayvancılık şuğbesinin başında kı
vırcık, karaman, merinos, tifti.k ve ka· 
ragüllerile koyunculuk gelir. 

Astragan kürk veren ve memleket. 
te adı bile o kadar bilinmiyen karagül· 
lere çok a.z bir damızlıkla başlandığı 

halde, bunların dişleri; yapma döl
lendimıe ( suni telkih ) yolu ile 

çoğaltılmış, derileri bugün ya· 
b~ncı iller piıyaaaeında birincJ deNcede 

tanınmıştır. 

Boyları kilçülmüş, verimlerl azal• 
mıf yerli ineklerimize karşı çiftlik Z5 
litreye kadar ıild veren bir yayla tipi 

meydana getirmekle inek~ilikto de bü· 
yük bir başarık göstermiştir. 

dan en gUç ve çetin bir fUğbe olan bi· 
raci/ığı da çiftlik canlandırmııur. 

Hublona varıncıya kadu blitün Hk 
maddelerini memleket ürünlerinden a· 
lan ve içimi Ustün bir tlirk birası yara. 
tan fabrika da bu büyllk varlığa katıl· 

mış bulunuyor. Fabrikanın yanında ay- ı 
rıca bir buz fabrikası ve ıoğuk hava de
poları da vardır. 

t. bJr yer ayırtmıftu'. 
Her çefid omwı ve alb afaçları 6 

mtlyonu reçmiı ve memlekette •l•çlan. 
dırma itine ömek olmuftur. 

100 hektardan çok bir toprakta 5 fi
danlık yapılmıştır. Ağaçların bir kısmı; 
tuerlerinde budama yapdamıyacak ve 
odunlarından faydalanılac•t- "lr derece. 
de bilyilmilılerdir. 

Çiftlikte hiç bir kurağ yokken çadır önünde Jttatürk ve birlikte 
~alııanlar 

tiyacı brfılıyan eserlerindendir. Mu

:r:eye efy• ha:r:ırhyan bir de atölye Yar. 
dır. 

Yüksek tarım enstitülerine girecek 

gençler, burada bir yıl çiftlifin bütün 
şuğbelerinde çalı9ırlar. 

Çiftlik çocuklariyle etraftaki köylu 
çocukları için beı 11nıflı "onuncu yıl 
yatı okulu,. burada kurulmuıtur. 

Bundan başka bir takım kimsesiz ço-
cukları tecim o'kullannda yetiştinerek o

radan çıkacakları kendi tecimgelerin. 
de'ki işlere yerleşirdiği gibi çiftlik ida

re edecek örgeleri yetiştirmek lçin lix 

derecesindeki tarım okullarını bitirmiı 
gençler de yardımcı i'yar olarak alın
makta ve alıştırıldıktan sonra kendilo
rine it verildiği gibi demir fabrib

sında da vilayetlerden gönderilmiı 

gençler yetiştirilmektedir. 
Görülilyor ki burada çiftlik genİJ 

bir öğretici, yetiştirici, ıotyaJ kurum 
halini almış bulunuyor. 

Bundan başka memleketin· birçok 
yerlerindeki ihtiyaçları yakından ~ 

mek Uzere Atatürk'ün gene bu esaslar 

içeı isinde kurulmuı Ankara dıtındaki 

çiftUkleri vardır. 

Yalovada Baltacı, Silifbde Tekir 
çlftJifl. Dörtyolda narenciye bahçeleri. 

Çiftlfklerde ekme, yetittirme, tarım 

zanaatLanna verilen öncnı niıbetinde 

:ıcun buhranının tarımda belirttiği sor

luk ve güçlüklere karşı tecime] itlere 

de esaslı bir yer bırakılmııtır. Dıpn

larda açılan mağazalarile çiftlikler, ye-

tiştirdiklerini ve yaptıklarını aracılara 

ihtiyaç bırakmadan alıcılara, yoğalt

manlara vermektedir. 

Dışardan memlekete yılda 8 mil· 
yon lira kadar bir para getiren ve ay. 
rıca bir tavuk çiftliği halini alan ta

vukçuluğa bugün Ankaramn ihtiyacını 

karşılıyacak bir önem v~rilmiştir. 
Tarım endüstrilerine kelimenin en ge

niş manasile yer verilmiş ve her birisi 

birer fabrika halini almıştır. 
Ankarayı temiz süd, peynir, tere

yağı, ve çeşidli peynirlerile besliyen 
süd fabrikası en son usul ve makineler. 

le iş görmektedir. 

Memleketln hemen her yerinde kul
lanılan 12 tip pulluk ile su tulumbaları 
ve tarımın bütün yaraçlarıru yapan ta
rım makine ve avadanlrkları fabrikası 
çiftliğin bütün makine ve yaraç.larını 
yaptığı gibi, vilayetlere varıncıya kadar 
birçok yerlerimize makine ve yaraçlar 
ypllar. Tesviye, model evleri, tornala
rı sayesinde Ankaranm birçok binala
rını süslendiren demir ve sarı dökme

ler yapar. 

Yeni makinelerle kurulan deri iabri. 

kası kimya endüstrilerinin en incelikle
rinden faydalanarak her çeşid derileri 
sepilemekte ve kürk hayvanlarının de
rilerini de kıymetlendirmektedir. 

Çiftliğin birçok yerleri koru, park 
halini almıştır. Marmara paııkı ile Ka

radeniz plaj ve parkı Ankara halkının 

başlıca seyir yerleridir. Çocuklar için 
bir de Lilnepark kurulmuştur. Bilyük 

ağaçlandırmanın ihtiyacı olan su, Mar
mara havuzundan başka Karadeniz par-

kında yapılan 8000 metre mikabındaki 

havuzdan alınmakta ve bu yüzeyden bir 

de plaj meydana getirilmit bulunmak

tadır. 

Müze ve hayvanat bahçesi: Kuru
mun göze çarpan ve çok büyilk bir ih. 

Merkez çiftliğinin bir yıllık alveri.. 
sinin 2,S milyon lira gibi bir ralrama 

vardığını söylersek bu işin bllyüklüğil 

kendiliğinden anlaşılır. Onun içindir ld 

dışarıdan geleı.1.:r bu büyük eser kaqw

sında hayranlıklarını saklıyamamakta. 

dırlar. 

Tarım fenni ve ekonomisi bakırr 

Çiftlik yetiştirdiği arpasmı biraya 

çevirdiği gibi bir kısım buğday ve çav. 
darını da kurdugu ekmekçılik sanatile 
ekmek olarak kıymetlendirmektedir. 

Köylü ve çiftçilerin unlarını hazır· 

lamak üzere çiftilkte bir de Değirmen 

vardır. 

İklim vo toprak bakımından Anka
ra ve yöresinin güzel üzüm yetiştirme 

kabiliyeti düşünülerek 25 hektarlık top. 

rakta bağlar yapılmış, bir de. Ar.Jç,.:kan 

asma fidanlığı kurulmuştur. ~uı-ada her 
çeşid yemeklik üzümler yetiJtirif<liei 

gibi 100.000 litre ş:ırap yapan b:r de §B· 

rab fabrikası vardır. 

150 hektarlık yer kaplıyan ve bir 

yemiş çdtliği halıni alan çeşidli yemiş 
ağaçlnrı hayretle görülecek eserler ara

sındadır. 

Ankaranrn herkesçe bilinen çok gü-

Bunlardan yalnız yüksek bir ıoo-

Atatürk traktör üzerinde çalıftyor 
zel ve kokulu balı, arıcılığa da çiftlik. Çiftlik kurulrırlten çadırlar. -

ı içiy 
------------------------------------
Ankara bi Berkes a 
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Çiltliğin modern biTa labrikan ve ~ 

teJmiat profesörün alSylcd.ikledni yuı. 

ırorum: 

"A tatürk'un çiftçilikle iliıiği Ol dutu
nu bilmlyen okur yazar bir avrupalı 

yoktur. Bu çok elverişsiz şartlar al~ 

da tabiğatı nasıl yendiğini gösteren bu 

eserle türkler kıvanç duymak.da haklı

dırlar. FaJı:at insanlığın tabiğata, çe. 

tinliklere karşı koyma bakunından ar

aıulusal bir çalııma sembolü aaydan bu 

eserde insanlığın da bir Jnnn.ç payı 

vardır,,. 

Her alanda olduğu gibi burada da 
en büyllğümüzüa bu lıe büyük bir öz. 
geçi ve enerji ile bqlamasıdır ki, ulusa 
bu çok canlı eseri kazandırmıştır. 

Onun önünde bir kez daha eğilelim. 

