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He ck emizde kullaııdığrmrz lcelime 

lcnrsılıklau şu11lardır : Yoksun : M ah· 
rum - Güney : Cenub - Etke : A.mil -
Kıya : Cinayet - Uyak: Şıar - Ayı

raç: M/'yar. 

Evlerimizde kut sesi duyacak 
ııuyız? Krraç dağlarda yeıillik. 
Çorak kırlarda gölge, arık ve ıarı 
to!>~ak üstünde su yüzü görecek 
rnıyız? 

Kireç ve kerpiç ortasında, bü
tün gönüller, tabiat acısı ile yanı · 
Yor. Fakat erkinlik savaıında, bü · 
tün salgınlara yalçın göğsünü ge· 
ren yayla, Avrupa kıyılarından 
lran unırlanna doğru uzayıp gi · 
den bütiln yurd, hayat ve tabiat' • 
tan :Ankara kadar yoksundur. 
An- • • • ~ı diriltecek tılsımı, An -
kara'am bağrında arıyacağız. 
Yayla türkü nasıl hiç kimsenin se· 
ıinmediği ruhunu Atatürk' e açtı 
İse, yayla toprağı, hiç kimsenin 
hilmediii 11rrını gene ona vere · 
cektlr. 

Y enilmeme1' için doğan Şef, 
hirgün, Çiftliğin katı ve kuru tar • 
luına ilk kazmayı vurdu: Marma
ra köşkü 11rtından, arkaya ve 
öne doğru, ıulak, gölgeli ve yetil 
tabiata bakınız. Kut ıeılerini din· 
liyerek, gül bahçeleri içinden ge · 
çiniz. Bütün eser, on yatındadır. 

B. eter, yurd ölçüsünde bü • 
yüktür: çünkü yurd ölçüsünde ge· . 
niıliyecektir. Çünkü Ankara'da 
biz yalnn; bir çiftlik değil, Eı -
kitehir'le Van, Kastamonu or· 
ınanlanm yalayan çıplak dağlar • · 
la güney çölleri arasındaki bütün 
tabiatı kuruyoruz. Ankara' da yur· 
dun actlannı gönlümüzde duya • 
rak anladığımız kadar, onun bu 
acıamı gidermek yollarım da bu · 
luyoruz. Y eıermiyen toprakta me· 
deniyet bitmez. Kültür gölge altı 1 
bayındırlık ıu ister. Tabiat olmaz· 
sa, medeniyet kabuk tutar, kurur 
Ve donar. Akdeniz kıyılarında es· 
kiden milyonlar barındıran büyük 
site'lerin yıkıları arasında dola · 
Şırken, ıunu hatırlayınız: Bu me -
deniyeti s&ndüren etkelerin baıın· 
~a, tabiat düzeninin bozulması ge· 
~ıyor. Orada büyük sitelerden ço· 
gunu, küçük bataklıklar öldür • 
ınü,tür. 

Olmıyan yerde tabiatı yap· 
nıak, olan yerde tabiata düzen 
vermek: çiftlik şenliği gününde 
gönlünüzü Ye kafanızı yalnız bu 
hakikab. veriniz. Gittiğiniz ye::.-de 
•u ve ağaç sevgisini dinleştiri • 
niz. Nehir kaynaklar~da orman 
aömüren insanlara, yayla kıraçla· 
rında aiaç yetiıtirtiniz; ıu aralı • 
nız •e kanal kazdırınız. 

Çiftlikteki yaratıcılık emeğini 
IÖrüyorsunuz: Beı on kunıt kaçak 
kereıte için Türkiye'nin son tabi· 
atlarım yılmıağa ıavaıanların kı -
Yasına mud göz yumarsınız 1 B;r 
franaız p.iri: " Y eıil olmayan 
~d, yurd deiildir!,, diyor. Bi • 
~ID. daha insaniğ ve daha güzel 

!r uyajanız var: "Yurd sevgisi • 
:u~ ea böjük ayıracı, yurd tabla· 
ııçhı~.,, 

F. R. ATAY 

B. T. R. Arasın Peştedeki 
görüşmeleri 

f Pevte, 15 (A.A.) -Türkiye dış 
ıler bakM!I B.T. Rüştü Aras bq
~akan B. Gömböşle bir saatten 
L~ koo-.nuş ve sonra dit ba· 
"tllll B. De Kanyayı Könnütth 

Adımız~ andımızdır. 

16, MAYIS l 935 PERŞEMBE 

Sidrıey-? 15 ( A.A.) - /Uotörlerinin fe
na calıımasından dolayı Tasmanya denizi 
üzerinde tehlike guçiren. uçakçı Kinog/or'cl 
.Smiı, kar~a varabilmi~tir. 

Her yerde~ knruıı .. 
Büyük Kurultayın dünkü günü Her aüıı o 5 

Ulus baştanbaşa kıla\•uz 
kelimeleri ile çıkıyor. Bugün
den başlıyarak, Türkiyede çı
kan gazete ve dergilere veri
len 5 er kelimelik listeleri de 
yazıyoruz. Bu listeyi basan ga
zete artık bu kelimelerin os
manlıcalarmı kullanmıyacak
tır. 

Ordumuzun kendisinden beklenilen ödevi her an haşarma
ğa hazır olduğunu anlatan sözleri coşkun alkışlarla karşılandı 

Delgeler şerefine :arti .Genel Sekreteri Bay Receb Pe~er'in hazırladıği 
sofra partı hayatında unutulmaz bir gösteriye yol verdi 

.. ,-
. BtLDtRiG ' 1 

C. H. P. Büyük Kurultayı ' 
15. mayı•. 1935 günü 10 da As-' 

. baıkan Abdülhalik Renda • 
nın ba§kanlığı altında topla · 
narak dilek raporunu konu§· 
mağa baJladı. Evkaf Genel di · 
rektörü, Tüze, Gümrük ve /,, -
hiıarlar ve Sü bakanlannın 
kendilerile ilgili işlerdeki di -
yevlerini dinledi. 

Sü Bakanı Kazım ôzalp'ın, 
. Ordumuz.un kendisinden bek· 

lenen yük•ek ödevi her an ba -
farmaja hazır olduğunu an • 
latan •özleri coıkun alkışlarla 
kar1ılandı. Partinin türk ordu· 
.una güven ıe .ayguının .., 
nulnuuına ue bu ödevin Sü 
Bakanı tarafından yapılnHUı 
na dair çok imzalı bir önerge ! 
oy birliği ile ve sürekli alkış · · 
lar araıında kabul edilerek 
toplantı 16. mayı•. 1935 per • , 
fembe günii .aat ona bırakıl · 
dı. . ' 

On üçte illerden gelen .de 
lgeler ıerellerine Genel -Sek· 

. ..,,.,. Pem'in laa%U'lathfı Par-· 
Iİ solrannda öğle yemeğini 
yediler. Bu yemek Parti ha.va 
tında unutulmaz bir gö•ferife 
veıile oldrı. Peker ayrıca bilJi. ' 
rilen bir •öylev verdi ve bunu . 
bir çok üyelerin sözleri kova -
laclı. Partililerin özerliklerin · , 
jeki yük•ek ödev ve · me•1.1!' . 
yeti hakkile kavradıklarını gı'it 
teren bu heyecanlı ıözler; Par
tilerine devrime ve büyük 
ônclere inanlarının ve bağlı· 
lıklarının çok canlı·ve çok iç· 
ten birer iladeıi oldu. 

Atatürk'ün oe lnönü'nün aJ. 
ları bir çok dela saygı ile ve 
alkışlar armıncla anıldı. Parti 
hükümetinin yük•ek değerli 
çalı1malarını öven ve beıinci 
Kurultaya kadar geçecek gün· 
ler içindeki Parti ödevlerinin 
önemlerini göze çarptıran bu 
ıözler ıöylendi. 

Bu toplanh reımi ağızla ıöy· 
lev vermekten ziyade içli ve 
dıılı bir arkada§ konusuşu v~ 
içten!iği içinde ideal duygusu· 
nun ve ht'! •ecanının en •on ker-
te•ine çıktı. 

Delgeler bir ağızdan marı 
•öyliyerek ayrıldılar. Bundan 
.anra bütün kurultay üyeleri 
Orman çiftliğinde ıerellerine 
yapılan toplantıda bulundular. 
Akıama doğru çiltliğe gelen 
•aygı ve •evgi duygulariyle H · 

tamlanan Atatürk, Parti arka· 
da§ları ara•ında geç vakte ka 
dar kaldı. 

-

Moskova · konuşma· 
}arından iyi sonuçlar 

bekleniyor 
Moskova, 15 (A.A.) - B. La· 

val BB. Leje, Alfant, Molotof, 
Lit~inof ve Potemkin de hazır bu· 
lundukları halde, 8. Stalin'le iki 
saat konuımuıtur. 

NOT: Son dakikada Moskova 
konU§maları hakkında aldığımız 
bildiriğ s. ci seyıfamıoladır. 

Bay Receb Pekerin Sü Bak~nımızın 
dünkü söylevi dünkü diyevi 

- Öz arka. . Kurultayın 
datlarım, dün ıabah yap. 

Ankaraya ge- tığı , toplantıda 
litiniz vazife ol- dilek) k 
d 

.. d . .. er o un. 
ugu an an ıtı-

baren benim çe- mut ve Sü Ba· 
titli vazifelerim kanı General 
arasında diğer Kazım Özalp şu1 

bir vazifem da- diyeri vermit • 
ha vardı. Bu da, tirı. 
her gelen arka· - ~rkaClq \ 
datın Ankara lar, encümenilf · 
toprağına ayak B. R. Peker .• mazbatasında 'treneral Rhiii 

bastığı anda elim ile elini göğsüm yazıldığı gibi in- Dzalp 
ile göğsünü sarıp ukmaktı. (Al • ıaata ait itler bütçesinin milaaade 
kıtlar) ıi niıbetinde ve im.kin huıl ol . 

Arkadqlar, bu YUifeyi yapa - dukça getirilecektir. 
macbm, yapamadlfım yalnız bu • Buiday ıloteni hakkındaki mil· 

·· · nu değil, hepinizin yurt halikmda- talaa daha ziyade bir kanun meae· 
ki duyguıunu ve oralan için, bu. leıidir, idare karamameıine ait 
ra11 için, bütün yurt için, mutlak bi11. İftir .. Mahallerinde bulanan · 
bir fayda olduğunda tüphe· olmı . buğdaylarm balkın elinde kalma· 
yan fikirlerinizi, konuımalarınız1, m~ını teminen evsafı mümkün ol· 
dileklerinizi ıahsan. clinlemeği de duğu kadar müsait olanlarının sa· 
ödev sayardım. Bunu içten vazife tı~ alınması içi~ emirle~ verece • 
sayışıma, hepinizin inanı olduğu • ğiı .Gebzedeki camide cepane var· 

. • .Lıt. .....,. lıitdar ....... yok - dri. Bunların da en laa •ir .. -
tur. (Hay hay ıealeri) Fakat ar • man zarfında münasip bir yere 
kadartlar buna rağmen gördüğü • nakledilmesine çalıırlacaktrr. Ya 
nüz, sade gördüğünüz değil, için . yeni bir bina yaparız ve yahut ora· 
de bulunup kuvvetlendirdiğiniz ve da baıka bir yer göstererek oraya 
değerlenclirdiğiniz çetin çahıma naklederiz. Ve bu dileği yerine 
ların tutucu hali, meıgul edici ha • getirıneiie çalı,ırız. Bunlardan bat. 
li, bu söylediğim ödevleri yerine kabir dilek yoktur. Bu münaae. 
getirmekten beni brraktı. Bu ek - be~le ordu hakkında bir kaç aöz ' 
sikliği önlemek için bir çare diye söylemek isterim. . 
bugün bu Parti sofrası etrafında Arkadaşlar, C.H. partisinin dört se· 
bulutmaiı düşündüm. Bugünkü ne içinde yaptığı yararlı işler hakkında 

(Sonu 4 üncü sayıfada) (Sonu 4 üncü sayıfada) 

Binden fazla çağrı dün Orman Çiftliği
nin onuncu yıldönümünü kutladı 

Ankaranm açık hava ,yeşillik, 
ağaç, su ve gazino ihtiyaçlarını 
karşılayan ve bütün ankaralıların 
çok iyi tanıdıkları ve sevdikleri 
Orman çiftliği, yeni Türkiyenin 
bütün büyük ve şaşırtıcı işleri gi
bi ancak on yıllık bir tarihin sahi-
bidir. 

On yıl önce burası, bakımsız, 
susuz, ağaçsız, binasız bir bozkır 
düzlüğü idi. Orman çiftliği, güzel 
planı, en ileri tarım yaraçlan ve u
sulleri, havuzlan, pisinleri, fidan 
halindeki onnanlan, fabrikaları, 
gazinoları, lokantaları, hayvan 
bahçesi, gölgeli asfalt şosalan, 
bütün bu eşsiz güzelliklerile. on 
yıl içinde yerin altından fışk.tnr 
gibi ortaya çıkU. 

Ankaralılar, bunaltıcı bir sr .. 
cakhkla geçen yaz günlerinin ak· 
şamlarında burada serinliyorlar, 

· bütün tabiğat güzelliklerini, bol 
su ve bol ağaç ve hele serin ve te
miz bir hava halinde burada bulu
yorlar. onnan çiftliği yalfuz an
karahlara eşi bulunmaz bir gezme 
ve eğlenme yeri yaratmakla kal
mamış, ayni zamanda iyi ellerde 
ve planlı bir şekilde yönetilecek 
bir çiftliğin memlekete yapacağı 
büyük faydalan gösterecek bir ör-
nek olmuştur. 

Y ıllardanberi Onnan çiftliği· 
nin gönül açıcı dekorlan içinde en 
&Usel • .., unutulmaz dakikalarffii' 

yaşamış olan ankaralılar, çiftlik
lerinin onuncu yıldönümünü, dün 
büyük bir keyif ve sevinç havası i
çinde kutladılar. 

Ankara istasyonundan çiftliğe 
saat 16.30 ve 17 de iki özel tren 
kalkacağını bilen çağrıhlar gide
cek büyük kalabalıkları düşünerek 
trende yer bulamamak korkusu 
ile saat 15.30 dan sonra istasyon
da birikmeye başlamışlardı. 

Tam saat 16.30 da kalkan ilk 
trenin bütün vağonları hıncahınç 
bir kalabalıkla dolmuştu. Çağrılı

( Sonu 4. üncü .ayılcula) . . . 

BiRiNCi LiSTE 
1. - Hikim (Souveraine) =Ege

men 
Hakimiyet = Egemenlik 
Miıal: Hakimiyet Milletin. 
dir = Egemenlik Uluıumlur 

2. - Müstakil = Erkin, Baiınsız 
İstiklal = Erkinlik, Baiın • 
ıızlık 
Miıal; 1 - Biz müıtakil bir 
milletin çocuklarıyız = Bi~ 
erkin bir ulu.un çocuklan • 
yız. 

l•tiklal mücadele.i = Erkin· 
•ik •avaıı 
2. - Mü•takil Mebu•lar ::::a 

Bağın•ız Saylavlar 
Türkiye'de malalı.meler nıa. 
talıildir = T iirlıiye' J• ltalı
yerleri 6afın.uılır. 