Bedizel -= Bedit 

Tarım = Ziraat 

Yetkeli ca Sal!hiyetli 

Umım = Mütehauıs 
Hars= Muraf 

Yaşar OZEY 

BC!fUJlr. ... Munffakiyıet 

Yaraç = Alet 

Sepilemek = Debagat etmek 

Yöre= Cinr 

Tecimcl = Ticari 

Tecimge -=- Ticcrrethane 

Orge = U.nıv 

İşyar c:::r Memur 

Aracı = Mutava~srt 
Yoğaltman-= Müstehlik 

Cbgeçi = Feragat 

Alveri - Muamele 

d - 1 lY abancı gazetelerde okuduklarımı~ 
Almanyanın iç ve dış 

sıyasasr. 

B y Hitler bugün yanında kendisi • 
nin dış sıya~ı danışmanı Bay Fon 
Ribbentrop olduğu halde Bremenhofen· 
den Münih'c uçmuştur. 

Öyle anlaşılıyor ki kendisi, blitün 
Avrupanın beklediği sıyasal diyevi ha
zırlamak için, eskiden de yaptığı gibi, 

Bavyera'ya çekilecektir. 

Ortada dolaşan duyaklara bakılıraa 
bu diyev, Bay Hitler'in angıt barış EÖY· 

levini söylediği 17 mayısın yıldönümU 

olan 17 mayıs Rayştag önünde söyle • 

necektir. 

Bay Hitler son hafta azadını büyük 
bir alman gemisi içinde alman kıyıla • 
rında bir yolculuk yaparak geçirmiş, bu 
yolculukta kendisine Sü Bakanı Gene
ral Blomberg, deniz komutanı Amiral 

Rader, Doktor Göbbels Doktor Şaht, 

Bay He , Bay Fon Ribbentrop yol ar -
kad~lı ı etmişlerdir. 

Bu kısa deniz yolculuğunda hep 
Almany nın iç ve dış sıyasasının hangi 
temeller üzerine kurulacağı ve ryürütü
leceği konuşulmuştur. 

Frankfurter Çaytung gazetesi bq
yazmanı ••yıkı mı yapı ta§lan mı?" b~ 
lığı altında yazdığı önemli bir bafyazı
da bu konuya enine boyuna dokımmak
tadır. 

Bu yazman diyor ki: 

"Bu paktlar sıkıdan sıkıya gözden 
geçirilmelidir. Bu göıden geçirme so • 
nunda bunların gerçekten uluslar sos-

,-etcsinin ana tüzüğüne uygun olarak 
mı yoksa Almanyanın ka~ı durmakta 

pek haklı olduğu bir ıekildeki bir ta -
bm amaçlarla mı yapıldığını görmek 
tı:nkan iç.ine girecektir. 

Ne olursa olsun, Almanyanın sal -
dırmama andlaşma1anna girmemek yo

lunda •erdiği söz geri almm.tf değildir. 

Yalms biz, bir takım birleıznelerc gir • 
mek taraf mı tutmıyacağu; Bunu ken
dimiz için yülriiınsel saymıyacağu. Or

tada brrakı hnıı birtelr köprü YUdn n 

bir tek köprii değildir. 
Geıxral Göring Almanyuun bir ha-

• güwnıiği and1aıznasma girmesi için 

yaptığı önergeyi tekrarlanuJtır; brp -

lııkh olmak prtiyle Almanya'nm bir si

W:su.lanma anlapnasma girmesi, bizim 

chpn sıyasan:ı.ızm temel direkluindcn 

birisidir. Fakat bunun bir takım politi

b dalrttrderiyle brqtınlmasma göz 

yummak istemiyoruz. 

Bay Hit1er•in ve yahud öteki devlet 
adamlarımızm arsıulusal ıuyasa için 

Wnnİf olcfukları 8iizkr, hSll Ceta bir 

Jıalctedir; geri alııamuu,, anadan bl
dın1-nJfbr. FakM hunt.m ltSJtb -
rılmamaet, gizli tedbir1erle amacmdan 

,asırtılmaması prttır.,, 

Bir barış pakb 
6 mayıs 1931 taribli Deyli Httald 

gazetesi "Bir barı~ paktı,. ba§lığı altm
da yllZdığı bir b~ ya:z.rda diyor ki: 

"Fransu - Sovyct paktı herhangi bir 
saldmp kal'Jı brplrklı olarak bir gü

venlik ve korunma ft bu aurctle banp 

koruma i~n yapılmı}tır. 
Bu pakt, uluslar sosyetesinin. yasa

ları içindedir. Bu iki dC"flet, içlerinde 
Almanya da bulunduğu halde bütün 
devletleri bu pakta girmeğe çağmyor
lar. 

Bütün güvenJ koruma tedbirleri gi
bi, bu pakt da saldınşı durduracak de
recede kuvvetini artırmak suretiyle sa
vaş iktimalini azaltmak yoluna gitmit
tir. 

••. Geçen perşembe gUnO Avam Ka
marasında Sir Austin Çemberleyn "Bi
zim karşısında yalnız bir gözcil olarak 
duracaksak uluslar sosyetesinde üye ol-

teminin anlamı nedir? Yalnız seyirci 
duracaksak uluslar sosyetesinin üye ol-

mamızdan ne asığ çıkar?,, demiştir. 

Ondan sonra da Moskova yolculu
ğunda Bay Eden'le beraber bulunan 
Lord Kranborn'dan birçoklarımızın bil

diği halde söyleyemediği gerçek bir SÖ· 

zO hiç çekinmeden şöylece ortaya attı: 

- Şurasını unutmamalıyız ki ulus
lar sosyetesini koruyan kuvvetler, eğer 
içlerinde biz bulunmazsak yeter kadar 
kuvvetli olamıyacaktır. 

Bu gerçeklik karşısında İngilterede 

gözlerini yumulu tutan bir kimse ne 
kendi kendine, ne kendi yurduna, ne de 
uluslar sosyetesine karşı namuslu dav
ranmıyor demektir.,, 

Biz, ellerimiz bağmsı:z: olarak bu kü
menin dışında mıyız ,ıyoksa e11erimiz te
miz olarak içinde miyiz? 

Biz, bugüne bugün 1914 yılında ol
duğu gibi karşılıklı bir silahlanma ya-

fl]l siyasasını mı güdeceğiz? Yoksa kol· 
lektif bir korunma kuvvetinin üyesi gi
bi mi davranacağız? 

Bunlar öyle aorulaıdır ki hüküme

tin bunlara dosdoğru ve kestirmeden 
cevap Yermesi beklenir. 

Gazete, burada Bay Makdonald'm 

Avam Kamarasında söylediği sıyasal 

söylevden bahsetmekte ve yazıstnı ~öy
lece bitirmektedir: 

tngilterenin kurucu ve yapıcı sıya

sasmı bqarabilmek ve tamamlamak için 

birçok anahtarlar gerekmektedir. 
Bunlardan birisi de deniz sorumu

dur. 

Bundan dolayı deniz sıyasası apu 

derecde öııemlidir. 

Fakat bütün bulnardan daha önem
li olan sey engin bir yetke ile Bay Hit
lerin aizındu çıkactt olan ııözlttdir. 

Tayms'dan 

İtalya yeniden 
asker topluyor 

Romadan I mayıs taribli Deyli Tel
graf gaznesine bildiriliyor: 

.. İtalyanın doğu AfrikasmdaW .a
mtlrgclerinin tehlike karp-smda olduğu 

için yeniden 200 bin kişinin silah altı
na almmasmı buyuran ulupl bildiri bu
rada büyük bir heyecan uyan~tır. 

Bu bildirinin anlamı 1udur ki İtal
ya. 600 bin ile 700 bin arasında amri 
ailah altında bulunduracaktır. 

Bugüne kadar 40 bin ile 60 bin eıra
ımıda bir kuvvet Eritrcye ve Somaliyc 
gönderilmiş bulumnaktadrr. 

Uluşal bildiride deniliyor ki: 
"Adlan belli bir takım Avrupa fal). 

rikaları tarafından Adis Aba;baya birçok 
silahlar gönderilmiı ve Habeş hüküme.. 

ti bir~ok askerlerini silah altına çağır
mıştır. 

İmparatorun son zamanlarda verdi
ği bir söylevde bizim doğu Afrikaısın
daki sömürgelerimizin güvenliğini ko

rumak için böyle tedbirlere baş vur· 
mamın gerekli kılmaktadır . ., 

~--------·· ... ----~~-
IJokarno ve İngiltere 

8 mayıs 1935 tarihli Deyli Telgrafa 
Berlinden bildiriliyor: 

Lokamo paktına karşı !ngilterenin 

nasıl bir durum takınacağı hakkında 

ingniz dış bakanr Sir Con Saymen'in 

söylediği sözlerin burada uyandırdığı 

kuşku devam etmektedir. 