3. - Sanayi = Endüstri 
Sınai= Endüıtriel 

4. - Hür (T. Kö.) =Özgen 
Hürriyet er. Kö.) = Ozaen
lik . 

5. - Serbest = Özgür 
Miial: Serbeıf mıntaka = 
Ôzgü~ - bölge · 

· Not: Gaıetemize gönderile • 
c:ek ~ıJard• bu kelimelerin ee • 
manhcafan kullamlmamaımı rica 
ederiz. 

İran - Afgan sınır an· 
laşmazlığı kotaı:ıldı 

Dıı Bakan.lığı taralından bil. 
dirilmi§tİr: f ran ile Al gani.tan a
ra•ında mevcut hudatl ilati!~'::ı:n 
hallinin Türkiye Camuriyeti laü. 
kümetinin hakemliğin• havalc:;i 
iki lrükümet armı,:.da kararltJfmıı· 
h. Bu mak•adı temin için cumu • 
riyet hükümeti tariılından hakem 
naıbedilmİf vlan orgeneral Fah • 
reddin Altay mahallimle tetkikat 
icraıından ıonra bu kerre i:ıtiltılın 
halli hakkındaki karannı vermİf 
ve bu karar bugün Hariciye Vek8· 
letinde merasimi mahıu•a ile Al· 
gan ve lran Büyük Elçilerine teb • 
lif eclilmiftir. 

Karar nasd verildi? 
lran ile Afganistan a~,ındakl 

ıınır anlatamazlığınm kotarılma • 
ıı için hükümetimizin yarğıç ıe • 
çilmeıi üzerine hükiimetimizce 
yargıç atanmıt olan Orgenera 1 
Fahreddin Altay'ın yerinde ince • 
lemeler yaptıktan aonra Termit ol· 

(Sonu S. inci uyıllldd 



SAYIFA 2 

Dil i~leri. · 

Kılavuz için dersler 
-ı

~ksetmek = Yansımak 
Akis (aks)= Yansı 
Akis = Yansıt 
Aksettirmek = Y ansıtmaıc 
1tfak6s, aksi == Ters 
Aksi sacla = Yanku 
Aksi sada vermek, sada aksennek = Yanlmlamnaıt 
Aksülamel= Tepki 
Bilakis = Tamtersi 

Dün gece, engin denizde yıldız ya il sıla r ı na daldı~ 
HavuL.a yansıyan salkımlar, yavaş yavaş, karardı .• 
Güneş, ulukta, ışın-kara ya n s ı 1 a r bırakarak,· söndü, 
Kıyıdaki ağaçları, en küçük yaprak kıvrımlarına kadar,. 

1 a n s ı ta n duru ve temiz sular .• 
Dostum, dün ne sordumsa, hep t e r s cevaplar verdi. 
Tali her vakit t e r s gitmez. 
T e r s taliimden ben de bunu bekliyordum. 
Bir insan çığlığmzn acı ya n k u 1 a ı ı n ı (yankılarını') 

Wl.uyarak ürperdim • . 
Bu ses, bütün ormanda, y a n k u 1 a ıı a ı a k (yan.kıta .. 

nacak.), ınaklaştı ve kayboldu. 
işte telaş ve evecenlik değil, tam ters l. öngörü ve sil• 

.llin IBzımdır. 
31 mart, bir türlü önlenemiyen otorite kargaşasının ı e p • 

kisi idi= 31 mart, bir türli menedilemeyen otorite anar~i~ 
zıin ~sülameli idi. 

Bu miS1Jllerde geçen yeni kelimeler, 
Işın-kara= Clair-obscur 
Öngörü = Basiret 
Telaş ve sükün (T. Kö.) 

Aksayı şark= .Uzakdoğu 
Aksayı garp== Uzakbatı 
Aksayı yesar = En-sol 
Aksayı yemin = En-sağ 

••• 

Hakim = ı - Egemen, 2 - Hükilmen, 3 - Hüküm süren, f ' 
Başat. . 

Hakiın olmak = Başatmak 
Hakimiyet = 1 - Egemenlik, 2 - Başathli 

H a k i m ve h § k i m i y ~ t 6 in bu anlamla1ın1 nasıl 
Byıracağmızı lransızca biliyorsanız, hemen kavrarsı.nı~. Fakat 
aşağıdaki misaller de sizi bu kelimeleri yerinde *llanmanıza 
yardım edecektir. 

''Türkler e g e .m e n bir ulustur . .., ·; yahut, #Trakya tOri 
e Keme n 1 iği illtınaadır.,, dediğjmiz vakit, lransızca sornr• 
rain ve souvrainete kelimelerini karşılamı§ oluyoruz. 

"Türk h ü k ü m e n 1 e r i türe ve luuıundan ayrılmu.,. 
'dediğimizde h a le i m sözünü juge anlamına hullamya1uz. 

"Kamutayda h ü k Ü m s ü ı e 11 kanağata göre .• ,, sözün .. 
ae ise. regnant lransızcasmı kaı§ıhyorı.ız. 
r. :·B a. f t tepe = b a k i m tepe,, deyimindeki b a ş a 1 
ielımen lra11S1zca ,.dominant,, karşılığıdır. 

U z a k d o ğ u , h a r p s o n r 11 sın d a n beri1 adım a.ı 
aım. japon b a ş a t 1 ı ğ l n a geçiyor. 

U z a k b a t ı da amerika tekniği ve kültürü b ü k ü m 
Marmektedir. 

Fransanın ekonomik. sıyasasında, ne e n - s a ğ ne ae 
i n - s o 1 prensipleri b a ş a t ' dır. 

Fası ancak 50 yılda b a ş a t a b i I e n Fransa, Pındi, o
toritesinin zevkini sürmektedir. 

Müstemleke = Sömürge 
Koloni = Koloni 

*~* 

İstismar etmek = 1 - Sömürmek, 2 - İşletmei 

Cava adası bir H olanda s ö m ü r g e s i , dir. 
1stanbufda Fransa k o 1 o n i s i gittikçe azalmaktadu. 
Yakm zamanda bütün madenlerimizi iş Jete c eğ iz. 
Amerika, erkinlik sava~rnı kazanıncaya .kadar, Avrupa ha 

sabma s ö m ü r ü I m ü ş t ü r . 

Son misallerde geçen kelimeler: 
Tüze = Adalet 
Otorite (T. Kö.) 
Erkinlik = İstiklal 

Kendimizi tenkid 

• 

Ulus ilk defa battan b'4a türk
çe çıkan gazetedir. Onun için ba -
ZI alqıksızlık yanlıf)ıldan olmak • 
tadır. Dünkü ayımızdan birkaç 
misal verelim: 

Bir telgrafta şu kelimeler var: 
"Bay Hitler b a t ı a ğ 1 ı ğ ı 
etmiıtir .,, Bunun türkçe olmadığı
nı söylemeğe lüzum yok: ''bat aağ
hğı dilemiftir,, yahud "bapağbğı 
'dileğinde bulunmuştur.,, denmeli 
leli. 

Başka bir telgrafta: "kağır • 
man,, kelimesi var. Halbuki kıla .. 
-.uz bu ıeldi kök olarak gösterir 
kelimeyi "kahraman,, diye düzelt
miştir. Bqka bir telgrafta: "hayal 
kırılışlanna,, sözü, arkadaşımı • 
zm kılavuzu iyi okumamıı olma. 
amdanchr. Çünkü bu sakat bir çe
Yirmedir. Kılavuzda "inkisan ha
ya),, in kartılıiı "umuaa,, dır .. 
••ur.usanmak,, da "inkisarı hayale 
uğramak,, sfemektir. 

Ölüm Halkevinde konferans 

ULUS "'" 

• 
1 

ISTANBUL TELEFONLARI 
... ... 

Bir vapur karaya oturdu 
lstanbul, 15 - Bartında Seçen 

adlı bir vapur fırtınadan karaya O· 

tıumuş, tay/al.ardan biri boğul

mu~ur. Vapurun kurtulup kıırtal
madığı daha belli değildir. 

İstanbulda kaçırılmış 
çocuk yok 

lstanbal, 15 - lstanbul poli
sinde çocuk kaçırma işi hakkında 
biç bir kayıt ve bilgi yoktur. Şim
diye kadar alman ve bildirilen ha
berler büyütiilmü~ ve asılları de
ğiştirilmiş polis olgularıdır. 

İstanbul Halkevlerinin 
çalışma programı 

lstanbul, 15 - lstanbuldaki 
halkevleri bakkmdaki yeni karar 
üzerine bütün halkevleri parti iJ
çe merkezlerine bağlanacaktrı. 
Evlerdeki bütün •şubeler çalışma. 
/arına devam edecekler, Eminönü 
halkevi "Yeni türk,. dergisini çı
kartacak, Beyoğlu halkevi spor ve 
tiyatro işlerine önem verecektir. 
lstanbul halkevlerinin 15000 ka
dar üyesi vardır. Yeni örgütte ls
tanbuldaki gençler birliği, spor 
kulüpleri gibi ayrı kurumlar hal
kevlerinin kadrolnma alrnacak
lardır. H ariran ayı başlangzcmda 
parti yönetim kurulunda bütün il
~eve kamun başkanlarile halkev
Jeri başkanları toplanacaklar ve 
yeni çalışma programını ha2ırlr
ya.caklard11. 

Ayrışıklar lle yunan . . 
seçımı 

ı \ lstanbul, U-. Atinadan bild~ 
ıiliyor: Ba~n Çiildaris. Ba
kanlar lrrRulıuı«.ttycışllclacm seçi-
me girmek içiıı istedikleri şeyleri 
bildirmiş ve kurulbu isteklerden 
yalm~ özgenliği puçlayan tedbir
Jezin kaldırılması ve seçimin bir 
balta geri bualbiması hakkında 
olan ikisini kabul etmiştir. Öteki 
ön~rgeleri reddedilen ayıışıkların 
sefbne girip girmiyecekleri daha 
/Jelli değildir. 

Yunanistanda basın için 
bir karar 

lstanbul, ıs -Atinadan bildi
riliyor: Bakanlar kurulu, memle
ketin baysallığmı bozacak yazıla
ra karşı hiikümete basm ö.zgenli
ğini kaldırmak yetkisini veren bir 
karar kabul etmiştir. 

Basılan randevu evleri 
lstanbul, ıs - lstanbul. polisi 

son yaptığı ara§tumalardan son
ra Şehzadebaşı, F,atih, Samatya, 
Bayazıt, Çarşamba, Salular gibi 
birçok mahallelerde randevü evle
ri işletildiğini görmüş ve bunla
rın hepsini basarak suçluları tüze
ye teslim etmiştir. 

Karsta deprem 
devam ediyoı· 

Kars, 15 (A.A.) - Digor çevresinde 
yer depremi aralıklı olarak hızh veya 
hafif olmak üzere durmadan devam edi
yor. Digor bölgesi beşik gibi geceli 
gü:ndüzH? sallanmakta ve derin.den kor
kunç sesler gelmektedir. otuzdan fazla 
köyde ' tek tük kal.mIJ çatlak binalarla 
diıvarlar saisrntmm fulalığmd.an yıkıl
maktadrr. Digor'un iizcrinıkki bir tepe 
U metre geniıliğiride ayrılmıştır~ Kı

raç yerlerde sular çıkmakta w: bazı su
lar kaybolmaktadır. Yorulmak bilmiyen 
il yardım kurulları bütün yardımı ye-

Yazıcı arkadaşlarımızdan, Çığır mec
muası müdürü B. Hıfzı Oğuz Bekata

sıın annesi Bayan Atiye Bekata dün öl
IDÜ§ ve Cebecide aile mezarlığına gö-

Bu akşam Hlakeinde, dil, tarih ve e- rinde yapmaktadırlar. 

SDülınüştür. • 
Hıfzı Oğuz'a ve ailesine bqınız aağ

olsun deriz. 

debiyat komitesinin tertib ettiği koııfe- Karsa otuz kilometre uzaJdıkta bu-
ranslardan sekizincisi Babaoğlu Orhal'İ lunan Selim kamununun Be,nek: köyün-
tarafından verilecektir. de kuvetli bir deprem olmuştur. Buı 

Konferansın mevzı.Tu.: Türle 'lıuktılcun- j depremde Lef ev büsbütün yıkilnıt ve 

da devlet fibidi;. 4 ·ı .dör~ n cif ;)'~f~deA,j{a~ı1tır. Qıfıı veı 
Konferansa herıkes gelebilir. yaralanan yoktur. 

u y u K L A R 
Ekonoıniciler birliğinin toplanbsı 

Ekonomiciler birliği ötey ak. 
tam "Halk~vi,, salonunda ilmiğ 
konferanslı bir toplanh yapmış • 
tır. İkiyüze yakın bir (entelektüel) 
dinleyici kalabalığı önünde ürba
ııizın komıaı üstünde konuşulm:Jş
tur. Toplantıyı birlik başkanı Bay 
Said Aydoslu bir giriş diyevi ile 
açmı§br. Asıl konferansı Nusret 
Uzgören vermiştir. 

Nusret Uzgören bir yıllık bir 
çalışmanın verimini birçok rakam
lar ve dökmnanlarla konferansına 
toplamış olduğu için konuşma pek 
ilmiğ (ilmi) •e pek faydalı olmuş
tur. Pek uzun olan bu değerli kon
ferans aynca basılıp dağıtılacak
tır. 

Dinleyicilerin de özenini çek -
mi§ olan Bay Said Aydoslu'mın 
girif diye-vinden §U parçaları hu • 
raya geçiriyoruz. 

Bay Said Aydosl~ yığın ha -
linde büyükşehirleria doğması on 
dokuzuncu asrın liberal ekonomi 
düzeninden ileri geldiğini anlat -
tıktan sonra demiştir ki: 

"- •.• Birkaç yıldır hükmünü 
yapmakta olan ve artık bir derd 
değil bir tabiat gibi görünen bü -
yük ekonomik buhran; büyük Te 

derin eoknomik anlayışlar getir -
miştir. Ekonomik buhranların ne 
yalnız üretim artması, ne yalnız 
yoğalbm azalması, ne salt Jcon -
jöktürel sebebler, ne de salt st -
rüktürel sebeb1erle aydınlatılması 
bir yanlı bir görüş olurdu. Bugün 
anlıyoruz, ki büyük kırizde bunla
nn hepsi de vardır. Bununla hera~ 
bel' diyebiliriz, ki striiktiirel huh -
ran anlatımı, en geniş anlamlı Lir 
anlatımdır. Ancak strüktürel buh
ran söziyle cuda, marksistler~ 
inandıkları gibi insanlığı başka 
bir aleme götürecek olan bir kez. 
im bir "kıyamet,, ele anlamıyonazL 
Biz düşünüyoruz, ki bir insan, ta . 
biiğ (tabu) yaşayışı devamıncat 
nasıl devir devir sevdiği yiyecekle!. 
ri bırakarak başka şeyler severse J 

alıştığı kılıkları ve yerleri değİf • 
tirmek dileği duyarsa - ki bun 1 
lar, kendisindeki bünye değiıikli
ğinin birer deyiı ıeklidir - bU 
nun gibi canlı bir varlık olan sos -
yetenin de bünye değiştirmesi, si . 
nirlenmesi, sıkılması, iştah (işti -
ha} değişimi olur. Bunların du: • 
yulması birer buhrandan başka 
bir şey değildir. 