Almanya Rusyaya saldıracak olur

sa o z:ıman Fransa Rusyanın yardımz

na koştuğu zaman, lngi1tercnin ken· 

disini, hu pakta göre, Almanyanm yar

dımına ko~ yükümünde göımiyc

ct"ğini bil "'tren bu sözler, başka devlet 

adamlairr.m sözlerindnı fazla etki bı 

rakmıştır. 

Fr:tnkfa.rter Zaytung gazetesi bu 

kornı üzerinde yazdığı bir yazıda her

hangi bir }ianllJ anlaşmurn önüm ge 

çebiJmel< i in bütün durumun duru t>İt 

hale getiri:mesi gerekliğini ileri sürü . 

yor. 

Bu gazttc diyor ki: 
••Ahıan}'a, Loftarno paktına sım <n

k1 san?m11 duruyor. 

Fransa ile Almanya arasında her • 
hangi bir alanda bir &avaşma çıkacak o
Jursa ':r.m!arm karşısında Lolı:arnonun 

hükümfoı ini yerine getirip getirmiye. 
ye'ciğini İngiltere kararlaştırmalıdır. 

Jn~iliz dış bakan.mm kar.mlık di

yevinden çıkan anlam, lngilterenin ber 
nangi bir saldırış karpsında Lokamo 
•ükWıılcrindcn knutirim 51yınp yar • 
drma koşmamak dileğin.!e olduğudur, 

t 
k 
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ma 
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Büyük Kurultayın açılm<Uı dolayı.sile Aıatürk'e yurdıın lıer 
yanından kutlama telgrafları gelmelaedir. Kurulta) ,foUıyı
aile, ulusun Büyük Öndere •evgi, IJClğlılık t·e inamnı bildi
ren ve her biri biribirinden giiz.el ve içten du)gular ~ıyan 
bıı ulgraflan gönderenleri 01ağ1ya ·yu:.ıyorıı~: 

ÇORUM 
Alaca: Himayei etfal başkanı N. Sa

kar, Hililiahmer ba§kanı - H. Bilgin, 

Parti B~karu - A. RW, ilU iktı -
ut başkanı Bahri - Osmancık: C. H. 
P. Ba§kaıu A. Güney. 

DENİZLİ 

Denizli: Ş. Erten, Halkevi başkan 
vekili - Tavas: Türkmen, C. H. P. 
İdare heyeti başkanı - Tavas: Gün
gör: Şarbay başkanı, Irmak Ayakkabı· 

cıJar kurumu - Tavas: Uzman, Me -
mur1ar kuJübü başkanı - Davas: M. 
Yağcr, Krzrlcabölük belediye başkanı 

- Çivril: Çorbacı, C. H. P. ve beledi
ye ba~bnr, Aslan, Esirgeme kurumu 
~kanı, - H. Türk Spor baıkanı -
Sarayköy: Stok, C. H. P. idare heye

ti başkanı, M. Tdkat, Denizli belediye 
bakanı - Tavas': Feyzi Usln, Kızılca
bölük nahiyesi parti başkanı - Acrpa

yam: F. Erten, C. H. P. başkanı - Bol· 
dan: Talat Tarakçr, belediye başkanı 

- Boldan: T. Gür, C. H. P. başkanı -
Acıpayam: Ekrem Ozar, Mualimler 

birliği başkam - Tavas: Ahmet, Do -
kumacılar cemiıycti bel!kanı - Deniz
li: Salih lsakrak Parti ba~nı - De
nizli: Mümtaz Peker parti başkanı, 

EDİRNE 

Edime: S. Bilgen, C. H. P. vilayet 
idare heyeti başkanı V. - Edirne: 
Halil, Halkevi Başkanı - Kavaklı: 

Mehmet, Kavaklı belediye başkanı -
Kavaklı: İbrahim, Kavaklı C. H. P. 

ba~kanı - Kavaklı: Cemil, Tayyare 
kurumu başkanı - İpsala: A. R. Say· 
gı, C. H. P. başkanı - Keşan: M. Sa -
vaşal, Keşan Ulusal Ekonomi ve Ar • 

tırma kurumu başkanı - Keşan: ~efik 

Keşan tayyare şubesi başkanı. 

ERZİNCAN 

Kemah: S. Baykara, Koruma kuru
mu başkanı, H. Özdemir, Parti başka 
nı, Kızılay başkanı Benice, Kadri Bay· 
kara, ulusal Ekonomi ve artırma kuru 
mu başkanr, N. Aksoy, Muallimler bir
liği başkanı, Yalçın Kaya, Türkiye T. 
A. C. başkanı. - Pülümer: M. Doğan, 
Kent ve C. H. P. başkanı, Edip Yavuz, 

İliceköy Parti başkanı - Kuruçay -
M. Yılmaz, parti başkanı - Erzincan: 
M. Altınok, Parti başkanı. 

ERZURUM 

Yusufeli: H. Ermiı, C. H. P. bat • 
kanı - Hasankale: Zakir Aksu, C. H. 
P. ve belediye başkanı - Erzurum: 

H. Bedri, Ticaret ve Sanayi odası 
ikinci reisi - Kiğı: Özeğe, C. H . Par
ti başkanı, Rifat, Ga1ip, Hali1, Talat, 
C. H. P. üyeleri. - Hınıs: Ş. Ö:r~r, 
C. H. P. Başkanı. 

ESKİŞEHİR 

Eskişehir: Cevat Unagur, C . .tt. P. 
Bakan V. - Eskişehir: Faruk Yersel 
HaJkcvi Başkanı - Seyitgazi: Onay, 
İlcebay vekili - Seyitgazi: M. Demir, 

C. H. P. Başkanı - Seyitgazi: K. Sa • 
• 

karya, Şarbay 

GAZİANTEP 

Kilis: Ziya Güres, belediye bq'ka -

ru - Kilis: H. Uzc1, Ticaret odası bq
kanı - Antep: A. Göksel, C. H. P. 
Başkanı - Antep: Hamdi Kutlar, be· 

tediye b şkanı - Islabiıye: Hümii Oz
er, C. H. P. başkanı. 

GiRESUN 

Alucra: Tevfik Ekmen, C. H. P. Jta. 

sa başkanı - Giresun; E. Dizdar, Gi -
re un Şarbayı - Gömeç: C. Apan Ki
ni, Yukl A. Halet, R. Sert, B. Tuzlaca 
- Tirebolu: S. Karakaya, Belediye 
başkam - Görele: R. Sabri, C. H. P . 
- Tirebolu: S. Karakaya, C. H . P . Baş

kanı - Giresun: R. Cendet Erdemir, 
lduaJlimler birliği başkanı - Ş. Kara

hisar: TaJit Sabuncu, Halkevi başka -
nı - Tirebolu: O. Görer Ziraat odası 
k~nr - Ş. Karahisar: Rü~ü Özsan, C. 
Il. P . B .. r!:<!nı 

GOMUŞANE 

00mn,~: Fikri, Halkevi kanı 

- GiimUşane: SnH:yman Daltapan, C. 

H. P. ba§kanı - Bayburt: E. Alp, C. 
H. P. B~kanı - Bayburt: B. Akko .. 
yunlu, Halkevi bqkanı - Bayburt: T. 
Çoruh, Belediye Bqkanı - Gümüşa· 

ne: Ceaml Bayar, Vali vekili - Kel • 
kit: H. Şahin, C. H. P . başkanı - To .. 
rul: Cetın, C. H.P.başkanı -

!ÇEL 

Mersin: Fuat A'kbaş, Ta.yyare ce • 
mfyeti başkanı - Mersin: Mansur 
Bozdoğan, Liman şirketi umum mUdü
rU - Mersin: Mi tat, belediye başkanı 
- Mersin: Mi tat Tur, İdman yurdu 
başkanı - Mut: Ali Ataışık, Parti baı;
kanı - Mersin: Dr. Mahmut Develi, 

Parti başkanı - Tarsus: Zerbank -
Mersin: Dr. Hayri Tolunay, Çocuk E
sirgeme kurumu ba~kanr - Mersin: 
Dr. Şükrü, Hiliiliahmer başkanı -
Tarsus: Z. Uygur, parti başkanı -
Taşucu: Halil Dol ek, Parti başkanı -
Anaypazan: Kani Işık, Parti başknnı 

- Tarsus: Ege, tlçebay - Tarsus: Z. 

Uygur, Şarbay - Tarsus: Kocak, Tile 

car .!culübü başkanı - Silifke: Rasim 
Yözbek parti başkanı. 

Bugünkü saynnızda ge
çen kılavuz kelimeleri 

(Bş 2 inci sayıl ada) 

Olası = Muhtemel 
Onay1amak = Tasdik etmek 
Oran = Tahmin 
Ortak olmalc ... İ§tirak etmek 

Ödev = Vazife · 

Öğretim = Tedris 
Önvermek = Teşvik etmelC 
Önge =ı Mani 
Örgütlemek ...., Teşkitatlamak 
Özel = Hususi 
Özgülük - Hususiy~t 
Sağde =Sade 
Sağlamak = Teml.n etmek 
Saldırmama -= Ademi tecav\b 

Saldırgan - 114'.ütecavi.z 
Serüven = SergüzC$t 
Sr.yasal = Siyasi 
Sonuç = Netice 
Subay = Zabit 
SUrel til.ze kurulu = Daimi adalet 

divanı 

Sonuç = Netice 
Sosyal = 1çtimat 
Şölen - Ziyafet 

Tarım = Ziraat 
Tez1eştirme-k = Tacil (tesri) etmek 
Tinel = Manevi 
Tören = Merasim 
Tümen -= Fırka (Askerlik terimi) 

Türlü = Muhtelif 
Tüzük= Nizamname 
Urün = Mahsul 
Uçak =Tayyare 
Usnomal = HariJnııade (Proplgieux)° 
Uretim -= istihsal 
Usnomal = Fevblick (Extraordi· 

~tt) 
Uyc -= Aza 
Vargı - MakaacJ 
Yaraç = Alet 
Yargıç= Hakem 

Yeğritmc:k - Islah efme.k 
Yönctge = İdare 

Yüğrüm = Merhale 
Yürütüm = İcra 

Zorunda olmak = Mec:ıburlyetlııde 

olmak 

Romanın bugünkü parçasında kulla.. 
nılan lce?imelerin osmanbca karşılıkla• 

rı: 

Ustat = Ustad 
Sekin c:: Sikin 

Erkli= Asude 
Tecimge - Ticnethane 

A!bııy - Mıralay 

Sag ı ca \ c,1 • 
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Anl{arada bir elektril{ işleri 
etüd bürosu kurulaca}{ • 

B. Litvinof, B. Lavali selamlı
yan söylevinde demiştir ki: 

"- Sağlam bir kanağatla söy
liyebiliriz ki yaptığımız andlaş
ma bir barış araçıdır. Bu andlaş
manın özgülüğü, onu imzalayan
ların andlaşma hükümlerini tap
lamak lüzumunun hiç bir zaman 
ortaya çıkmamasını candan ve şid~ 
detle dilemektedirler. Bu gayenin 
gerçeklenmesi güç olmıyacaktır, 
çünkü bu andlaşma iki büyük Av
rupa devletinin barışı her ne su
retle olursa olsun korumak döle
vin i göstremektedir. Bu andlaşma 
kirrıseye karşı olmamakla beraber 
ilgili devletlerin ayni gaye için 
ortaklığına da engel değildir.,, 

İtalya - habeş 
anlaşmazlığı 

Londra, H (A.A.) - Kabine, 

tulan yargıç komisyonunun kurul
masnıı habeş hükümetinin tekrar 
tekrar istediğini hatırlatmakta, 

komisyona delge göndermeleri 
yabancı hükümetlerden istenilirse 
onları delge göndermekten vaz
geçirmek için İtalyanın yaptığı 
çabalamaları anlatmaktadır. Ha
beşistan, konseyin anlaşmazlığı 

kotarmağa ve kendi toprak bütün
lüğü ile sıyasal etkinliğinin saygı 
görmesini elde etmeğe uğraşaca

ğmr ummaktadır. 

Memlekette ucuz elektrik çıka
rıp dağıtma yolunu bulmak üzere 
Ekonomi Bakanlığı bir kanun pro
jesi hazırlamıftu. Bu projeden an
laşıldığına göre Bakanlık Ankara
da bir elektrik işleri etüd büro•u 
kuracaktır. ·Büronun hükmiğ tah
siyeti olacak ve memlekette bulu· 
nan su kuvvetleri ve buna benzer 
enerji kaynaklarını gözden geçi
rerek elektrik çıkarmaya en elve
rişli olanlarını seçecek, şehir ve 
kentlere, fabrikalara, mağdenle · 
re, demiryoJlarına . ve çiftliklere 
lazım olan elektrik enerjisini en 
ucuz olarak sağlamak için etüdler 
ve rantalibite hesapları yapacak 
.endüstri programındaki elektrik· 
lendirme kısımlarını hazırbyacak, 
elektrik laboratuvarları kurup dı. 
şardan gelen veya memleket için
de yapılan elektrik yaraçlarını 

f enniğ surette gözden geçirip u · 
lusal servetin boşa harcanmasının 
önüne geçecek, memlekette elek
trik üretim, taşıma ve dağıtma İş· 
lerini orgütleyecek ve elektrik is
letmelerinde düzen ve güvenlik 
bakımından gereken kanun ve tü
zük taslaklarını ve f enniğ şartna· 
meleri hazırbyacak, elektrik mÜ· 
hendisi, fen işyar ve ustaları ye · 
tiştirmek için öğretim hakkında 

fikir söyliyecek elektrik san
trallarının maletme ve satış he
saplarım incelemek, elektrik e 
nerjisi üzerine konulan vergiler ve 

elektrik a!~tı tarif el eri üzerinde e

tüd)er yapacaktır. 
Yönetge hakikiğ ve hükmiğ ıa

hıslarla, kurumlar hesabına yukar
daki işlerini uygun bir aktı karşı
ıı ~·mda yapacaktır. Hükümet kapi
taliyle kurulacak veya kapitalin
de ihtiyaçları karşılanmadan ÖD· 

ce bu yönetgeye baş vurarak fi · 
bir direktör ve asdirektör ile ih
bir direktör ve asdirektör ile ib 
tiyaç. ölçüsünde şuğbeler olacak 
ve bu şuğbeler de lazım olan uz
man. mühendis, ustabaşı ve iş -

h:: : : : ~·.:ı:ıv 

çiler çalışacaktır. Bu taslak kanun 
laştrktan sonra Ekonomi Bakan • 
lığına bağlı elektrifikasyon bürosu 
kaldırılacaktır. 

Kars'ta felakete uğrı
yanlara yardım 

Akhi~ar, 14 (A.A.) - Karsta 
depremden zarar görenlere yar
dnn için ilçemizde bir yardım ko
lu kurulmuştur. Yakında paıa top · 
lamak için bir eğlenti yapılacaktır. 

Ayaktopu maçlaı:-ı 
Ankara Ayaktopu Kurulundanı 

17.5.935 cuma günü y~pılacak C. H. 
Partisi şild maçlan. 
Muhafız Gücü • Altın Ordu .saat 16 

da. 
NOT: Berabere kalındığı tak<iirde 

15 er dak~kadan yarını saat uzatılır. 

B.Lavall\ioskovada 
(Başı 1 ncı sayıfada) 

bir saldırmama, danışma ve olası 
saldırgana yardım etmeme anlaş
ması üzerinde konuşmuşlardır. 

Ayrıca, arsıulusal durumu da 
gözden geçirmişlerdir. 

B. Laval, Lenin amtiyle yer al
tı demir yolunu gezmiştir. 

B. La val bugün B. Stalin'i, mer
kez yürütüm komitesi başkanı B. 
Kalinini ve komiserler kurulu baş 
kam M. Molotoff'u görecektir. 

.r ~B. Laval ve Litvinof'un 
söylevleri 

Moskova, 14 (A.A.) - B. Lit
vinof dün akşam B. Laval şerefine 
bir şölen vermiştir. Bu şölende 
BB. Laval, Leje ve Roşa, hükti
met üyeleri, fransız büyük elçisi 
hazır bulunmuşlardır. BB. Litvi
nof ve Lava! birer söylev vermiş
lerdir. Yemekten sonra büyük bir 
kabul yapılmış ve bunda kordiplo
maiik, yüksek ayt-:ırlar ve birçok 
tanınm"ş adamlar hazır bulun
muı?l ardır. 