. . • • geniş ölçüde bir bünye 
değişimi olan bugünkü büyük buh
ran, şehirlerin !İmdiye kadarki o -
luşuna bir değişiklik verecekti!'. 
Daha doğrusu demek istiyoruz, iri 
ulusal ekonomilerin arsıulusal eko· 
nomi karşısında tutacakları da
ha güdü ve daha erkin durum, şe
hirlerin büyümesine belki bir 
durgun!•1k verecektir. 

••.. böyle de olsa - !İmdiye' 
kadarki medeniyetlerde gördüğü· 
müz gibi tehir ve köy sosyal var • 
lık içindeki fonksiyonlarını gene 
yanyana yapacaklardır.,, 

Bay Said Aydoslu, şehir bü • 
yüklüğünü yalnız sayı ile ölçmek 
doğru olmadığını1 aad kültürel 

Tıbbiğ müsamere 
Birinci bölge hekimler odasının her 

onbeş günde bir yapmakta olduğu trb
biğ konfel'aos 16.5.93.> perşembe günü 
saat 18.30 da e.skisi gibi Ankara N'ümu
ne başt~si konferans salo!lunda yapı
lacaktır. 

Konular 1unlardır : 
1 - Törü ve ceza alanında tıbbiğ 

ıorgu (3 üncü konferans) Dr. Fahri 
2 - Saçma danesile mütedabil göz ya

rası ve müdahale tarzı (Dr. Vefik) 
3 - Meri kanseri diyanostiki konan 

bir epher ancvisması (Dr. Süreyya A· 
sı:m) 

· 4 - Dölyatağı delinmeleri (Dr. Mu-
. uffer) . . -

5 - Jfolaş~k ha5ta1ılilarda böbrek' nr
·~"!"JlaO, diyanos~ ... v.e aağıtması (Dr. 
Naci). 

önemin bir §ehre büyüklük verec• 
ğini anlabnış ve "Jenev,, ile Wfiljj 
riz,, in, Haydelberg ile lıerhangl! 
bir Asya ve Afrika büyük tehri 
nin yalnız sayı bakımından bakı 
larak bir tutulanuyacağını söyle 
miştir. Son olarak modem bir ıe' 
rin, pahalı ve masraflı bir tehir o 
madığmı, belki iyi anlay11 ve de 
rin bir kültürel zevkin her k.. " 
fehre de, çok büyük bir önem ve ı 
rebileceı?ini eklemiştir. 

1 
Bugünkü sayımızda ge., 
çen kılavuz kelimeleri 
Andaç = Hatıra 
Arılama = Tasfiye 
Atamak = Tayin etmek 
Ayrım= Fark 
AyrışıJr -= Muhalif 

·An= lı;yan 

Ba.im = Matbuat 
Başkan = Reis 
Başsağı = Taziye 
Baysallık: = Asayiş 
Belgelemek = Tevsik etmıeık 
Birge = Müşterek 
BiJdiriğ = Tebliğ 
Bölge = Mmtaka 
Buçlamak = Tahdid etmek 
Çevenler. = Mehaijl 
Danışma = Müşavere 
Değişmen = Mübadil 
Deneç = Tecrübe 
DenkHk = Muvazene 
Dergi = Mecmua 
Dirıekt0r = Müdür 
Diyev = Beyanat 
Doğu= Şark 

Doğusal = Şarki 

Erge = Malaıad 

Etki = Tesir 
Finans bakanlığı = Maljyc Veklki 
Finamal = Mali 
Girgi :::::: Teşebbüs 
Gö~n =Muhacir 
Güvenlik = Emniyet 
'Hakikiğ == Hakiki 
Hötlemek = Tehdid etım~Ir 
Hükümen = Hakim (Juge). 
İçten = Samimi 
İkti.mal = İhtimal 
ıı -. Vilayet 
İlçe = Kaza 
İlgi = Münasebet 
lnceJemefr = Tetkik etmelr 
irdelemek = Tetebbu e1ımolr 
f ~çen = Fe'al 
Kamun = Nahiye 
Kanağat = Kanaat 
Kesin = Kat'i 
Konuk = Misafir 
Kurul = Heyet (ConııeilJ 
Kotannak = Halletmeok 

Nomal = Tabii 
Olgu =Vak'a 
Onaylamak ·= Tasdik e~ 
Oruntalı = Mümessil 
Oylaşmak-= TeatH efktr ~tme.li 
Ödev = Vazife 
Önem = Ehemmiyet 
Önemli = Ehemmiyetli 
Önerge = Teklif 
Örgüt = Teşik.ilit 
Övmek = Methetmek 
Özgeçil = Feragati nefa Mlübl 
Özel = Hususi 
Özen = itina 
Özgcnlik = Serbestlik 
Sağlamak = Temin etmek 
Sakm = İhtiyat 

Sonuç. = Netice 
Sömürge = Müstemlclre 
Süel -= Aıke.ri 
Sine -.. Müddet 
Şölen = Ziyafet 
Taptamak = Tatbik etmek 
Tüze = Adliye (Justice) 
Uçak = Tayyare 
Üye = Aza 
Yargıç = Hilem (Arbitrc) 
Yavaşnna = İtidal 

Yetke ·= Sı:ılahi)llrl 
Yönetim = İdare 
Yönetgei~;_ Müste,ar · ~ · 

Yurdlandırmak = lakin etnd 
Yürütüm = İcra 
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Kurultay toplanbsmda 
Bakanlarımızın dünkü önemli diyevleri 

Tüze Bakanının Gümriik ve Tekitler 
diyevi 

Kurultayın dtln
"kfl toplantıaında 
delgeler tarafın. 

dan ileri ıtlrtllen 
dilıtincelere kup 
Tth:e Bakanı B. 
lüktil Saraçotlu 
ıunıarı l&Jlemlı 
tir: 

"- Saym arka
ılqlar, 

Bilytlk deni
aln 909yal alaada B. Şiiri Saıac 
batardılı lılu aruında adU ıalahlıt bll
lı bqına bir eeerdir. 

Yeai njime denedilen °'"''"" ad
liyesinde tbel tqklllt için dUfllntllml-
11 mllmldla olan sistemlerin bepal bi&' 
'Irada " çok kanpk bir dtlaenllsllk i
sinde JqıJonla. Bir yaadaa dhıeel te. 
IDellerf tatbllde ulrqan ,eriat malab
•leri oalan yam bqmda blmb ..... 
laakuk kanll1nn1 &rnek edblen ttl9el 
mahkemeler. ite JUda mubepdqlan
Dm abklmı pbal,. danlarma balraa 
lmtiyub kili• " bana meh!ıenwltd 
w nihayet kendi ulmal bnan " Ullll
lerine ıare ttlrk topnfmda lıflıktbD w. 
ıen koftlolOlluk m.hbmeled orta pil 
bllttla bsurlarile ,aptan bir daND ... 
Hnl a•mıttı- O aaretle ki bir m+•• eıle 
ala lraba1 ecHlml,.a bir - diler Wr 
mahkemede ,.r bahiJor, tlrk prdaa-
dm. ,er ,e.tlnde 8Plı pbn mevcat 
dnlet .,... ... ptltll ... ..... 
leri .... ,.... Tlrk ........ ,.._ 

.. --- tlrk ............ uı..ı ................................ 
plttnae,oalaft. ..... ... ....... .............. 
"" ....................... latf. 

....... alf olllll pp1t _.,.m l'-

Bakanının diyevi 

urlar blkkmdeH 
dilekler okund• 
tan IOQl'a ..... 

GUmrtk n Tekit-
Jer Bdıınn AH b 
.. Tadlla ala .. 
tan ..... ~ 
kmcla lsabat ... ....,..,,__. ... 
kanlılmıD siraW 
ile top.__ Wr 
clel• kuniltaJ .. 
rafmdlDJauırllala .. ppeli ılllli• 
...,.. utlamk ola bu -- .. 
DUf ~ ... ,.. maim cltt,erial artırmaU 
dolarlllJh .., • .,. ...... ftMI, -

.,tUlhd tem.la eder blr kanun oldap 
Dil .,...... .. demifdr ki: 

·- •kldM klfll Wronto ve iüs· 
ta .......... r1. ~ 
Mlll pldlll - _...... .... 
cleMl'Ondlll ... 1lir aada balUIUID IM-
hlll .. ,,. ... bir fiat ftri;ror ..... 
earedl puarlık ~yordu. Tetelllm _. 
mam pUAce ahcl diyordu ki: '"Beıa • 
nlD ttltllnOne ,.. lmnlf verclüa -. 
bu ima " p iman lalç ... ~ 
bualan çdrar .. Ba pldlcll ba iüartlJar 
alıcıp parua bbJ.-. it bullanla da 
bitmiyorcla. Aha -- ..... bOsuk
tur • ..- ~ıklldlr, bana mUı1anbil 
de ,.... ...... ltlmDtıo ,.,..., •• 
.,.... Ytls ....... pUarbk aıed• 
de bul lılne elli-. bdar hattl P-
ml ............... ,.... HalbllJd 
..... 1111 ... atl1 ......... " tlftısi 
.. • Stıftar. 

AB - Tert.a btmdan tonra Wü-
11r lda'lliala ~ ,.,ula ........ 
bit aa1atııınlf ft Bkoaa...t Bıhalılt 
Terkofia Ue Wrli1ı:te blblurw idare"· = =•N•:21~a~P 

hıkim1erl bep WrllllrbWa 4111..-.. W. 
taprirından anJw ı• ~ ... 
tete1rkil mahkemeleri tam üeablslik 
w ı.a,ı. derha bir prdap lpade balta. clemlıd• 1d: 
mayonla. Ba eaku tldDdedir ki.... .,_ Dlrt ~ ...... BIJllr llUlet 
&8nJdl tıek mahkemeli, tek mercill tdll- Meclttfnl• J&ptllt -1ı ....-.. 
,. clhuı kurul... bldll .. lralalı ................ ol-

ll11hıkblrtır ki ulualarm ttısel tarl- mat•· Bu bDU dnletila ...... ... 
ilinde Jüt bir adll,. cilıuı ba adar 19- muılanam lraçalı lhblr etmnlnl • ... 
tin " bu kadar farklı prtlar kaqısmda nıa-nu lrabal etti. A,nca ilıtllU 
.. Jmamq, hlg bir ulUIUD pcuklan bu mablreraılleri tetJd1 etti. ~ kua yollar-
bdar blylk " ,.nm bir iti bu den- la karar aıma .-mı WNl etti. A,n-
cede bqankla ,..,...uıtır. ca taldb itlnl " taldb edecek kuvetle-

Çllaktl bnlllllan. Ultlllerl bittin tet- rl ubriJettlnneJi de kabul etti. Bu 
ldlltm ana prellliplerf birdenbire bqtaD .... o.erinde çatıpaf& bqlaadı. Ta-
'-ta clelfflll adil,. dhamu ytlriltmek. ldb 1mntlerl ..... -WS edildi. Diler 
eeki deneye aid bllcileri bir uda 1ı1p _.,.. ...ar bftla,.. ıaufttler biri-me., biri• _..., w.r yermek ip telefon 

ber teri ,..ı bqtan lfnamek yl- .__. _ • ..;.t ...:;.:.;.ı.;,...,..& B& yerden dl· 
ldbnl1 altında kalan ~ ııe.ıe dil. .. uor; ..... ......,---

ttlyor. ter ,_ ı.mt aaldetmek için kanda.:. 
Artık adll1embln dolmlut ...,...... • .... nakil ftldaları ptaitılcb. 

ria tian olaa kanaalan, ltiJatlan bir tihbant tef1d11tı ,.,.ı& Klçai9 arp 
,... bınkarak darmadan llerllyea '°"" dlb8 ..ı " cSüa bitpll tedbir atmak 

7etelere yakıpn esulara bftlllUll oı,. prderl elde edltcll. Bi~:~u: 
m11mdan hakkiyle MnebUirls. Be1d ... prpma U:::: 1rafUe laallnde 
devrenla orta çal adU,..t ,.rıa. fimdl ncec1e ..... • cfıimllea ve 

modern bir JUnla ,....._ ltleJlt" ,a. l rP'ı. ..... · kle lDdl. 
rllYiJtln de dalma pnuip. alam ft • .. .. ·-,.,.. .. baa-
••1ı: ı•etn bir timi cu..ua ..a.a. 11u- ar 111 " ı.wwıar BakM' ...ı oa.. 
haaayons. ._ .... kletlspbla taeFıtA 

,......... -- lrabll olmacSıtım ...... dlla':'lft 
Cı.tmari,etila im &ini e1ertn1 •• lalt Wr ~rWe -·!* ol':'I"'~ :. 

1-tana pertlaha delaeleri IDClade ,.,. aı llJlı ..... _.... .. 1.1•4 llıl ... 
.. ile --- ( ...... ) .... d ... ,-:·•!, w_:: ":: 4• 

ŞiDU adalet....... ... ......... - ...~ ;.. Ud..,., 
•ıt!diude cleha .. _ __._ ---• _., _., •alaaW ~_... ... ..-.ı.a _, ... , ___ ,_ - ........... fiiıdı:.a&'I. a:'RIJ ......... -

-.ı lrar:ta. .... .. .... ......... ...... ........ ,.Jı:;ıdtl* .... li;a· 
~ bnanllda ... ....,. ,.... al .......... roldmlf 
au,cna. Bu ...,,_, .. ..W ltlptlMm • ""':!, .. ~ı·,-.. ldM ..... 
......... Wr ,... ...... ,... ..,... ..... ·- , .. -:" ..,..*;. 
Mraacle"kabaolupPI ..... it ............. 1 'llf Wı ....... 
- -· __._. L&. _ __.. ...... 1 5 

,-Ulllllft ..,_.... - --- ............ J*Olıis· çw 
....... ..... ı F • .....__ 

,._ 
1 

laol _,,,-"'J lılıllt ti,. ı • ı ı .r tel ft -·ı--

SA U· 
1 b ' -

Elçiliğindeki dinsel aym 

....... ..... ...., .... 
clolaruiYle elan aat il de Polon • 
J& hG,Gk elçillilnde Mr .... .,. ,..d ....... 

Ba .,..c1a c.m.. .... At. 
tiirk adma O ar •tkanlıtı lael 
ble:n clireld:&il, hOldimet adına 
dq t.Jranı "1dll, sa ....... Ta -
nm 1-hm, Dit mhahlL Genel 
Sekreteri " 111.W.ol tefi ile e1ç;. 
ı. .._ ............ Yabrdalci ,.....,.... ........ ,.... ... 
hına .............. . 

......... PiJmdlldnln illmi 
dolayıaile Atatlirk De Polonyaca
m1D' bqkam anamda fU tell'af· 
tar verifilmlftir. 

Cumur Bqkam Bbelw B. 
Moscicki 

Vaqova 
llarepl Piı.adeJdnin pbmnc'ı 

en bllyük ~ birini 
kaybetmif olan Pol•ya ulataDUD 
~ acımw blltla 11111patimle ,.,.......... 