B. Laval cevabında demiştir 
ki: 

"- Fransız hükümeti beni 
Moskovaya göndermekle fransı.z · 
sovyet andlaşmasma verdiği bü
yük önemi göstermek istemiştir. 
Memleketlerimizin ülküleri bir 
değildir. Fakat biz onları aynı ba
rış ülküsü ile biribirine bağladık. 
Eşitlikle görüşülerde bulunduk, 
böylece anlaşmayı imzaladık ve 
karşılıklı ödevlerimizi kararlaştır
dık. Barrşçı çalışmamıza başka 
devletlerin de katılacakları dileği· 
ni ileri sürerken biliyorum ki sizin 
de dileğinizi söylemiş oluyorum. 
Cenevre, Roma, Stresa, Moskova .. 
İşte fransız hükümetinin bütün 
barışçıllarla beraber hedefe var
mak için geçtiği yol.,, 

Fransız gazetelerinin 
düşünceleri 

Paris, 14 (A.A.) - Gazeteler, 
franstz dış bakanına Moskovada 
yapılan candan ve sıcak ağırlama
yı yazmakta, öte yandan Pilsuds
kinin ölümünden sonra Polonya
mn dış sıyasasmm hele Sovyetle
~e karşı alacağı şekil üzerinde dü
şünceler ileri sürmektedirler. 

Eko dö Pari de Pertinaks di
yor ki: "Ergeç kurmaylar arasın
da görüşmeler yapılacaktır. Pil
sudski ile beraber V arşovayı Ber
line yaklaştıracak olan Ukranya 
imparatorluğu fikri de -Ortadan 
kalkmaktadır. Polonya Almanya
nın, Fransanm mı bağlaşıtı ola
caktır. Bizim için düşmanlıktan 
daha tehlikeli olacak bir nötürlü-

B. Eden'in italyan - habeş anlaşa
mazlrğı hakkında gelecek hafta 
Cenevreye götüreceği direktifleri 
gözden geçirmektedir. Durum çok 
ciddiğ görülmektedir. 

İngiltere, kesin bir tavır alma
dan önce, Valval hadiselerini ger
çinliyecek olan komisyonun atan
masını tezleştirmek için İngilte
renin ızhar ettiği arzuya Fransa
nm da ortak olmasını istemek Ü· 

zere Sir Corc Klerk'in yaptığı gir
giye fransız hükümetinin vereceği 
ce·Jabı beklemektedir. 

İtalyan·ıı alınganlığım da göz ö
nün<le tutmak zorunda olan ulus
lar sosyetesi konseyinin göreceği 
işin nazikliği burada anlanmakta
dır. 

İtalya yeniden asker 
gönderiyor 

Roma, 14 (A.A.) - 16 mayıs 
ta doğu Afri.kasına yeniden asker 
ve gereç gönderilecektir. Kolom
bo vapuru, gavinana tümeninden 
bin asker götürecektir. Ayni gün 
Leonardö Vinçi vapuru topla
rile birlikte 1260 topçu, Dalmaçya 
vapuru da 570 asker, subay ve .işçi 
götürecektir. 

Pollenza vapuru da 17 mayısta 
200 askerle gereç alarak hareket 
edecektir. 

Habeşistanın yeni notası 
Cenevre, 14 (A.A.) - Habeşis

tan yeni notasında, İ talyanm se
ferberlik yapması ve Somali ile 
Eritreye asker göndermesi yüzün
den ortaya çıkan durumu gözden 
geçirmesini konseyden istemekte
dir. Nota, 1928 tarihli italyan - ha
beş andlaşmasında göz önünde tu-

ğe doğru mu gidecektir? Polonya· 
nın alacağı duruma göre fransız -
sovyet el birliği değişecektir.,, 

Lövr gazetesi, general Ridz -
Smiglinin ordu genel ispekterli· 
ğinde Pilsudskinin yerine geçme
sinin Moskovaya büyük umudlar 
ver-ebileceğini yazıyor ve B. Bekin 
daha uzun zaman dış bakanlığın
da kalıp katamıyacağmı soruyor. 

H a v a c ı l ı k ve s p o r 
- Sayı 141 içindekiler -

Niçin tayyare, bugünün en güvenli 
bir taşıma vasıtası olmuştur? 
Hava hukuku Rilat Taşkın 
Havada oJub bitenleı 
Yediden yetmişe kadar 

Yelken uçuşu 
TÜRK KUŞU haberleri 
Sporda müsabaka idmanlarına kaç 
yaşında başlan;ıah? . 

Sinanoğlu 

Nüshet H a;;im 
Ferid Ziya 

Vildan Aşir 
Som meydan muharebesini havadan 
nasıl gördüm? ( I ngiliz tayyare-

. cisi Albay Enderb.Y) 

İtalya yargıç komisyonu 
üyelerini seçti 

Roma, 14 (A.A.) - İtalya, 
1928 de yapılan andlaşmanın göz 
önünde bulundurduğu arabulma 
komisyonu için iki üye seçtiğini 

Habeşistana bildirmiştir. Bunta
nn isimleri, Habeşistaıwı bu ko
mite için üyelerini seçmesinden 
sonra bildirilecektir. 

Eyi haber alan bir kaynak, İn
giliz ve fransız hükümetlerinin, İ
talyan ~ habeş anlaşmazlığının ça
buk kotarılması için Roma hükü
meti kıtında girgi yaptıktan yo
lundaki haberin doğru olmadığım 
bildirmektedir. 

İtalya Habeşistan mese
lesinde başka devletlerin 
girgisini iyi karşılaınıyoi· 

Roma, 14 (A.A.) - İstefani a
jansı bilj~;-iyor: Paris ve Londra 
gazetelerinin İtalya - Habeşistan 
anlaşrunazhğı işinde Romada bif 
fransız - ingiliz girgisi yapılacağt 
hakkındaki haberinden bahsede!\ 
Ciyornale Ditalya gazetesi di1 ı 
sabaha kadar böyle bir girgi ya
pılmamış olduğunu söyledikten 
sonra boy le bir hareketin doğru ol· 
mıyacağmı söylemektedir. Bu ga
zete diyor ki: "Böyle bir hareket 
yalnız İtalyanın hötlenenen asığ· 
larmı korumak meşruğ hakkına 
karşın olmayacak, ayni zamanda 
ingiliz hükümetinin tasarladığ·ı U• 

yuşturma gayesine uygun düşmi· 
yecektir. Gazete, herhangi bir Av
rupa devleti tarafından yapılacak'. 
girginin, ulusal haklarını koru
mak için İtalyanın kuvvetini azal
tamryacağmı da ilave etmektedir. 

TiR 
Ankara kayakçİlannın Uludağ 
gezintisi nasıl geçti? 

Unutmuyorlar (Hikav t") TORKiYE iŞB1'NICr~I . .L..~ool l!>ANkASI 

llyas Sinal 
Server Zıys 

Gürevin 
Göklerin çocukları · (şiir) ,, Ankara Evkaf Müdürlüğünden: 

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

Şartnamesi mektepte görülebilir. Açık eksiltmesi 23.5. 
1935 perşembe saat 14 te Ankara Mektepler Muhasebeci
liğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. Beher tonu
nun muhammen bedeli 29 liradır. Muvakkat teminatı 217 
liradır. Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminatlarını 
~-~t 1~ t~ vezneye yatırmaları lazımdır. (1031) 1-1832 

TÜRK ÇOCUKLARI, TÜRKKUŞU'NUN 
KANADLARI ALTINA KOŞUNUZ . 

Busayıdaki parasız MODEL TAYYARE ARMA
GANINI MÜVEZZİDEN İSTEYİNİZ 

Al{şehir BelediyeBaşl{anlığından: 
Akşehir Belediyesi elektrik motörleri için bedeli mu

hamıneni olan 2700 lira kıymetinde 27 bin kilo motörin ile 
567 lira kıymetinde 2700 kilo traktör yağının 25.5.1935 ta -
rihine tesadüf eden cumartesi günü saat 14 de açık eksilt
me ile alınacağından talip olanlarla tafsilat almak isti
yenlerin Akşehir Belediyesi başkanlığına müracaat eyle-
meleri ilin olunur. (2535) 1-1915 

Evkafa aid Zincirli cami, Anafartalar, İbadullah, At
pazan, Ulukapı~ Koyunpazan, Ulucanlar, Saraçlar cadde 
ve sokağı ile Etimesut nahiyesindeki dükan ve kahve, ar
diye, fırın, hamam 1.6.1935 den 31.5.1936 gününe kadar 
bir yıl için kiraya verilmek üzere 6.5.1935 gününden itiba
ren on gün müddetle açık artırmaya konmuş ve konan ki
rasiyle bulundukları yerleri ve numaralarım gösterir ilan 
Belediye ile dairesindeki ilan tahtalarına yapıştırılmıştır. 
İhalesi 18.5.1935 cumartesi günü saat 15 dedir. Tutmak 
istiyenlerin konan kira üzeriden yüzde yedi buçuk temi· 
natlarile birlikte her gün evkaf apartmanında oturan An· 
kara Evkaf müdürlUğüne gelmeleri ilin olunur. (1031) 

1-1819 
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llUU Talim ve Terbiye dalresiDde IDlnNI 14 .... 
.. h kltiplife mUsabaka ile bir baya memur .ı.acahr. 
len u orta mektepten çA•nq ve malrine ile JUi J8ı,,..P 
Dlaktedir bulunmuş olması Jlmndır. Müsabab imtiham 
I0.5.1935 tarihinde c;~at 14 de yapılacaktır. Şehadetname, 
blianühaJ varakası, uoktor ra~ru ve bllviyet dbdanlarile 
Wrlikte Zat İ§leri dairesine müracaatlan. (1098) 

1-1913 

lUlli Madaf u V ekileai 
S 1 ima Kom.la70aa 

llialan 
1IAN 

... -•-__ 0e•--H 1 . , · I/ lstanbnl Beledi)?ı • n: ,......... 11a1&Je err ijı 
........ Kqif bedeli lfi642 lira 82 kanıt ıo.lan ReybeJiada bü-
lL JÜk tur yolunm pde kalclmm J•pdmaaı iti ltapah zarf-
. ~ la eksiltmeye lroaulmuıtar. Şartnmı1C 83 kurulla aJmsr. 

1 - Yenifebirdc 1325 a- Xeıif evrakım giilmek içill Levaauq lliidlrlüğüne müra-
~ 12 panel sahilli Pevzi.. caat etmelidir. Ekailtmeye P.mek ~ de 2490 No. artır-
nm •ı tile pı7DlandınJan ma ve eksiltme bnaauada 7U11ı ,.,,.. ~ 12f&S liralık 
26 112 JJD1 fuluı açık artır- muvakkat temiat mMl>IJZ veya mekıa.bile teklif mektup-
ma De Mhh:ektır. Janm ihale günü olaa J.6.t935 cumBCesi günü saat ıs e 

Ayvalık Belediye Başkanlığından: 

Lmeburgazdaki kıtalar 
için 200 tem llğır eti kapalı 
.arfla •tm alınacaktır. İha
lesi 20 mayıa 935 pazartesi 
günü saat ı 6 dadır. Tahmin 
bedeli 40.000 liradır. İlk te
minat 3,000 liradır. İstekli· 
Jer ihale günü va saatinden 
evel teklif uıektaplanm Lü
Jeburgazdı F. Satın alma 
Ko. na 'ftl'IDcleri. (952) 

2 - llavakkat teminat kadir o.imi enciMaaıe vermelidir. nt) (~ 1-1926 (3'0) liıacbr. . \:.P ~-, 

3 - Mnlwnmen bedeli 
Ankarada Albn 1 - Mazot: yanıp koldqmq bakiyenin an-' )l&dcli "1 1,5 

2 - Külün niabeti fo 0.S 
1 - Su miktarı il> 0,5 
4 - Kesafeti izafiyeıi ~,93 
1 - Manzaraaı açık kah .. ,...mdell ..,. _.... JMr ı 

doinı bir renk keebedecellli•. 
1 - T eıekkülitı: Senal 
7 - Kalori mitkan Atpıl 10000 

Bu nafta alınacak asıari altlllf ton mazot ilk partiai 
1 lauiraa 935 de baki • 

On bet ton olmak üzere tealim olunacak Ye müte 11 

Ü.Çer ay aralıkla Ye fakat makineler ~ blmıya· 
cak IUl'ette 6ç partide teslim edilr ~ ıl llr. Her ı.laı ....., 
P&rti mazotun zahiri mauyewi ye makinacla _fcullan:d:ti 
retiyle tecrübesi yapdcbktaa IOlll'A lralaal edilenk 
ödenecek ve muayenede ........... ancmı ...... 
zilecek oluraa o parti kabul edilmiJerek geri •erilecek Ye 

bu ....... ıta ihtilaf çrlrtığı takdirde lstanbul BelecliJesi kim
yahaneıi tahlil rapon1 her iki tarafça ela muti olacaktır. 
Tahlil ücreti müteahhide aittir. 

Makine yağı: Vakum- Oil kumpanyumm 1068 numa
ralı traktör yajı olup kap.lı tenekelerde bulumcaktır. 

Yukarda evsafı yazıh mazot ile aııari bet ton vakam 
Oil kumpanyumın kapah tenekelerde bulunan 1068 ... 
-...Jı traktör yağı yirmi ,Un mü~tle Ye kapalı. arf U• 

aaliyle eksiltmeye konulduiu ve teklif olunacak fıat had
di liyık görüldüğü takdirde maylllll ~ al~ ~ 
tünü saat oa bet buçakta A,.aJık Beled119 encumenmce 
ihalai mukarrer bulu.dutu talipleri yüzde jedi buçuk iri• 
Letinde teminat akçelerini belediye veznesine depozit. e
derek makbuzunun teklif' kiiıdma rapt e1lemeleri ve tek· 
lif zarflannm mayıım 1irmi al~ pazar ~ü ~ ~.ltet 
buçuğa kadar Ayvalık Belediyaıne vermelen ve bıldirilen 
ıh ve aaattan .onra wrilecek teklif zarflarmm bhal e-
dilmiyeceii ilan oluDm'. (1079) l-1898 

Ankara Levazım Amirliği Satm 

Atma Komisyonu ilanlan 

Kırıldmle asked -···:m81ft11il*l'fidia. 
Cinsi Mikan Muhammen B. İlk teminatı 

Kilo Lira Lira Xa 
Ekmek 80,000 7200 540 

Kapalı .ıarf asulile hir şartnamede 
Koym eti ıs.ooo 4875 

Açık eklıiltme saretile bir prtııamedc 
Cinsi Miktarı Muhammen B. İlk teminatı 

Kilo Lira Lira im 
Sade yağı 
Zeytin yağı 

3200 2720 20I 
JOOO 500 37 50 

3220 
F Açık eksiltme suretile bir .-.mede 

Yeşil Ayşe K. fasulyesi 2500 
= barbunya 1ooc 
= çalr - ıooo 

Patbcarı 2009 
Dolmalık biber 500 
Xnım.n domates 2500 1563 50 
Saim kabağı 800 
Tue bakla 600 
lapmak 1500 
Taze bamya 400 
Patates 1200 
809an 2500 

241 50 

u7 n 

Açık ekailtme ametile bir şartnamede • dört 
Yukarda cina ve miktadau ~.mcadelı a-.e 

tartnamede ekmek kapah zarf, diğerleri açık ekaDtm:::· 
retile 10. 6. 935 perpmbe gitnl apeh ~ ._. aat e 
diğerleri on beş - on yediye kadar satın atmaca~..:u
haımneo fiatlan ile ilk teminat akçeleri ayn, •J!I. a
l'IDda gösterilmiıtir. lıteldiler ~t akçelennı ~..'!; 
kale askeri fabrikalar muhasel>eciliifne yatırarak v..u 
l!laayyeninde mektep Sa. AL komiaYQllllll& ~ 

(1081 ı--ılt7 

1-1679 

1LAN 
l - Puarbğma talip çıJc,. 

mıyan 212 metre mikibr 
amenıtan çamı, dit budak 
gürgen, lhlams kercatesi
abı puarblı 22-~ çar
şamba giinB saat 14 de bı
ralalmıştır. 

2 - Tahmin edilen bedel 
20.645 liradır. 

3 - Şartnanıeaini görmek 
ve almak istiyenlerin her 
giin öğleden sama paarbğı
na gireceklerin 2490 sayılı 
kananda ~ pıtlar da
biliade ve 1.549 liralık temi
nat mektubiyle birlikte M. 
J(. V. ıatmalma komisyo
nuna müracaattan. (1054) 

1-1866 

ZAYi 
Mülga imalitı harbiye melr. 

tebiaden almıt olduğum ..... 
delaamemi kaybettim. Yem.mi• 

ı.c.tımdan nki•• M' 1 

'*"'· 
Ankara: Hilaoyill oflu ._. 

ı-ım 

Vflayeder ni arbımdaki ,.. 
mi ltlnuım O• •e alt lııMı.I 

ı-ıme 

Fransızca Den 
......... ,taam..,. 

pndk mal ile fıanmca U.. 
ltntlr. Ucm ........ U.. il· 
~tr .. ,.111ar ~ 
fstiyenler bu adrese müracaat 
etsinler. 

Aalırara Po...U- ı:ı tt11i 

Çqme ·-- aobk ll. 
1 - 1932 

Evler ve arsalar .................... 
ana alıllô w ••• ıh iltiJertler 
bin p1sinler. 

~ ........ Hayri 

w s..a • ı., .. nL Tel. 