Ankara 

Leh aı- - eterin bir ya
sa dDttiff bir .,,,.nü bana ı&ı-

laM llQln'Jlr. .. b1111•• ., .. tecllldiite w 
ucasıa.a •edili tem ....... ... ,.... ...... ......,..._,. .... 
ld;.f •nllfll ..... ~ .. 
uaJarak ........... .......,, 1ar1-

,... blbllldlr ••••• ....... ,.. .... llpra ........... .., .. 

ter Jııepqdılmm ela aJlbia allktan1a 
........ ettllW Wldina Ali Rw Tar
hlll ,umr.&k itleri laaklaacla labatnP 

tlJle bldrmlftir• 
- QOmdlk "'Hllilbl ... ,... ID d 

lılpttar ............ birine tıetklk et
tildik. Tetkik aeticı111Dclt bbe llyledi· 

li pclar: Q8ııııirlk .,ıerimlsia eea ka
raman& lllblt ....-. ıtanamwuaau cle
llftirme,. hlt Wr tebeb ,oktur. Yalım 
an••ıe,I a..a •11 71Pm&1ı: ye lıüb 
dalla meamua .-.k IUl'ltte it ıarmek 
itla ... bkP patik t1911Je1e• ..... 
handa. •• .tmılpleria tadllld, ......... 
larm keyflrti'19 alllıadardır'. Oaua 
~ ilk il OJuak bu lleffi,et 11111ele
a1;1e uın.-k llsıiDplcli. Ve bilyük 
meclite ~ a.eldllltl" saamlk me
auarlan 1a1»m• laJilla .. ..,.. .Ba 
...... tedbidM'. 81iftinMI• beiüer tat-.... " ................. -
lfia" .......... .....,. ..... 
edllecektk'· 
All-~tı.ırnlOIDlD-

bilartar lflıtl !Al lla• ._.... ....... 
........... s*m ..... .-:papdan 
if1«den biri ... dltMla ......... 
old .......... ~ lgla :Jlaltepe&ll ..... 
* 1ern..ı111 tir tlt8la watitlll qsl-
clıp " .. ~ ....... taıetlıl plıpl-
dılm& ..,.... .... 1 et .atat••• 
.... tltlalt ........ ti-
-- atlllrn ...... Mp Wdl1ı:te ................... ..,. ..... ...., .... .,.ı• , ..... ..,...... ..,.. ... ~ ....... ...... 

1 
dermit olduğunuz ....ınpati duy
gulanndan dolaıJ en 11cak tepk
ldlrleriml kabul etmenizi rica ede-
rim. 

lpacy llOICicld 
Marepl Pilaudakinin llibntl 

dolayıaile dıt itleri bakanı vekili 
B. Ştikril Kaya ile Polonya dış it
leri bakanı B. Beck arumda ıu 
telgraflar veritil~tir. 

Polonya cwnariyed dııtıJ.ı 
bakanı Bbelam B. Beck 

v • .,,,. 
lllrepl Pilaadlki'nin illlml 

ile leh uluaunun uğradılı yu 
dolayıaile cumuriyet hükümetinin 
ve phumm bqaağdarmı ve içten 
sempatlılnl kabul buymmanm 
eklelanalarmdan rica ederim. 

Dlfilleri Bakanhp Vekili 
Şilkril Kaya 

~eri Bakanblı Vekili Bk
aelalll B. IUkrll ICaJ& 

Ankara 
Blltlla leh lllaamım bil -

yllk ,.. dola~ ~ 
IJlt•Mı .ıpafmdaa vt aempUi 
d117plm'llidan dolayı t"e11L•pr ~ 
derim. 

.Mllıfilliı .. ..................... , ...•. , 
,.. .......... k tldnl- .,ı &• 
_..- lr1rln kd111k " ....._. 
prdumdatlftPWalelalDtMaeri* 
Niııete ... olacek lllMW1W ~ .. 
..,..,. ...... _. .. benllJe. bir ..,.,_dl t.-. .,t ....,._,.,aı 
,. ........ d ......... a.r 
....... _._,., twedfll 
JÜm .-da fani fHÜd ..... Nan 
ft emwt ..ı.rtan ta...,,IT , ., 

aktır 
AJI .... Tarban..tu itleri llakltm* 

dl. yeni bir kanun projeli ,.,..., ka
mutay• IUlluldupu bildlrmlt ye ldan 
balummdan lnhitarlar klarelinde bu 
cllrt sene lçlnd.e yapılan itleri t&Jle 

hulba etmlftlr: 
•- T.arrafa riayet olUD&nlk bdro-

lar " ....., llOlllllll ..... Wldl-
miftlr. ıtl1 ltllill,ı. - ........ --
cıeled aruiac1a t.IS0.7dt' 1h* ııı tH:f 
ftl'dlr. ;...,., llDlltr bdrolan ...... 
daki farkı.ısı dir. Diler ıaraftD lfler 
timi• edilmlt wu.a.a ......, 1""' ... 
bmmtlWrhall•~· ................ , .............. 
llae " .......... ..-..r1aıa ertml· 
wma a,rıca elıe..ı,.t 'ftrilıaltdr. 

NibaJet lahl1U1ar plirl hakkllMla 
da babn .. lnhatı nrmiftlJ: 

11- Bu dkt tene bulafd PIMftlM 

tıeııd8f etti. Bohrao 11erkeıl u " • 
- .,... llt'kettL ltzl tennl .... bir 
ldlo ..... ı ....... ~ ... ~ .......... -~ ........... ... .......... -~.~-~.,.,._.__..... ... 5-lr .. ~...._...,. ...... 
yoıus. Tlltlll ldlf .ıblf•• ,...._,, . ......... ....,. . ....,.... ..... 
.- .... ıaqlık.Wıl n• 
r-. .. mlı• Hta fadı'+11 ... unaf 
~· ,.., ... 

lstanbulda Yare.at Pillll
dski için aynı 

lataııhl ıs - Yana (bııgb) 
6arada Marepl Pilsuclsld ifiıı dia
..ı bir •11n yapılacaktır. 

Polonya elçisinin 
t kkürü 

..• 
CICL-
~ -ll;ik e1" cllll 

8i11t1eı• •"*" , .... n· a. il~ 
Kayayı siyam ederek Karepl 
Pilaudıldnin ölimi dolayıaile _. 
muriyet bilkümetİDİll ıilterdili 
ilgi ve t.paptml dolaJl hllldlıa. 
tinin tefelddir1erinl bildirmiıtir. ···= 

ntRadef~ 
W,., 15 (AA) - ....... 

Pllladlldni• .... ...,... .. 
1-ıcak olan balpr del....,.a• 
aa Dl* bekam Oeaenl Radll 
llqba1* etmektedir. Del81D
yaa bap Varpap bileket • 
ml§tlr • 



SAYIFA 4 

Bay Receb Pekerin dünkü söylevi 
(Başı 1 ıncı sayıfada) 

coplamşımız, bir lokma yemek yi 
yit için değildir; bu toplanıttan 
gaye, hepimizin bir ıırada bulunu
şundan faydafanarak. hepimi:::.n 
m·::· ~:·ek duyguları i"zerinde, müm-ı 
kün olduğu kadar kısa çizgiler 
iç!nde koııusuşunu tem:r etmektir. 
B·ı p:ırti sofrasında bu beraber 
bt 1 unu: 1 is'..ifade er! _ . ..!k sizle -
re ho~ geldiniz, derim. Ve sizlerin 
yüce, de~erli ve sevimli şah; J:arı
nı-da, en büyük livakatle t:!msil 
ettiğiniz Partimi, l:::~:in Parti teş 
kilntmı selamlarım. (Sürekli alkıı
Jar) 

Arkadaşlar, ulusal Önder, bi · 
zim yüce Şefimiz Kurultayda ulw 
kulağına duyurucu bir öne?:r~
s:· ;· !::d1t:~ sözler arasında, Parti ç:ı-

amızı bilhassa övmüştür. Bu, 
bizim bir taraftan göğsümüzü ka
bartırken, diğer taraftan da bize 
bu deyirdi yo' Ja çalı:::...ia.zı is -
tiyen bir ödev duygusu vermekte· 
dir. Parti çalışması şekli, mana, 
kuvvet ve değeri itibariyle bildiği
niz gibi hepimizin bir ve beraber 
iş edinişi sayesinde, son yıllarda 
özlenm · ~: ·. ; özlenmiş, koyula~ 
mış ve katmerleşmiştir. Bu Parti 
çalıfışı; yurdun ileri gidiş hızına 
hakim bir hisle ve aym zamanda 
yurda inkılap ruhundaki heyecan 
lı ç :ışışUDI ~emsil etmiş. olac .. r 
bir sıcaklık ve bir hızla, sönme 
den, her gün artan bir hızla de -
vam etmektedir. Biz, ancak b • 
türl~ ".lir ç'\lışı~la, tarihin bize ::,. ... : 
lettif;i mesuliyetin icabı değerli bir 
çalışma ödevini yerine getirmiş . 
aynı zamanda, büyük Önderin 
bizden istediği vazifenin çizgisine 
takatimizin yettiği kadar yakla~ 
ırş oluruz. 
Arkadaşlanm, bugün görü · 

yorsunuz, bütün yurdun varlığ ı 
içinde, yurdun kuvvetini ve şere · 
fmi temsil etL:ı. bir varlık olarak 
Partimiz vardır. Partimiz bugün 
kü yüce ve ıerefli, Türk varlığmır. 
kısa bir ifade ile, tam özü ve llcl
':emiğidir. (Bravo sesleri alkışlar) 
":-.ı önemi hatırdan çıkarmıyan bir 
ligi ile v -zifemizi önümüzde tuta · 
rsak; bizden tarihin bekledi;i, 
ulu!>:ın beklediği ve nihayet Şefin 
istediği vazifeyi yerine ge~irmek 
için; bütün kuvvetlerimizi kiullar 
n • '·v12:. 

f ç çalışmanın, devleti tc 

bakımından hükümete ve ulus var
lığını temsil bakımından Pa•< 
ze takıim edilmit tarafları vanL 
Hükümet, içten ve dıştan görül ·, 
düğü ve takdir edildiği gibi en bü· 
yük liyakatle bu ödevini yapm _• 
ta: .. . Partimiz bu ileriye gidişi. 
türk varlığındaki kuvveti olmak 
manasiyle hakikaten devletin iç · 
ten ve dı~tan takdir edilen hali •. . 
uy~- _:, v~ nihayet devleti, bütün 
bu çalışmalarda arkalıyacak, dea
tek'. :"ecek bir ~iyakatle ilerleme 
lid ir. İç çalışmanın devlete ait o 
lan tarafı, bir takım metotlar usu! 
ler üstünde yürümekten ibarettir 
Partinin c lışışında da en çok d.' 
katle üstiinc; durulacak noktc:.. ; 
Paı .:. :n 1'ler günkü ileriye 
atı,mda hakikatı arayışında ve 
parlak, yılın hedeflere çabuk va · 
rıtında en önemli nokta al:~~;ı.~1 

vicdanlı ve çalışkan bir suret:: 
kendi hüviyet ve vazifesini anla· -
masıdD". Hakikati arayan bir ça 
hşmanm tarifi içinde bazı sert ko 
nuşmalar ve bazı geregin çekişme 
ler de dahildir. Kurultaydaki söz
lerim arasında da söylediğim gi 
l>i, biz ulusal zekanın çalışıp iL 
lemesini yurt işlerinin aydınlığa 
~-ısa yollardan varması için esas 
sayarız. Ulusal zeka ulusal varlı -
ğm bir özü olan bizim partimizin 
ça!ısmasında bilhassa kendi mev 
cudiy_ .. ni ve değerini göstermek 
tedir. Yalnız, arkadaşlar, çalışı. 
ken, konuşurken hakikati arama -
nm icap ettirdiği çekişme çizgisi 
içinde kalm~k da bizim için bir 
ana terbiye düsturu olmalıda. 

Bunu, tıpkı bu yolda, bu de • 
ierde çalıştıklarını; kurultayın 
komisyonlarında genel kurul ko
nuşmalarında gördüğüm sizler 
için tekrara bile lüzıım hisselme 
,t: ~:,.,.., bir sev olarak söylerim. 

Fakat jjz yalnız bizden ih~ t 
değiliz. Biz bugün parti diye bit
yüce varlığı temsil ediyoruz. Bü • 
tün partimizi, hepi.nizi kastede -
rek söyliyorum; hakikati ararken, 
hakikatin çetin yollarında ileri gi· 
derken meseleler üzerinde kıy~s\. 
ye konu,rnalryız. Fakat bu kom.ış -
ma ve çetin yollardan ileri gitme 
işlerini görürken, biribirimizle al 
dığımız bazı çatışma vaziyetleri 
h"ç bir zaman ana varlığımız üze·· 
rinde yıkıcı bir tesir yapmamalı 
dır. Bi7. hakikati ararken her haki· 
kati arayanın bulunduğu, tabiiğ 
vaziyette bulunuyoruz ve bakikab 
arayanların konu~malarında görü· 
len sertliğin, bu göze batıcı hali 
kendini göster·y .... Fakat her han
gi müşterek bir neticeye vardık -
tan sonra birimizin öte!<lne uyma 
sı ve nihayet her birimizin, topu 
muzun karariyle tesbit edilen ne . 
ticelere içten bağlanması, Parti 
varlığı için en büyük terbiye eaa • 
sıdrr. (Alkışlar) 

Arknda,lar, ecnebilerin Türki. 
yede bulunmalan bizim bugünkü 
sıyasal ve sosyal devrimimizi gü • 
zel anlamaları için bir fırsattır. 
Fakat Türkiyede bulunan bizhn 
halkımız içinde, Ankarada bulun
mak, Ankaranm çalışıcı, sevici bil
tün çalışmalardaki çetin safhalara 
rağmen nihayet varılan neticeler • 
de birleştirici ha vasma temas et 
mek ayrıca ehemmiyeti haiz bir 
noktadır. Bilhassa bizim parti ar· 
kadaşlarımrzM ve bütün yurdun 
dört bucağından Partiyi temsil et· 
mek değerinde bulunan siz arka -
daşlarımızm, Ankaraya gelip An· 
kara ha"~~ma temaı etmek fırsa 
tında bulunuşu, bu toplanm.anm 
özünde kaidelenmek lazımgelen 
noktaları müştereken kavrayış ba
kımından part1ye büyük bir değl. 
verecek bir hadise olmuştur. Biz 
:'artice, timdi ıize başka partili ar· 
kadaşlarım için de kaide olması -
nı söylediğim yollar üzerinde ça • 
hşma halinde çok mesafe alm.şız. 
dır. 
Arkadaşlarımız kendilerine alt 

olan özel parti işlerini, ve genel 
yurt işlerini düşünücü ve kovala • 
yıcı oluşta bizim için ideal olan 
bir olgunluğa varmışlardır, diye. 
bilirim (Bravo sesleri) Arkada,ıla· 
rm bu olgunluğa varış seviyesini ta
mamen temsil etmek halindeki bir 
özel vaziyetimiz de bütün parti • 
nin çalıııııdır. Bunu onlara, her 
gün kovalanacak bir yol olarak 
göstermek hepimize borçtur. Siz -
den dileğim buradan aynhp vazi. 
felerinizin başma, yurt köıelerine 
dağıldığınız zaİnan buradaki ha -
vanm ısıtıcı, toplayıcı ve beraber 
götürücü ve hakikatleri ararken 
çalışmada kovalanacak metod ve 
tarzları bütün memlekete yayma
nızdır. 

Arkadaşlar, yeni onadığınız 
Parti programı ve tüzüğü partiye 
öı::· .•. ~üzdeki dört yıl içinde old .... ~;
ça çetin ödevler yükliyor. 

Ulusça teşkiltalanacağız. !~en
di teşkilatımızı her gün yurt için· 
de değer ifade eden bütün yurt 
daşlara, kuvvetlendirmek, onL.-1 
kendimize kendi sinemizin ı: · t 

muhitine almak için emek sarf • 
ederken memlekette başka bir ta-
kım mevcudiyetleri de kendi vazi
ye!. • ~ri içerisinde teşkilatlandıra 
cağız ve nihayet programın gös • 
terdiği yolda alacağımız dört yıl . 
lık mesafeden sonra yurtça, mil -
letçe teşkilatlanmak mesafesini 
hiç olmazsa yarılamış olacağı:ı.; 
Bundan sonraki durum ve ödevi • 
mizde genel hayat için olduğu ka .. 
dar cemiyet için de büyük değeri 
olan çalışkanlık vufmm, parti 
miz için büyük bir iş sayılması la· 
zmıdır. Hepimizin çalışkan olm::. .. ı 
yalnız günün işini evet diyerek 
görmekle değil, onun ilerisinde ve 
onun üstünde bir muvaffakiyete 
varıcı heyecanla ve hararetle çalı· 
_.!CI olmamız demektir. Yoksa ;e · 
ni onanan programla da size yük. 
lenen vazifeleri bu heyecanlı çalış
ma}~ iş edinmeden başarmağa im
kan yoktur. 

Bazı part!li arkadaşlar arasın
da (bir çok iilerimiz vardır, hu 

UıL US 

arada parti işlerini de bu kadar 
görüyoruz) diyenlere rastlaiııyor. 

Akadaşlar gerçi bir çok işleri. 
miz vardır. Fakat onlar arasında 
parti işlerin~n o kadar eh emmiye· 
haiz olmadığı telakkisi kökünden 
yanlıştır. Yurdun bugünkü var . 
lığı, ileriye doğru mesafe alması 
devlet teşkilatı kendi resmi çalışı
tında devam ededursun bizim ç .. 
lışışımızm hızına, kuvvetine ve 
değerine bağlıdır. Her hangi bir 
idare heyetimiz haftada bir topla 
mp da, mesela ne bileyim; her 
hangi bir banka idare meclisi, bir 
imtiyazlı ~irl:et idare he:1eti gi~~ 
toplanıp ta yalnız toplanmamn 
icabettirdiği üç beş küçük mevzuu 
konuşma.kb vazifemizin bitmiş ol
duğuna kani olmamalıyız. Evet .... 
Husu.si iş vardır. Herkesin memle
kette kazancı, ailesinin, mesleği . 
nin icabettirdiği işler vardır. Fa 
kat parti için çahşış ona inanını; 
olanlar için, öteki özel çalışışlar · 
dan sonra gelen ve vakit kalırsa 
yapılması gereken bir ikinci, bir 
beşinci iş değildir. Mademki par -
tili, inanını başını bu ~eşkilata ver
miş ve bağlamıştır ve mademki bu 
günkü yüksek onurla büyük iı · 
tikbale giden türk devleti varlığl 
na dayanmak için bir ulusal varlı
ğa muhtaçtır ve bu ideal ulus var
lığının özü de Partimizdir; Parti
li kendi hayatı i.çin çalışbğı z.a 
mandan artırdığı her zamanı ica ~ 
hında bu müşterek çalışmaya ver
melidir. 

Arkadaşlar, bu inananların ya · 
pacağı bir iştir. Biz inanıyoruz 
ve güv:miyoruz ki Parti kurumu
nun bütün üyeleri ve bütün un · 
surları hu inana kendilerini ver · 
mi}lerdir ve verme yolundadırlar 
Yalnız bazılanmızdıı çalı~tna liu
susunda bir anlayış eksikliğidir ki 
bu işleri ikinci derecede aaydır · 
maktadır. 

Bu parti ıofrası lıaşmda Den 
sizlerle beraber bulunmanın ver
diği fırsattan istifade ederek diye· 
ceğim ki daimi surette görüıme ve 
toplanışlar yapma vazife olarak 
bir esastır. 

Arkadaşlar, yurd ufuklarında 
batan her günün güneşi bir geç · 
mişi tarihe mal ediyor. Yaşadığı -
mız her günün, bizim hesabımı~" 
kaydolunacak muhasebesi, bir ek 
aiğin maziye mal olmasının ifade· 
ıidir. Bunun gibi, her sabah yz.-: 
doğan gün~ önümüzde gideceği · 
miz yolları ay dm la tıp göstererek 
bizi ilerisi için daha özlü, daha 
yüksek bir çalışma va2ifesi v:! :.-· 

kümü altma koyuyor. Nihayet ar 
kadaşlar, sizinle beraberliğin il · 
ham ettiği noktaların bilhassa ps: 
kolojik taraflarını da söylemek 
hususunda tuttuğum bu yolu, o ka· 
dar uzatmağı bir sofra başında 
bulunmanın özel haline uygun g:;.
müyorum. 

Onun için şimdi sözlerimi bu -
rada keseceğim. Son söz olarak 
Partimizin kuvvet ve şerefi için, 
ve hem Partimizin ve hem de y:· 
ce türk ulusunun hayat ve hare 
ket unsuru olan Büyük Şefimizir 
sıhhati ve tan ve şerefinin her 
gün artması için, başarıcı bükü
metimizin kuvvet ve arasu mu · 
vaff akiyetleri için ve nihayet her 
varlığın özü ve kaynağı olan türk 
ulusunun tevketli bir istikbale, en 
büyük bir şeref ve genlikle ula~ma· 
sı için iç dileklerimi hepinizin yü
reğinde, kaynadığma inandıiiım 
sıcaklığa dayanarak söyliyeceğim. 

Hepinize güler yüzlülük ululd 
durmayan bir ileri gidiş artsız 
arasız bir genlik ve Partiye y~ce 
terefler dilerim. (Bravo sesleri ve 
alkışlar). 

---------~-·...-----~-
ANKARA RADYOSU 
BU AKŞAMKi PROGRAM 

19.30 - Musiki: Moz.art Sonate 
Necdet Remzi 
Ulvi Cemal 

19.50 -- Matbuat Raporu 
20.30 - Musiki: Wilhelm Bor An

dante 
,, 

Necdet Re-nzi 
Ulvi Cemal 

20.50 - Haberler 

Scherzo 

Sü Bakanımızın 
dünk~ü diyevi 

(Ba§t 1. inci sayıfada) 

pek yerinde sözler söylenmiştir. Cumu

riyet ordusu da bu mtiddct içinde ·bir 

kat daha ilerlemiş ve gfiveninize rn.ytk 

bir derecede ytikselmiştir. (Alkı'.11ar.) 

Ordu işlerinin gizliliği hepinizce bi

linen bir mesele olduğunda.n bura.da bu 

işler hakkında açıkça söz söylememi 

siz de caiz görmezsiniz. (Tabii sesleri) 

Bu sebepten sözlerim kısa olacaktır. 

Ark.adaşlar, ordumuz en ileri millet. 

lerin ordularından aytrtlr olmıyarak son 

sistem ve teknik vesaitle mücehhez bu

lurunaktadır. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Kara, deniz ve hava kuvvetlerimizin teş· 

kilatı bugünkü ileri askerliğin icapları 

göz önünde tutularak milletimizin yük

sek kabiliyetleri de bize her yönden üs

tün bir orduya malik olmak imkanım 

vermiştir. (Alkışlar) 

Öyle bir zamanda bulunuyoruz ki 

bütün milletlerin savaş vasıtalarını ço· 

ğaltmakta ve ordularının gücünii birl

birlerile yarış edercesine artırmaktadır

lar. Biz de bu hava içinde pek tabit o

larak hazırlanmaktan geri kalmıyoruz. 
{Alkişlar) Ordumuz gerekli olduğu va

kit bütün haklarımızı ve en yüksek 
menfaatlerimizi hakkiyle koruyabilecek 

bir haldedir. (Bravo sesleri, alkı!}lar) 

Bu değerde bulunan ordumuzun 

maddi ve manevi kuvvetlerine bugünkü 

ihtiyaçlara uygun bir surette vllsat ve 
inkişaf vermek milli ödevimizdir. Bti

ttin emeklerimiz bu ödevi yerine getir

mek içindir. 
Bu uğurda, malını, canını ve bUtU.n 

varlığım feda etmekten ç.eıkinmediğini 

göstermiştir. (Alkışlar) Bu saıyede or· 

dumuzun kendisine dll~en vatani hiz· 

metlerini her zaman yapabilecek bir 
halde olduğuna gl1venebilirsinlz. (Al· 
kışlar.) Bu yüzden mfüıterih olunuz. 

Arkadaşlar, bu sözlerimle teg.kils.t, 

teçhizat, talim ve terıbiye yönlerinden 
ordumuzun durumunu anlatabildiği~i 

zann:diyorum. l~te böylt bir oıdunun 
Atatürk gibi büyük bir başbuğun buy· 

ruğu altmda değerinin ne kadar yiiksel

diğini ve nelere kadir olabileceğini ar
tik siz takdir edersiniz. Başka bir di

yeceğim yoktur. 

Bravo sesleri ve sürekli alkışl:ıda 
karşılanan bu sözlerden sonra birçok 

h.-ıza ile verilen flşağıdaki takrir ok t:n · 

muştür: 

"Bütün ulusun da duygularına t!r· 
cf'man olarak Parti kurultayının k3 '~ra

'T!aıı, şanlı ve yiğit cumuriyet ordusun~ 

.:lcrin güven ve saygısının sunulmasıııa 
karar alınmasım ve sayın bakanın bu 

dileğimizi yerine getirmesini rica C'le

ı iz.,, 
Bu takrir sürekli alkışlar arasında 

ittifakla kabul edilmiş ve kurultay bu

günkü işlerini bitirdiğinden bugün saat 

onda toplanmak üzere saat 12.50 de da· 

ğılmıştır. 

Ornıan (:if tliğiniıı 
O!l!HlCH y?Jı 
(Başı ı incı saJıfada) 

lar bir an önce gitmek için ikinci 
treni beklemektense ilk trende a-1 

yakta durmaya katlam} orlardr, 
Buna rağmen ikinci tren de az ka• 
labalrk olmadı. Ve bu iki tren, ra· 
rım saat ara ile, çıftlik istasyonu~ 
na binlerce insan boşalttı. 

Çağnlılar, b4fl fabrikasının Ö· 
nündeki bira parkının geniş hah.· 
çelerinde toplandılar. Kalabahk 
arasında Kamutay başkanı, bütün 
bakanlarrmız, partimiz genel seli~ 
rete.ri, bütün Kamutay üyeleri ve( 
kurultay dolayısile şehrimizde b~ 
lunan il oruntakları ve Ankaran.uı 
bütün tanınmış yüzleri görülüyor,.~ 
du. 

İki yüz kişiye birden servis y~ 
pabilecek uzunlukta zengin bir bU. 
f e, çiftliğin temizliği, iyiliği ve ka; 
litesi pek ongun olan türlü yiye• 
cek ve içeceklerin, ve bu arada 
Ankara birasını çağrılılara büyilli 
bir bollukla dağıtıyor, süel fanfarı 
ile bir orkestra halka güzel par .. 
çalar çalıyordu. 

Sayısı bini geçen kalabalık ha
vuz kenarında oturup müzik din .. 
liyerek ,veya park yollarında her 
an karşılaştık.lan tanıdıklara se• 
lamlar dağıtıp gezerek akşama ka• 
dar büyük bir keyf içinde vakit ge .. 
çirdiler. Heuüz çiftliği gezmemiş 
olan parti il oruntakları da bu 
fırsattan faydalanarak çiftliği do
laştılar ve Marmara, Karadeniz 
havuzlarının, hayvan bahçesinin 
modem kümeslerin önünde ayn 
ayn durdular. 

Saat 18 de kalabalık yolda bir .. 
denbire yükselen alkış sesi bürıin 
hazır bulunanların yüreklerini se• 
vinçle oynattı· Atatürk geliyor, 
Park kapısında otomobilden inen 
Ulu Önder, her zamanki dine ve 
hoşnud tavrile, selamlarına karşı• 
hk veretek halkın arasından geçti 
ve fanfann çaldığı erkinlik marşı 
ergileri arasında gene halkın ara
sında bir masaya oturdu. Bu ara· 
lık "Burada Atatürk varmış,, rli .. 
ye yanına sokulan üç dört ya§la .. 
nnda sevimli bir yavrucuğu kuca• 
ğma alarak sevmesi ve onunla ko
nuşması bütün seyredenlerin 
gözlerini yaşartan bir görü oldu. 
Atatürk, her gittiği yere götürdü· 
ğü sevinç ve kıvancı, dün bira par
kını dolduran binlere de dağıttı ve 
toplantının sonuna kadar orada 
kaldı. 

Saat 20 ve 20.30 da hareket e
den iki tren ve sayısız otomobil 
ve kaptıkaçtılar, akşam, güzel bir 
gün geçirmiş olmaktan hoşnut 
çağrrhlan Ankaraya taşıdılar. 

Çiftliklerinin onuncu yıldcrnü
münü kutlayan ankaralılar, ~üp

hesiz ki ,candan bir sevgi ile b<> • h 
oldukları bu bahcelere, bu yaz, da
ha pek çok defalar döneceklerdir. 

~----~----------~· ... ------------~--.-
Yarınki at yarışları 

Yarın ilkbahar at yarı§.larının ikinci 

günüdUr. Koşulara saat tam 14,30 da 

başlanacak ve beş koşu yapılacaktir. 

Koşulan ve kazanması umulan at ve kıs· 

rakları sırasiyle yazıyoruz: 

BİRİNCİ KOŞU: Üç yaşındaki ya

nkan ingiliz taylaradır, uzaklığı 1400 

metredir. Koşuya yazılı beş tayın hep

si şimdiye kadar yaptıkları yarışlarda 

güzel sonuçlar almışlardır. Onun iç.;in 

koşunun çok sıkı ve çok heyecanlı ola

cağını umuyoruz. Birgebahis için favo

rilerimiz Ayhan ve Alemdardır. 

İKİNCİ KO~U: Arıkan irıgiliz at 

ve kisraklar için handikaptır. Uzaklığı 
200(" metredir. Koşacak at ve kısrakları 

taşıyacakları kilolarla yazıyoruz: 

Grandeza 62, Kazabadalya 59, Barç 58, 

Bekar 57, Conk 49. Geçen haftaki koşu

ları göz önünde bulunduracak olursak 

burada en fazla şansı olan Grandezadrr. 

Çünkü bu kısrak ge_çen hafta da aynı 

kilo ile Kazabadalyayı geçmişti. Yarm 

Grandezanm en tcuvetli önürdesi Barç 

olacaktır. Yalnız Barç dördüncü koşu

ya da yazılıdır. Eğer bu ko~uyu koş-

mazsa ikincilık Bekar ile Kazabadalya 

arasındadır. 