"" ı-ı• 

Parke dö§C111Cii 
Yelli ,_ .. ,.,.,.-. B8kt 

tamir ediyorum. Ve eni parke 
temli,..... "cilt,.,,,,....... 

Parkeci Huua Cebec:i 
..._,_ •lrnı •+ S A. 
No.~Aabra 

Satıhk apartnnan 

......... t 1 .. 

(52) linıdlr. 
4 - lartnameaini gör

mek iatiyenler her gün mu
hasebeye gelebilirler. 

s - İhale 23.5.llSS pazar 
günü saat on bette artuma 
ve eksiltme komiıyonwıda 
yapılacaktır. (1022) J-1113 

llfflel Denıiryollan ... 
Lfma•lan Satmalma 
l(omleyonu ffinlan 

11.AN 
ıs mayıs 1935 den itiba

ren meriyete girecek olan 
yeni seyrüsefer tarif el erine 
göre: 

Ui Mayıs 1935 peryembe 
günü Aakaradan - Haydar
paşa seferi icabedeıı 3 Nr. 
b Taroa sürat katan Suriye 
ve Irak trenlerile bulupna 
dolayısile yalım bir defaya 
mahsus olmak üzere 16 ma
yıs 1935 yerine 17 mayıs 
ı 935 cama günü illiyecek -
tir. (1097) 1-1912 

iLAN 
Şimdiye kadar akil tk:

retleri Pkıl inuyonlarm
ca pqilı almarak tapwD 
Y8f .._ ve me7ftlar ~ 
caıa llir kôlaybk olmak üze
re bundan böyle cöndeıaı
leriD dileğjae &ire nakil itc
retleri ftnf İltuyanlann
da aJmmak liacre p ~ 

... 
167.000 kilo uiır etı 2 

haziran 935 paz.ar ..... 
• 15,30 da kapalı adla .... 
aacaktır. Tahmin lledrB • 
780 liradır. Şartnamai 21t 
kuruş mukabilinde MMhi-
•· İsteklilerin 4258 baçB 
lira ilk teminat mektuba V&

Jta makbuzlarile tekliflerini 
belli saatten bir uat ew:1 
Topbmedc satmaW. .. 
misyaınuna vermellri. 
(2557) l - 1117 

Ev aranıyor 

enbaı 
Bir baçuk 8IMden beri mahrit Ankara balkmm 

whhatinilaw ıkve~TJ•.JOkmdeyea
lmia ....._ cllalır ı' •Aftm ~ 
.-pi; ppbnlmif wA .. şsda •rekmma 
lmnuştır. 

Sıhhat Bakanbğmm ~ her tlrfft muzır 
mevadclan Ye mikroptan mi oJ4qp w belediyenin 
kimyevi tahlilinde mikym ma• 1~1- aıldap almm 
ramf npodarla •bit ohlmitar. JP. itibmı._ Anbı;a
da ....ıi bulmwnayım 'ft l•~ mlarr evsafında 
bahmm ba gflzel nyu bug(lden i\il>aren pi~aya çı
lrardıt. Her türlii- miiatimale mc~ vcrawk içm 
depomuzdan başka yerde sablmı,acôm. FIUS1lll Ye 

uithnizle doğrudan miihiirlti b,_ fçerf.ntde e;~ 
re gönderilir. Ba &üzel IUdan htdaıin iatifadai .için 
lifelale kkentalaq .._ • ,.u: ..._ 
fiatma wrilmektedir. Her .......... 1 ·-...... 
ta •r• .. iateyieia. :&vler için alMm• kaydedilir. 
Rergün taze olarak membadan getirilir. 

Yenibal No. 22, '5 Telf. 3733 

~J-

Maarif V ekileonCJaem 
Ankarada yeniden yaml8eıl• 

SJ,11881 

............ , • ._ talehelerinia 
....,_. lgia • ..._ •'tı ile 41 ~ve 40 çift fo-
tirl aleni elmiltme ı ı 'De.._ al •atmr. lateJWlerin 120 
lira wtalrkat temiı•tlaiatle lliaBM& ebt1tme günü ola.L 
21 lllaJ'• 1135 tarihiDe mi o ıff pe 1 Lesi glnü saat on bet
te Bara wkemde ~ edec•qliibayaa komiayonq.;ı 
• m&r .. ıtan illa obuame (2475-1059) 1-1877 

bcTK GECE 
• ı> llllS T111o Palııtra 

m ... anhlmm oturdup bina 
..... tarafPMlalı daait pralt 
ıbf"MMı atılıktır. •imar Si· 
- addeshHlt Jlf. 1 teni ftai· 

Şehirde veya Yenifehirdc dirt 
mı odalı, kullanqb ve konforlu 
Wr ev ve1a .,.tam ....,.. 
ıt62 n...uaJ8 tclcfaala Whli • 
rllmeıi. 

Mevkü Cinai U. 

1--1775 

tanhul Ziraat Bank asından: 
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Iı~TOURIST 

Leningrad 
Sanat Müsamereleri 

Müzik - Dans - Balet -Tiyatro -
Opera · Sinema 

Haziran 1935 in biri ile_onu arasındaki günler ta
rihi günler sayılabilir. Bundan sonraki senelerin ay
ni mevsim, ve tarihlerinde sanatin en güzel ve en te
miz ifadesini sevenlerin toplandıkları bir yer olan bu 
büyük (LENİNGRAD) şehrinde bir müsamere silsi
lesi verilecektir. Eski sanat hudutlarının değiştiği 
ve eski sanat merkezlerinin ehemmiyet ve cazibele
rini kaybettikleri bir zamanda bu müsamereler, arsı
ulusal sanat aleminin en derin ihtiyaçlarını tatmin 
etmelidir. 

(LENİNGRAD) müsamerelerinde ezcümle iki 
opera, iki balet, iki dram, iki yeni film ve biri yeni 
Sovyet KOMPOSİTÖRLERİ eserlerinden, ötekisi 
amatör işçilerin müzik eserlerile halk şarkılarından 
ibaret olup Sovyetler itenleri benzeri bulunmıyan 
halk müzik aletleri orkestrası dinlenecek olan iki 
konser verilecektir. 1-1934 

Nil'-sar Belediye Başl~anlığından: 
1 - Niksar kasabasının yollar ve ebniye kanunu mu

cibince 1/ 500, 1/ 1000, l /2000 mikyasında hali hazır şehir 
haritasiyle müstakbel imar planı yaptırılacaktır. 

2 - Kasaba tahminen (150) hektarlık bir arazi üzerin
de bulunmaktadır. 

3 - Bedeli keşfi üç bin liradır. 
4 - Taliplerin bu gibi işleri evelce yapmış oldukla

rına dair vesikaları ile birlikte imar müdürlüğünün ehli
yetnamesini ibraz ederek 29.5.1935 çar§amba günü saat 
on dörtte Niksar Belediyesinde yapılacak olan aGık ek
siltmeye iştirak etmeleri ilan otunur. (1080) 1-1901 
------------------------

Jandarma.Genel komutann(~· ı 
[ J- U. K. ] Ankara satın alma 
komisyonundan : 

Jantlarına hayvanatı için (2500) dane Çağ torbası 16.5. 
1935 saat 15 de açık eksiltme usuliyJe satın alınacaktır. 
Çağ 'torbasının beherine (135) kuruş fiat h;çilnı·~tir. Şart
namesi komisyonundan parasız verilir. Eksiltmeye girmek 
istiyenler eksiltme saatinden bir saat evel (253) lira (13) 
kuruşluk ilk teminat banka mektubu veya sandık makbu
zu ile 2490 sayılı kanun ve şartnamesinde yazrlı belgeleri 
Ankara Yenişehir J. Genel Komutanlık dairesindeki ko-
misyona vermi~ olmaları. (969) 1-1708 

Karacabey Harası 
Müdürliiğiinden: 

Hara ihtiyacı için on beş kilo kahve, yedi yüz kilo şe
ker, altı yüz kilo yeşil, yüz kilo beyaz sabun, yüz kilo irmik 
yedi yüz kilo makama, otuz kilo tel şehriye, üç bin beş yüz 
kilo zeytin yağı, dört bin kilo zeytin tanesi, elli kilo pirniç 
unu, üç bin beş yüz kilo tuz, şartnamesi mucibince ve aleni 
eksiltme usuliyle satın alınacaktır. İsteklilerin üç yüz li
ra muvakkat teminatlarile birlikte satış günü olan 22 ma
yıs 1935 çarşamba günü saat on be~te Harada bulunmala-
rı itan olunur. (2476-1060) 1-1878 

Saçları 
Dökülenler 

Komojeo Kanzuk 

Saç El{siri 
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
ğ-aza larmda bulunur. 