ÜÇÜNCO KOŞU: Yerli, yarıkan .a .. 

rab ve arıkan arab at ve krsraklara h:!~ 

dikaptır, uzaklığı 1800 metre<lir. Bu ko 

şuda Hakan 62, Unlü 57, Güçlü 55, Ccy .. 

lan 54, Sankız 52 kilo ile ko~ca l.tır, 

En çok kilo taşıımasma rağmen koşunun 

favorisi Hakan.dır. İkincilik için geri 

kalan atlardan birini seçmek zordur. 
Sarıkızın hafif kilosu oranları büshlltiiıı 

kan!Jtırma!uaclrr. 

DÖRDÜNCÜ KOŞU! Üç ve daha 

yukarı yaştaki arıkan ingiliz at ve kıs .. 
raklar içindir. Uzaklığı 2100 metredir. 
Bu koşunun en kuvvetli atı Markizrlir. 

Barç ikinci koşuda koşmazsa Marki~ 
için korkulu olabilir. 

BI::Ş1NCİ KOŞU: Dört ve dah.ı yu

karı yaştaki yarrkan ingiliz at ve kıs .. 
raklar içindir, uzaklığı 2000 metredir. 
Koşuya yazılan beş at ve kısrak arC\stnoe 

da ge~n haftaki koşunun ikincisi No-ı 
na ile üçüncüsU Kap göze çarpmaktaoe 

i dxr. Birgcbahiste her ikis.ine de oyna1 

1 nabilir. 
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Tüze Bakanının 
diyevi Dışardan ge'en son duyuklar 

İran - Afgan amır an. 
laşmazlığı kotanldı 

(Bası 3 iincü sayıfada) 

Yeni hayatın icaplar.ını tetkik ede • 
k°en ıı.izel alanılıı da daima kati .ıııdrm
Jarla yürümek azmiııde~iz. 

Şimdi Tüze :S.k4lnlığı ile :ilgili di. 
lekler hakkında da diyevde bulunmak 
isterim. 

a - Nüfus kaydııun düzeltilmesi iş

lerinden harç alınmaması hakkındaki 

dflek geçen yılın ilk kanununda tefsir 
yoluyla yerine gelmiş oluyor. Büyük 
Kamutay 844 .sayılı kararında nüfus ka
nununun husuıi hükümleri ihtiva eyle. 
diğini gözümseyerek bu kanunun 11 in
ci maddesinin hükmü yürümekte oldu
ğuna karar vermiştir. Bu karara göre 

nüfus kayıtlarının düzeltilmesinde harç 
alınmaması icab ettiğinden harç bnu

nunun ayrrca tadiline lüzum görülme. 
miştir. 

b - Evlenme işlerinde kullanılan H
frt kıymetlerinin azaltılması hakkında. 
ki dilek tayyare cemiyetinin gelirine 
dokunur . .Bu hayrrlr işin öylece kalma
aım encümen de onamıştır. 

.ıc . Be~iyelere kaza hakkı verilme
ai iıususmıdaki dileğe gelince: villyet 
belediye baş.kanlarına beş liraya, kaza 

belediye başkanlarına üç liraya kadar 
para cezınır tayin etmek hakkını veren 
2515 sayılı kanunu bu yolda atılmıı 

bir adımdır. İdari mercilere bur "81.. 
lerde kaza hakkı verilmeai hususu e889-
lr :bir tetlcika tAbi tutulmuştur. Mahlııe
me yükünü azaltmak için Holancla .e 
Belçikada da bu vadide alınan tedbirle!' 

Bwgarist.nda daha genif m.iıkyaııla ~ 
bik edilmeye başlanmrftrr. Bulgarlsm 

l>ir'kaç ay öıxe girittikleri bu ,Jen 4-

nin sonuçlarını dikkatle izliyonm. lhı 
alarıda:ki tetkiklerimiz ıona erince b
ranmızı 11ı11ermiş olacağu:. Önemli bir it 
olciıığunda şüphe olmıyan bu husuıwa 
tatbikinde ölçülil ve hesaplı hareket tU
zel kurumunun zaruri bir icabıdır. 

ıd • Vilayet kongre dileklerinin bir 

ku;nu da açık yerlere hakim tayiai. aek 

hakimli rmhkemelerin yeniden topla ... 
le .getirilmesi, bur ,erlerde m 5, 

açılması hakkındadır. Kadro derecele
rindeki ahenksizlik dolayısile husule ge

len bu vaziyetin sebepleri bir çok bot 
hak.imlik ve müddeiumumiliklere ıııtek
li bulunmamasından doğuyor. Ve buı 
gc.ııç hakimlerin askerlik hizmeti yap

mak için ayrılmış olmasından ileri ge

Jivordu. Kadro vaziyeti düzeltilerek ha

kimlere nonnal terfi imkanları verilmiş 
ve son çık:ı'l hakimler kanunu ile C:e 

JNkimlik ft mlH!d,.•umumilik meeı• de

ımin tanzim etiilmif o1ıması a ~livcye 

girmek istıycnlcr!n i• yısını çoğılcmış

lır. Bunlara d·· h :>,.atın soclukları i..U.S· 

rilc katılanıcıı da ,·aı dır. Hakimliğe ye

'BiAt.-n t,;'İTntd ':~tt ~ avaı 600 U 

asmıştır. Bll'A~ardan bir kısmı yeniden 

meslege almtrlren vazifelerine sad»'k 
'kalarak biitün ümitlerini mesleğe bağ'ta· 

mış olan ba1dm ve müddeiumumilerin i-

lerlemelerine en,ıel tejkil etmemeleri 

ehemiyetle ,göz önünde tuttu~umuz bir 

esastır. Bu tedbirlerle boşlukların ted· 

.rici olaı:ak .delmUf -olaoajını nrenıa.kt• 
yu.. 

Moskova konuşma
larından iyi sonuçlar 

bekleniyor 
(Batı 1 iııci sayıfada) 

8. Stalin bir öğle yemeği ver
miştir. 

B. Stalia'in, ilk defa olarak ya
bancı bir bakanı öğle yemeiine 
~ğırdıjma İfm'et olunmaktadır. 

B. Laval, Havas'ın öael ayla • 
nna ıuaı..n söylemiıtir: 
"- B. Stalinle olan konuşmala

rmuzın devam ettiği dört buçuk 
ıaat içinde, kendisiyle çok doıtça 
konuıtum. Öjle yemeği, hakikiğ 
dostlar araııncla geçen bir tölen 
ohnuıtm. En sıkı bir iıbirliği zih
ıri;yeti iÇinde, timdi sıyasal meae • 
leleri irdeledik.,, 

Bugü• bR-ıe bir bildirii çıka · 
nlacaldlr. 

B. La.al B. Litvinof'la beraber 
Rimıki - ~oreakof tarafından ope
rada özel olarak verilen •sadko,, 
yı ıeyrelmİftİr. Operada halunan
Jar kenmini •zun uzun alkqla • 
.-ılarchr. Orkestra MarHJYez, ve 
.Ültem..,.onal martlarını çahnıt • 
br. 

Bayaa J021e Laval ile Bayan 
Litvinof eski imparator locumda 
oturuyorlardı. 

Operadan sonra B. AUan elçi
likte BB. Litrinof ve Molotof'la 
bütü~ halk komiserlerinin, kor 
aıplomatİğin, Sovyet Te yabancı 
pzeteci!erinin de hazır bulundu • 
f11 bir sape vermittir. 

Öğleden 90nra B. Lam, Sta -
liA otomobil fabrikalarını snmit • 
tir. 

Dıt itler Jaomiserliği .._ fU· 
J.eai, Meakon' dan 65 la1onıetre 
makta olan Tuıino hava fimanın
ı41a franm gazetecileri ıeıefüıe bir 
.... ~il ..... ittir· s- .. -
beıi ıeR olaa B. Uman.W -.ata • 
m havada kerumafa hazso olan,, 
teVYet açakçılannı övmüt w zl • 
llinlerin ptıflınlması için Scwyet 
wt fran .. b..mlannm oynadık • 
luı rolden bahsetmiıtir. 

Fransız konuklar hava Jfma • 
nmı gezmiıler ve Makıim Gorld 
adh büyüle ucatı g8rmütlerdir. 

B. Laval B. Kalinin'le 
görüştü 

Moskova. 15 (A.A.) - Dün 
..at J4 de B. Laval Merkez ~~,: 
tüm komitesi bqkanı B. Kahnın 1 

görmüt ve kencliıile JUllll ... t b
dar konuımuftur. 

RF.SMl BİLDİRİÖ 
Moskova, ıs .(A.A.) - F~ 

_ sovyet görüıülerl bugthı bıtmlf 
ve franaız salkmU bu akşam Ka. 
kovadan ayrılmıştır. B. Lav~ V ~, 
jOVaya ve oradan Krokovıye gı
derek Fransa adına ceıaase alayın-
da hulun•r.aktır· . 

Çıbınlaa ftsmiğ bildinğde 
s Nahiyejıae ':l&a.lUa taya aaJ.Jr.pdalcj 

ıillt.eğia yM.m ı.ir zmnmda y«iae ıeti· 
libnesioe aüıa ~ 

B11111• 4p M. diıeldıeria nP8N 

ahnmaı..ı eer~kli olmadığı kurultay en-
c1lmeninac geçen mllza'kere 10Dunc1a ın
ı._.ılmıştır. 

fıs m - ao.,et konupıalarmm 
bir .......... AaNll J.. aç* w doRça 6--- . 

çinde geçtiği, iki bildimethı bırge 

(NOT: Yerimizin tlarhiından doJa.. 

:ya ba *iuti ılifo'9:ia - parçatannı 
yarınki sayımıza koyacajız.) ·-·-Macaristan MoSkova'ya 

elçi gönderiyor 
Budapşte, li (AA.) - M-. 

ajansı resmiğ olarak .bildiriyQr: 
Hükümet naibi M09kDvalla bir 

•• • • ıa· de ı.....-n devamı ve 
C1K'enı JÇ -....--
bir satiJnnamak ,dı•ıra. ve aal-
dırgana yardım etm1111eık ..SU pa-

lmak üzere görii§lere devam o-
pı .... 
hu awıda an18§!Dll-at'I illi • 

bDdirilmtktedir. Biltliriğde deni-

liyor ki: . . ~·-
•'Stalin, FransalJID. Fvem .._ 

11.Y.-w alihkklıvvet Jtghsdu-
mak yoJuodaki ah•ll savca sıya
... _._akta .e cmamaikt.a-

macar elçiliği açılna.aı ona~ dıl'.,, 
D11f ve Macaristanm ~ elçi- w hasta 
si olan B. Yungert Amot'u Mm- Lavrens agır 
kova el~me ateRUltır • j Londra, 15 (A.A.) - Kafatuı f 

Ankara -1,.:~--.~ ,dıf mkanl• · erinden oyna-~-- .. .. B d·' Janhmı ve beym Y 
fı özel kalem dKStinl . · 0 alan ı.aeecW'• ba1i ağırdır. 
Maryasi atanJDll, (IDllll yraoe de ~ ~I .. 1G wti=i ....,.. ,_ 
M • ---1 .. ı. •• .nt-n Kant .OC- Ba'Jm& gua -I ' 

adrid ~-ti-- maeıiktimali vardır. 

flHfz 1 inci .-yıl•daı) 

B. Musolini haheş meselesini anlabyor ..... b..,., .._O., Ballllı•lıim • 
da lna •e M-i•n .içil.ine 
törenle Wltlrll•fl:ir. Roma, 15 (A.A.) - B. Musoli

ni, Senatoda verdiği bir diycvde 
Habeşistan meselesi hakkında bir 
fransır: - İngiliz girgisi haberini 
kesin olarak yalanlamıştır. İtal
yan başbakanı demi§tir ki: "-Bu 
güne kadar hiç bir girgi yapılma
mıştJr., ve Fransa, İngiltere ve ı, 
talya arasındaki ilgilerin bugünkü 
hali göz önünde tutulunca ileride 
de böyle bir girgi olnuyacağı çok 
iktimallidir. Geniş ölçüde belge
lenmit olan görüşümüzü öğren
mek için böyle bir girgi nevinden 
diplomatik tedbirlere 1iizum yok-
tur.,, 

B. Muaoliai doğusal Afrikada 
İtalyanm ıüel genişlemesile uğra
tanlara alaycı bir şekilde teşekkür 
ettikten sonra illve etmiştir: 
"- Awupadaki varlığmnzı lti

zmnlu bulan bu pek işçen ve pek 
özgecil '8kıl öğreticilere fU cevap 
verilebilir: Biz Avrupada baysal-
cdık içinde varJıiımızı korumak 
istediğimiz içindir ki Afrikaya 
gönderdiğimiz i§çilec aakerlerdeıı 
çoktur. En açık ve en keaiıı olarak 
şunu da ilave edeceğim ki lüzum 
gördüğümüz kadar asker gönde-
receğ~ ve hiç kimse uJmt tedbir
lerimizin şekli ve önemi üzerinde 
bizi sorguya çekmek hakkını ken
dine veremez. Bu çok nazik mese
lede hiildimen olamaz. Bu hak, 
ancak, topraklarında andaçı una
tulmayan bir kanlı deneç bulunan 
ftalyanmdır. Yamı, ı'ömürgeteri-

mizin gtivenliği ve askerlerimiz
den bir tekinin hayatı tehlikeye 
gireceği zaman aşm derecede sd« 
davranmak istiyoruz. 

"AaW,nm•dıfm cHplomatA 
1e,rfne gelince, blz HabeJigtanta 
görilşlerdc bulunmaktan ~ekinme
dik. Uzlaşma komisyonuna iki o
runtak göndermeye hazır olduğu
muzu bildirdik. 

"Habeşistandaki önemli ai.Mh
Jamna durumm, seferberliğin iler
lemesi ve Adiaababadı hüküm sü
ren .zilmiyeti göz öniinde tutacak 
bot umntlar beslemek ve yaymak
ta korunmak ödevimizdir. 

"Avrupaya ve birdenbire orta
ya beklenmedik Wdiaeler çalmıau 
Jkbmaline gelince, yedek olarak 

hazır bulunan 1912 suufım saymak
sızın, 1911, 1913 ve 1914 sınıflan
om silah altında tutulacaklarını 
söylemek isterim.,, 

Dün nat 18.38 ela Dq Bakanı 
vekili B. Şüb ·~ Kara ba,kanlıli 
yerine obumi.. -ve ı..ıdismin al 
Te sol tuaflarıada Afran Ye 1ran 
elçileri Y• almıtlar4ır. B. Şükril 
Kaya'am Jrarıuında Oraenera? r-"ai 
reddin Alta1, Dıı Bakanbiı Ge -
ne] Sekreteri Numan Rifat Mene
meacioilu ile D11 Bakanlıiı •enel 
direktörlerinden B. Kem bulu • 

"Güvenliğimizi sağlamak için 
800.000 - 900.000 askerin yeteceği 
kanağatmdayun. Bunlar iyi yetit
miş, sağlam yiirekli ve ellerinde, 
birkaç aydanberi çok verimli bir 
tarzda çalışan ıfllh fabrikalarnm
zm yaptıktan en modem ıilihlar 
bulunan askerlerdir.,, 

4{;1ra, hava ve deniz kuvvetle
rimize dayanarak, denklikleri ve 
anlaşmalan gerçekleştirmek için 
Avrapadaki büyük küçiik, uzak ya
kın bütün Avrupa devletleri1e açık 
ve kesin bir it birliği ayaaaı ~ 
meğe devam edeceğiz.,, 

"Kendisine en uyanık özenleri 
hasredeceğimiz ordumuz kimseyi 
hötlememektıe ve banp uilwn•lt
tadır.,, 

İngiltere ne düşfJnDyor? 
Lonclra, 15 <A.A.) - Kabine

nin, İtalyan - habeı gerginliğini 

kaldmnak ve uluslar ıosyetesi ku
rulunun toplantısmı bam'l•mak i
çin Paris ve Roma ile o,Japnala
rma devam ettiği 9amlmaktadır. 