LİNİMANTOL KANZUK . 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR. 
------------~-----~ 
Kiralık ev-dükkan 

Ulus matbaası karşısında 
3 oda, su, elektrik 

Akköprü şosesi üstünde 
yeni 4 No. lı ev. 3 oda 1 sa
lon, elektrik, büyük bahçe
si depo olmaya da yarar. 

Çankırı caddesinde Mu
hacir sokağında dükkan. 

lstiyenler her zaman gö
rebilirler. Konuşmak için 
Resmi ilanlarda Muamme're 
müracaat Telefon: 2326 

1-1903 

İSTANBULDA KİRALIK 
MÖBLELİ AP ARTMAN 

Maçkada Teşvikiyede Subai 

apartmanının 6 numaralı dairesi 
möble olarak dört beş ay için ki
raya verilecektir. İstiyenlerin 

Beyoğlu 42467 telefon numarası.. 
na müracaatları. 1-1933 

KİRALIK EV 
Yenişehir İakılab sokak 

No. 12. gezmek ie,in altında
ki eve miiracaat. 1-1935 

Kiralık ev 
Yenişehir Paşalar tepesi 

Gillistan sokak yeni yapi. 
1-1904 

En 
Fazla 
Aranan 

..L 

Kara ve Deniz Motorları 

DEUTZ 
Yeni ve az müstamel 

2 - 3 beygirlik petrol motörleri 
K A R A ve D E 1.\1 t Z 

Fabrikası 

mamula
tından 

7 - 20 beygirlik dizel motörleri 
Depomuzda hazırdır. Satış Yeri 

H A N S F R A N K. ve Ş e r i k i 

1 Galata Voyvoda caddesi· Agopy an Han No. 5 1 
Po~ta kutusu: 1420 - İstanbul felefon :4:1038 .. ................................................... .. 

Ankara: Emrazı zühreviye has
tahanesi arttırma eksiltme 

komisyonundan 
Erzakın cinsi 

Birinci ve ikinci 
ekmek 
Koyun ve kuzu etı 
Yaş sebze 
Odun 
Yerli kok kömüı 
Pirinç 
Makarna 
Sade yağı 
Zeytin yağı 
Kuru soğan 
Tuz 
Ihlamur 
Şeker 
Domates salçası 
Sabun 
Soda 
Batum gazı (teneke) 
Kuru meyva 
Buz 
Süd 
Yoğurt 

Un 
Yumurta 
Kuru sebze 

Azı 

6000 

3000 
3500 

27000 
10 

1350 
100 
350 
40 

250 
200 

18 
175 
100 
250 
125 
27 
20 

;oo 
50 
50 
4C 

250 
150 

Çoğu Tahmin 
edilen 

6400 9-1-75 

Tutarı Muvakkat 1ıiale 
teminat tarihi 

544 40 2.6.935 

3400 45 1350 
4000 15 600 

30000 2 600 
Ton 11 31 32 344 52 

1550 18 279 
150 20 30 
400 85 340 
50 45 22 50 

300 6/ 25 18 75 
250 9 22 50 
20 80 16 

200 45 50 
120 25 30 
300 26 78 
150 
30 
25 

700 
50 
50 
50 

300 
200 

12 
4 25 

80 
5 

20 
25 
11 
1/ 50 

10 

12 
127 50 
20 
35 
10 00 
12 50 
5 50 
4 50 

20 

101 
45 
45 
26 
21 
2 25 

25 50 
1 69 
1 40 
1 69 
1 20 
3 75 
2 25 
5 80 
o 90 
9 56 
1 50 
2 62 
o 75 

94 

o 41 
o 34 
1 50 

2.6.935 
2.6.935 
2.6.935 
2.6.935 
2.6.935 
2.6.935 
2.6.935 
2.6.935 
2.6.935 
2.6.935 
2.6.935 
2.6.935 
2.6.935 
2.6.935 
2.6.935 
2.6.935 
2.6.935 
2.6.935 
2.6.935 
2.6.935 
2.6.935 
2.6.935 
2.6.935 

Saat 

14 

14/15 
14/ 25 
14/30 
14/40 
14/50 
14/ 50 
14/ 50 
14/ 50 
14/ 50 
14/ 50 
14/ 50 
14/ 50 
14/ 50 
14/ 50 
14/ 50 
ıs 

15/ 10 
15/lS 
15/25 
15/ 25 
14/50 
14/ 50 
14/ 50 

Emarzı zühreviye hastan esinin mayıs 1936 sonuna kadar yiyecek ihtiyacını göste. 
ren yukardaki cedvelde bu ihtiyaçların açık eksiltmeye konulduğu ve eksiltmesinin 
hangi gün ve saatte yapılac ağı ve muvakkat teminatları ve miktarı yanlarında göste
rilmiştir. İsteklilerin vaktin den evet teminatlarını vilayet muhasebe veznesine yatır• 
malan ve artırma ve eksiltme kanununda yazılı vesikalar ile birlikte belli gün ve saat
te ve şartnamelerini görme k için her gün hastanedeki k omisyona müracaatları itan 

olunur. (1103) 1-1931 

Y enisehirde 
' 

Ayvalık Belediye Başkanlığından: 
MOBLELI bir oda kiralık-

tır. Kınacı Han lşevi Tel: 

t:rıxıxıxı,.ı-r.:+T"fz1zJ.T1z:mt:r1J#:'T!Iflfl.:rl~J";ı~ı:ı:rıxıxıxıxıxıxıxıxıxıxıxıxıxıxr::& _3_7_1_4 ______ 1::-_1_s_9s __ 

Ayvalık belediyesi için satın alınacak Osram veya Fi 
lips markalı 100 danesi yetmiş beş ve 900 danesi kırk vat· 
hk 1000 dane elektrik lambası kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuş ve mayısın yirmi altıncı pazar günü saat 
on altıda ihalesi mukarrer bulunmu' olduğundan satmak 
istiyenlerin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı muvak
kate akçelerini Ayvalık Belediye veznesine depozito ede
rek makbuzunu teklif kağıtlarına rapt ile Mayısın yirmi 
altıncı pazar günü saat on altıya kadar belediye encüme· 
nine vermeleri ve bildirilen gün ve saattan sonra verilecek 
teklif kağıtlarınm kabul edilmiyeceği ilan olunur. (1083) 

Se 

Dünyanın en büyük Kompresör fabrikalarından 
·l C Hİ.CAGO PNEUMATİC TOOL CY fabrikasının YOL, KÖPRÜ ve bilhassa 
DEMİR YOLLARI inşaatında kullanılan EN SON modelleri 

15 Kilo ağırlığında 2 çekice mahsus Kompresor grupları İstanbul depomuzda hazırdır. 

Türk:i,e Umumi Vel{ili: Hans Franl{ ve Seriki . ' 
Galata, Agopyan Han, No. 5 Posta kutusu 1420 

• - ~ - ·~~ff.Ltıxı+.Jtıya&,T4t;1x1x1x1x1P:ıGr.&l 
1-1928 

• ~-
1 

İmtiyaz sahibi ve Baş.mu ı 

harrirl Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 

Va.ıı İşleri MUdilrU Nasuhi 
1 

BAYDAR 1 

Çankrrı caddtsi civannda 1 

Ulu• Ba.,mevind• bwlm•ı· J 
rg, 

..._._ 

Uoktor 
Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENG1 VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

Hastalarmı her gün 9-13 
ve 15-20 ve kadar k::ılml eder. 

1-1899 

Bodrum Be~ediyeRiyasetinden: 
Bodrum kasabasının tahminen 80 hektarlık 1/ 2000 ve 

1/ 500 mikyasında iki krta halihazır haritasiyle 1/ 1000 
mikyasında münhanili tesviyeli haritası ve kasabanın mü• 

takbel şehir plim kapalı zarf usuliyle ve 25 gün müddetle 
münakasadadır. Talipler artırma eksiltme nizamnamesi 
mucibince müracaat etmelidir. 

Talipler §eraitleri Bodrum, Ankara, lstanbul, lzmir, 
Mu P.1a belediyelerinden aramalıdrr. (1082) 1- 1°00 

,_, -· SİNEMALAR 
l YENi f 

Altın st!sli Martha 
Bugün Bugece 

Eggerth'in en son 
t>UGUN BU GEC!!; 

Hayatı~ sana feda filminin emsaısız 

ve en güzel eseri 

VİYANA BÜLBÜLÜ 

yıldızı lrena Dunne ve Richard Dix'in 
temsil ettikleri 

GARBA HÜCÜM 
Zengin sahneler - Nefls şarkılar -

enfes bir mevzu 
Vahşet diyarmda kurulan bir medeniyet 

alemi 