İtalya elçisi B. Grandi, SirOm 
Saymenle konuşmuıtur. 

İngiltere, Valval hldlaeshıl 
kotaracak olan yargrc komi:sJOD•· 
nu imkan olduğu kadar çabuk top
lattmnağa çal11maktadır. 

tngilterenin, Babeıistana ya
•aşnna tavaiyc etmek için Adiaa
babada bir girgide bulunması ilrti
malt vardır. 

Habe§istanda heyecan 
Londra, ıs (AA.) - lmiag 

Stadard'm Adisababadan haber al, 
dığma göre, bütün Habeşistan hal
kı ltalyanm aldığı We1 tedbirler 
dolayuile biiyük biT heyecan için
dedir. 

Resmiğ çeventer, duru.-na çok 
nazik bulmaktadırlar. İtalya ile 
Habeşistan arasındaki diplomatik 
ilgilerin kesilmesi beklenmeırt. 
dir. Habeşistandaki yabancılar, 
.kendilerine nlürn yapılacıfmdaıı 
.çekinmektedirler. 

nuyorlardı. iki büyüle: elçilik da , 
mtmanlariyle pftteter aytarlan • 
nm ela ba'hmduia ba toplan yı 
açaıtE• 8. Şiileri Kaya bir aö:}'leY 
Termit, bu İfte Türlci,e Cumı,ri. 
yetinin y.rjıç .eçilme.sinden d ıy. 
.... aevind bildirdikten Mn"a 
bu ıilri llDD' aalatunazlıklar n 
ilıili ul11.Jar için doiurdup acı • 
yı anlatmıı, bu ıibi durumlar 1 r 
ıısmda yapılacak .en önemli fe , 
yin, anlaı•mazlığı ortadan kal • 
dırmak oldajunu Ye yarjıç olud 
seçilen hllldimetimizin hu itte çoli 
hisli davrandıjuıı Dlve etmifth 
B. Şükrü Kaya: "Bu hakemlik iİd 
taraf araımdaki itltilifı ıilerM 
kendimizi halatiyar addedecefiz.,, 
diyerek .öyle.ini bitirmişt;r. 

8-dan aonra Orgeneral Fa9'. 
nNldin Alta,., anlapmazlıim Jco -
tanlmuı için esindifi hisleri bil• 
diı mit, lamrlacbp raporu izal 
ederek iki hilcün!etin söeterdili
leri kolaylıklardan ötürü te,elck8' 
etmlt ft ı. Jfln keıadiaine .eril • 
metinden dolayı duyduiu kıvanar 
anlııluutbr. 

Afgan elfiıi Ahmed Hu, ilil 
kardeı1 araamdaki bu an1aıam;:. 'ı
lı Bçilncü bir karcletin kotarma • 
andan dolayı duydaju serinci all• 
!atarak, hükü_etimiu, Dıt Ba , 
kammnoa, Orgeneral Fah~ 
Altqa N ~~nderimis M11o 
tflr':'e tep:;lfdtil mmlmftar . 

ima 11iiJtik Elçiıi Sadık H .. 
da hülrilmetimf zin bu anlata .aıte 
llkta yaptıp 1arl'Çlıktan dola~ 
Afıan elçinin bildircliti hiılerf 
paylqbimı, elde edilen bu IODugı. 
la iki uluıwa kendi itleriıai se• 
kendı1eri kotaımak erlmade ol • 
duklarmı bütün dünyaya ı&te • 
receklerini söylemittir. 

Akhisar Belediye.sinden: 

Oç brdet W.11m hirl:Jirlerine 
karıı duyduklan ıüzel hiıleri an
latan hu sözlerden sonra Dıt Ba
kan vekilimizle elçiler, yargıç kAt 
raımm llıiWirilcliti haldmıdaı.I 
prltııMa im efe-qlvdır. 

Bundan soma B. Şiiloii ICaya 
Büyük Elçilerle Orgeeeral F ah • 
rettia Altay7

1 Jmtlamıt ve haz• 
bulunanlara f&mp&nya verilmit • 
tir. 

Tahmin edilen bedeli altı bin bq yüz elli dört lira olan 
a1tmıt üç bin lira motorin ve iıki bin altmıf litre makine 

yağlan elekb ik fabrikası bir ıenelik ihtiyacı ~ 30.J. 
1935 pe11embe gttnii saat on dörtte kapalı ari ..Wyle lba
Je edilecektir. lstiyenlerin iğleti tutatn cim dört ylz dok· 
un iki liralık banka mektubu ve 2490 saydı kmunun j. 
irinci ve üçüncü maddelerindeki belgelerle Akhisar Bel~ 
.,esine mtiracaatlan. fstiyenlere ıartname gönderilir • 

(1111-2609) 1-1955 

Akhisar Belediyesi nden: 
Tahmin edilen bedeli altı yüz yetmİf iki lira olan bin 

beş yi.z tane 25 valtlrk yüz yirmi beş tane tOO ftltlık am· 
pul ile on tane elektn1' aayıCJSı elektrik fabrikası bir ae
ıaelik ihtiyacı raak 3Q. s. sm pcqembe günü saat on 
(lö~ kapak arl iMUliyle :Uaale 4Mlilecektir • .t.tiyealeria 
.eğreti tutan oim elli liral• bmb mektuba ve .24flO _.. 
,m kanmnm ikinci ve 6çlncl macldeleriıadeki belgelede 
'.Akhisar belediyesine ımn acaadan. İstiyenlere j6i aw 
aQDderilir. (2610/1115) 1-1954 

Kültür bakanlığl 
iııfaat Müdürliiğündenı 

Mkarada et:Doğrafya mbzelıl önünde yapdan Eti açık mlı 
•esinin kabartma taıtan etrafma dolgu dıvar yapılacaktır. 
13Mayıs1935 pe11embe günOJ>azarhkla ebiltmeai y.apıt. 
cağmdan pıtmme ve keıfiaJ aiianak lçia inpat mfidijrlL 

füne ı., ...,..,.., (H11) 1-1950 

B. ŞüJnti itaya kadehini iki 
•rclet wlw "6.,ak tefferi ve ikf 
...... ,_.efleriae lra)du Wlf, iki 
ba1ak elçi 4e Büylk tındeıiMiz 
Atatürk'ün ser fine İ"'f'~lerdir . 

Irakta azı 
Jlatdad, 15 (A.A.) - Alman 

lıa'bera1ma bürosu bildiriyor: 
K...ı, J.ilrümet .... rlerini11 

cidclif bir UIJI .J&tlftuwaia Ç& • 

Lfbldan orta F•at l.ölsesinde ôr· 
it idare ilin .ebniftir. l likimetin, 
U1Janlana Mımadaldan rerlere 
y.,.dan un bmo' m d nının 
ilteaile. edöyi yapbl- lailclinli • 
li .aöylenm r'rtdir~ Amyaalanlaa 
hirk•ç şap w•i· ol=ut1er ve 
onlardan tarafa olanlar kaçını! • 
l.r4r. 

Rayhştag toplantısı kaldı 
Berlin, U ( A.A.) - Mare al 

Pilaudskinin cenaze alayı dola3r
aiy]e. B. Hideriıı dıt &1y.aaa bak
kmdalci diyevini dinlemek için 17. 
mayısta toplanacak olan Rayh ta
pı topJantm bafka bir güae bı
nkd•n.-. Toplatmm 21 ma
yıata papdmaıı iktirnali vardır. 
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Balıkesir 
Val ·liğinden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş Balıkesir vilayet merkezin
de hükftmet konağı bina inşaatı her türlü tesisatile bera
ber bina ve tesisatın keşif bedeli 165070 lira 75 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Naha işleri şeraiti umumiyesi 
D - Hususi şartname 
E - Keşif cedveli ve silsilei fiat cedveli 
F - Beş aded plan istiyenler bu şartnameleri ve evra

kı yedi lira elli kuruş bedel mukabilinde vilayet encüme
ninden veya Galatada Hudavendigar hanında 61 No. dan 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 22 mayıs 935 tarihinde çarşamba günü 
ıaat 15 de vilayet encümeninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Binanın yalnız idarei hususiyeye aid 85784 seksen 

beş bin yedi yüz seksen dört lira keşif bedeli kısmın 934 
büdcesinde mevcud tahsisatına göre 52000 elli iki bin li
ralık kısmı eksiltmeye konmuştur. Diğer kısımlar 935 
ıenesi içinde tahsisatının kabul ve tasdiki halinde eksilt
meye konacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3850 lira 
muvakkat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesi· 
katan haiz olup göstermesi lazımdır. Eksiltmeye en az bir 
parçada 50000 liralık birinci nevi idare binası yapmış ol
duğuna dair Nafıa Vekaletinden vesika alanlar girebilir. 

7 - Teklif mektublan yukarda üçüncü maddeye yazılı 
ıaatten bir saat evetine kadar vilayet Encümenine getiri
lerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet ü
çüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfın mühür mumu ile iyice kapatdmış olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (2467) 1-1867 

Devair ve müesses~ için 
elverişli kiralık bin? 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi Bitişiğinde 
Ekonomi Bakanlığının Heyeti Teftişiyesi ile Ölçüler Mü
dürlüğünün bulunduğu bina haziran başından itibaren ki
rahktır. Görüşmek lstiyenterin Çocuk Esirgeme Kurumu 
Muhasebesine müracaattan. 1-1822 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

· Sekili, Sarıkaya, Çoğul? Keçeç, Koçeç, Alibaba, Çan
kırı, Yerli, Boncuk ve Akçakoyunlu tuzlalarmın 1935 se
nesı tatlı su ihtiyaçlarının temini için 28.4.1935 tarihinden 
itibaren 2C gün müddeti~ açık eksiltmeye konulmuştur. İs 
teklilerin Ankara Baş mildürltiğüne veyahut mahalli me-
murluklarına müracaatları. (979) 1-1704 

Ankara Nafıa Baş 

Mühendisliğinden: 
1 - Nafıa kamyonları için muktazi yedek alatı (971) 

lira (35) kuruş muhammen bedel üzerinden açık eksilt
meye konmuştur. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin muhammen bedelin yüz
de yedi buçuğu nisbetinde muvakkat teminat akçelerini 
evelce muhasebei hususiye veznesine yatıracaktır. 

3 - İstiynler her gün şartnamesini ve alınacak mal· 
zemenin cinsi ve evsafını bildirir listeyi almak için Nafıa 
başmühendisliğine ve 23.5.935 perşembe günü saat on 
beşte vilayet encümeni daimisine müracaatları. (1041) 

1- 1840 

Ankara Milli Em lak 
Müdürlüğünden: 

Yeni şehirde kiin iki adet muzika binasının şartnamesi
ne göre yıkılarak enkazının talibine ait olmak üıere kal
drnlması 5000 lira bedelle açık artırmaya konulmuştur. 

İhale 25 mayıs 935 cumartesi günü saat 15 te Defter
darlıkta kurulan satış komisyonunda yapılacaktır. 

2490 No. lu kanunda gösterilen evsafı haiz taliplerin 
fartnamesini görmek üzere 375 liralık dipozito makbuzu 
ile mezkOr komisyona müracaatları. (1058) 1-1864 

Ankara Milli Emlak 

Müdürlüğünden: 
Viliyet binası yanında kain eski iç işleri bakanlığı bi

nasının keşif ve prtrıamesine göre yıkılarak enkazının 
talibine ait olmak üzere kaldınlmasmm pazarlıkla ihale
li 25 mayıs 935 cumartesi günü saat 15 te yapılacaktır. 

Bedeli keşif 219 liradır. 2490 No. lu kanundaki evsafı 
haiz isteklilerin keşif ve şartnameyi görmek üzere 122 li
ra 58 kuruşluk dipozito makbuzile defterdarlıkta kuru-
lan '~o.,....ic:··ona müracaattan (q07) 1 - 1940 · 

ULUS 

Devlet Dt>miryollara ve 
Limanlan Satmalma 
Komisyonu ilanları 

İLAN 
D. D./ 9 numaralı zahire 

tarif esinin ecnebi memleket
lere ihraç edilecek zahirele
rin ikramiyesine dair olan 
6 nıcı maddesi mucibince 
tarifede tasrih edilen müd
det zarfında devlet demir
yollarma tevdii meşrut bu
lunan gümrük makbuzu ye
rine mevrid memleketin di
ğer bir resmi makamının 
vesikasmn ibraz etmiş olan
lar hakkında aşağıda yazılı 
şekilde muamele yapılacak
tır: 

Vesaikin zamanında tev
dii şartı mahfuz bulunmak 
kaydile gümrük makbuzu 
yerine malın mevrid mem
leketinde gümrüklenip bil
fiil ithal edilmiş olduğu iş
bu memleketin gümrük ida
resinden başka diğer bir 
resmi makamı veya serbest 
liman idareleri tarafından 

tevsik edilmiş bulunduğu 

ve yahut klering mukavele
sile bağlı bulunduğumuz 
memleketlere yapılmış olan 
sevkiyata ait bedellerin Tür
kiye merkez bankasının he
sabına kaydedilmiş olduğu 
mühleti zarfında devlet de-
miryollan idaresine bildiri
lip keyfiyet mezkfir banka
ca da tasdik edildiği takdir
de bu ş..ırtlara uygun müra 
caatlar intaç edilecektir. 

(1102) 1--1942 

Sungurlu Hukuk Hi
kimliğioden 

Ankarada Şeref otelinde 
müteahhid Y ozgadın Çatak 
Bala mahallesinden Ömer
beyzade Bay Halise 

Sungurlunun Sunguroğ- 1
• 

lu mahallesınden mütevef4 1• 

fa Nail vereseleri vekili da· 
va vekili Mustafa tarafın
dan aleyhinizde ikame olu
nan alacak davasından do
layı tanzim kılınan daveti-
ye mumaileyh Halis'in ika
metgahının meçhul olmasın
dan tebliğ edilmemiş ve ila
nen tebligat yapılmasına 

karar verilmiş olduğundan 
mumaileyhin muhakemenin 
bırakıldığı 8. 6. 935 tarihine 
müsadif cumartesi günü ı;;a
at dokuzda Sungurlu sıJ.lh 
hukuk mahkemesine gel
mesi ve gelmediği takdirde 
hakkında gryap muamelesi 

' yapılacağı ilan olunur. 
1 - 1946 

Evler ve arsalar 
Ankaranın her tarafında ev 

arsa almak ve satmak istiyenler 
bize gelsinler. 

Hacıba~ ram caddesi N. 1 Hayri 

ve Kemal komisyon evi. Tel. 
3977 1--1892 

-----~-----------------
Daktiloluk 

".ı1A YIS 1935 PERŞEMBE 

Arıkara Nümune 
Baş Tabipliğinden: 

~stahanes~ 

Hastahanemizin 1935 Mali senesine ait aıağıda miktar ve tahmin edilen fiatt xe e 
ıiltmenin şekli ile muvakkat teminatı yazılı muhtelif ihtiyaçları eksiltmeye konulmuşi: 
Şartnameler Ankara Nümune Hastanesi Ba, Tabipliğinden alrnır. 
Eksiltme 28 Mayıs 935 sah günü saat 14 de Ankara Nümune Hastanesinde yapılac 

tır. 

Dikkat: Muvakkat teminatlar nakit olarak komisyonca almamıyacağmdan nakit ver· 
mek iıtiyenler ihale gününden evet hastane ye müracaatla teminatlarını Maliye Vekalet 
veznesine yatıracaklardır. 
T abmin edilen 

fiat Miktarı 

Lira K. Kilo 
JllO 83 r . ,67 
2714 90 3194 

10082 10 336~9 

8S:> 40 2.- .... aaet 

211 20 528 
6182 08 3S'338 
5428 75 ~1 715 
4297 48 9767 
1410 36 sn37 

241 80 Jfll':?O 
183 12 763 
429 84 1791 

3206 40 lE- -:>2 
354 80 'l-37 
554 92 5' "5 
201 45 1343 
159 00 21?0 

59 70 t'95 
191 70 4260 

1179 60 15728 
192 85 3857 
123 50 1235 
693 77 6307 

ı 30 13 
87 32 24: :; adet 

213 30 711 
232 94 1226 
195 00 150 
215 10 3585 
200 94 3349 
11 20 280 

236 52 2628 
76 25 305 

270 48 4508 
105 60 700 
219 00 438 
161 25 64S 

4627 20 38560 
53 40 534 

172 50 6900 ad. 
2.16 80 18°·'4 ,. 
179 20 64 
105 00 350 
874 31 2363 
61 75 475 
75 00 250 

31000 00 1000 Ton 

Ev aranıyor 
Şehirde veya Yenişehirde dört 

beş odalı, kullanışlı ve konforlu 
bir ev veva apartıman aranıyor. 

1062 numaraya telefonla bildi -
rilmesi. 

Parke döşemesi 
Yeni parke yapLyorum. Eski 

tamir ediyorum. Ve eski parke 
temizliyorum. ve cila yapıyorum. 

Parkeci Hasan Cebeci 
istasyon arkasında 3 A. 

No. hanede Ankara 

imtiyaz sahibi ve Baş.mu 
harrirl Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neıriyatı idare eden 
Ya.u İşleri MUdUrU Naıuhl 
BAYDAR 

Çankm caddtsi civarında 

Muvakkat 
Teminatı 

Lira K. Cinsi Eksiltme şekli 
383 35 Birinci nevi ekmek Kapalı zarf usu: 
204 00 Sade yağı Açık münakasa 
756 15 Koyun ve kuzu eti Kapalı zarf usul· 
66 78 Tavuk Açık eksiltme 
ıs 84 Zeytin yağı ,, ,, 

463 65 Süt Kapalı zarf usulü 
407 15 Yoğurt ,, ,, ,, 
322 31 Kesme teker Açık eksiltme 
,05 78 Sabun Açık eksiltme 
18 13 Soda ,, ,, 
13 73 Şehriye ,, ,, 
32 23 Makarna ,, ,, 

240 48 Pirinç ,, ,, 
26 62 ,, UDU ,, ,, 
41 61 Taze fasulya ,, ,, 
15 10 Kuru ,, ,, ,. 
11 62 Taze bakla ,, ,, 

4 47 Nohut " ,, 
14 37 Taze kabak ,, ,, 
88 47 Patates ,, ,, 
14 46 İspanak 

" 
,, 

9 26 Semiz otu ,, ,, 
-;2 03 Pathcan ,, ,, 
o 09,5 Karnı bahar ,, ,, 
6 52 Francala ,, ,, 

ıs 99 Kuru b~elyo A.çık eksiltme 
17 47 Taze bamya ,, ,, 
14 62 Kona •• ,, ,, 
16 13 Pırasa ,, ,, 
ıs 07 Labna ,, ,, 
o 84 Havuç ,, " 17 73 Tomates ,, ,, 
5 71 Saılça ,, ,, 

20 28 Kuru aolu " 
,, 

7 81 Mercimek ,, ,, 
16 42 Kuru kaya ,, ,. 
12 10 ,, nziim ,, 

" 147 04 iri tuz ,, ,, 
4 00 Birinci nevi ua ,. ,, 

12 93 Limon ,, 
" 17 76 Yumurta " 
,, 

13 44 Çay ,, 
" 7 88 Ni,asta ,, 
" 65 57 Benzin ,, ,, 

4 63 Mazot ,, ,, 
5 63 Uryani eriği ,, ,, 

2325 lira Kok kömürü Kapalı zarf usulü 
(1084) 1-1902 

l{oçhisar C. Müddei 
U ·1·~· d mumı ıgın en: 

Tahmin edilen bedelin mahalli belediye meclisinden 
alınacak vesikada yazılı bedel sayılmak suretiyle Koçhi
sar ceza evinde bulunan mevkuf ve mahkfunlardan her 
birine birer gün için 960 gram olmak üzere haziran 935 
ten T. sani 1935 sonuna kadar altı aylık ekmek ihtiyacı 
10. 5. 935 ten itibaren 20 gün müddetle açık eksiltmeye 
konmuştur. 

Ahş ve satışa gireceklerin tahmin edilen bedel üze. 
rinden yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminatı 
ihaleden sonra kati teminat miktarına çıkarmak üzere te
minat vermesi şarttır. Eksiltme 30. 5. 935 perşembe günü 
saat 15 te Koçhisar C. M. U. liğinde yapılacağından iste~ 
lilerin teminat akçesiyle birlikte müracaattan ilan olunw 
(1106) 1 - 1939 

Türkiye Tiftik Cemi yeti 
Başkanlığından: 

Makine ile yazı yazabi
len ve icabında bir büronun 
idari işlerini yapabilecek o
lan bir bayan aranıyor. İs
teklilerin Anafartalar cad
desinde Zencirli cami kar
şısında terzi Bay Necatiye 
baş vurmaları. 1 - 1914 

I Ut.,. Basımtvirul• basdm•;· J 
.(": 

Yaz geldi. Sıcaklar başladı. Vücudu serin tutmak için 
halis tiftikten zarif Ankara sofundan caket giyiniz. Bu ku· 
maşlar Türkiye tiftik cemiyeti merkezi umumisinde, An
karapalasta, Yerli mallar satış mağazasında bulunur. 

lJoktor 

Ali Maruf Ünver 
DERl, F1RENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi baı"""18 
Altıntaş sokak No: 5 

Hastalarım her gün 9.13 
ve 15-20 ye kadar kabul edet. 

I 

Muhtelif renkleri vardır. Fiat bjr bucuk ve h:,. liı--,firr. 

1 SİNEMAtAR 
YENi ) 

BUGUN 
Altın sesli Martha Eggerth'ln en son 

ve en güzel eseri 

VİYANA BÜLBÜLÜ 
Zcn~in. aahneler - Nefiı prkdar -

enf~ bir mevıu 

tSUGUN BU G~<.;I!; 
q~ ILÜP) 

Hayatım sana feda filminin emsaısız 

yıldızı .trena Dunne ve Richard Dix'hı 
temıU ettikleri 

GARBA HOCOM 
Vah§et dly-arında kurulan bir medeniyet 

llemi 
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EJektı·.ik cereyanı kesilecektir ~ daima gu··ze) · vazım Amirliği Sntm 
• • 

BUYUK 
•• 

Dikkat 
Ana kablolarda tamirat ya pılacağmdan 

17 Mayıs 1935 
Cuma gilnü saat 

8 den l4 e kadar 

e: Alma Komisyonu 
1§ K A N Z U K llanlan. 

1 Balsamin Kremi 
~ = = = = = 

İLAN Tayyare Piyangosu 
Binlerce kişinin yiiziioii giildiirdii 

2 inci keşide 11 HAZİRAN 935 tedir 

Büyük ikramiye 30,000 liradır· 
Yenişehir ve Cebeci çevres ine elektrik cereyanı 5 

verilrniyccektir. ~ 

300 ton un 28 mayıs 935 
salı günü saat 15.30 da kapa
lı zarfla almacakm. Tahmin 
bedeli 29250 liradır. Şartna
mesi 147 kuruş mukabilinde 
alınabilir. İsteklilerin 2194 
lira ilk teminat makbuz ve -
ya mektuplarile kapalı .zarf
larını beJii saatten bir saat 
eve] Tophanede satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
"20.000,, liralık bir mükafat vardır ... 

J-1937 Ankara EJektrik Türk Anonim §İrkcti 5 

1111111111ınnnıımmınm11uııwır.ınnuummıun111111D11D1UD111n1111B1mı~ Satılık emlak 
Tokat Valiliğinden (2451-1063) 1~1879 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Tokat vilayeti ve mülhakatında yapılacak .yedi 1:1~kte

bin inşası kapalı 2arf usuliyle aşağıdaki şeraıt dahı1ınde 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Yaprlacak mekteplerin ikisi Tokat merke~~.e b.e
hcri 39846 lira 24 kuruş ve birisi 23000 liradır v~ dordu ~ı-
1~ Erbaa, Niksar Reşadiye kazalarında behen 20542 lıra 
birer kuruş keşif bedelidir. 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tarafında tak
dir kazanmış güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 

daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi memlekctimizın kibar me

hafilinde rağbet görmü§ ciddi 
bir kremdir. Çilleri ve buruşuk
ları izale ederek tene fe~ltilade 
bir cazibe bahşeder. Rıibnüvaz 

kokusu ile ayrıca ıöhret iaz.an. 
mıştrı. Balsamin kremi b.tiyen 
kurumaz teninizin latif tazeliği

ni, cildinizin cazib taravetini an
cak krem Balsamin ile meydana 
çıkarabilirsinir. Bir defa Balsa
min ku11anan başka krem kulla
namaz. Tarulmış ıtriyat mağaza. 

larile büyük eczanelerde bulu

nur. 

Ankara Asliye Birinci 
Hukuk mahkemesinden : 

Ankarada Akköprü civarın
da Şakirin hanında Bala1ı Os
man oğlu Hasanm damadı Şaki

re: 

Esas No. Mevkii ve nevi Dipozito 
34 lsmetpaşa mahallesi Poyraz sokağı 7 kapı 34.-

36 
318 ada, 5 parsel No. h 85 metre arsa 
Yeğenbcy mahallesi Mcscid sokağı l kapı 100.-
203 ada, 20 parsel No. lı evin -190 336 hissesi 

37 Hacıdoğan mahallesi İbadullah sokağr 6 100.-
kapı 145 ada, 34 parsel numaralı ev 

2 - Ba işlere ait şartname, plan ve keşifnarneler Tokat 
vilayetinden istenildiği takdirde derhal namlarına posta 
ile gönderilir. 

3 - Eksiltme 935 senesi mayısının 22 inci çarşamba 
~ii saat 14 de Tokat vilayeti Daimi encümeninde yapı

-~ktır. 

Ankararun Akköprü civarında 

Şa.Jririn hanında Balalı Os

man oğlu Hasanm karısı Bala. 
nın Kesikköprü köyünden Mer

yem tarafından ikame olunan 
alacak davasmm muhakemesinde : 
ikametgfiluruzın meçhul olmasın
dan 'laşi ilanen tebligat ifasına 
karar verilmiştir. Karar veçhilc 

muhammeninin muallak bulundu

ğu 5.6.935 tarihine müsadif ~· 
şamba saat 14 te mahkemede ha.. 

38 Hacrdoğan mahallesi İbadullah sokağJ 64 72.-
kapı 292 ada, 1 parsel No. 1ı cvio 76/106 hissesi 

39 Hacıdoğan mahallesi Matbah sok.,,ğ.ı: 1 60.-

ı - Eksiltme kapalı zarf usuliyledir. . . 
5 - Talipler bu inşaat için toptan tekhf yapabılecek

-ri gibi her mekteb icin ayn ayn teklifatta bulunabilir
ler ve ayn ayn da ihale edilebilir. 

6 - Eksiltmeye girebilmek üzere keşif bedelinin 0.7.5 
nisbetinde 13864 liralık muvakkat teminat ibraz edilmesi 
mecbmidir. 

7 - Talipler Nafıa Baş Mühendisliğinden tasdikli eh
liyet vesikasiyle ticaret odasından içinde bulunduğumuz 
seneye ait kayıt vesikası ve bu gibi inşaatım yaptığına 
dair vesikaları göstermeleri lazımdır. 

8 - Teklif mektuplan 3 üncü maddede yazdı saatten 
bir saat önüne kadar vilayet daimi encümeni reis1iğine te
diye edilmelidir. 

Posta ile gönderilecek mektupw mezkUr saata kadar 
gelmiş olması ve gelen zarfın miihlir. muma ile kapatılmış 
olması lanmdrr. Postada olacak geciknieler kabul edil-
mez. (2505) .. 1-1888 

r-;;;;;;;;-;;;;-· r 
1 Meşhur tenor Tino Patiera ~ 
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Maarif Vekaletinden: 

Milli Talim ve Terbiye dairesinde münhal 14 lira ma
aşlı katipliğe müsabaka ile bir hayan memur alınacaktır. 
En az orta mektepten çıkmış ve makine ile yazı yazmağa 
muktedir bulunmuş olması Jazımdır. Müsabaka imtihanı 
20.5.1935 tarihinde saat 14 de yapılacaktır. Şehadetnam~ 
hüsnühal varakası, doktor raporu ve hüviyet cüzdanlarile 
birlikte Zat işleri dairesine müracaatları. (1098) 

1-1913 

Ankara Evkaf Müdürlüğünden: 
Mülhak evkafa ait sanayi, Atpazan, K.pazan. PidecHer, 

Ulucanlar. Bcledıye İncesu Tüfekçiler, Osman, Sara.;f ar, 
Kayabaşı. Üçtaşkışİa, Erzu~ cadde ve mahallesindeki 
dükkan, fmn~ kahve, mağaza, değirmen, hane ve tc:rla ~· 
6.935 den 31.S.936 gününe kadar bir yıl için k;ra\1a verılme.ıc 
üzere 8.5.1935 gününden itibaren on gün müddetle açık 
artırmaya konmuş ve konan kiraJarile bulundukları yer
leri ve nurnaralannı gösterir ilan belediye ile dairenin i
lan taht.alarma yapıştmlmıştır. İhalesi 20.5.1935 paz~~e
~ günü saat 15 tedir. Tutmak istiyenlerin konan kira u~.e
rınden yüzde yedi buçuk teminatlarile birlikte .~e~ . ?!un 
evkaf apartmanında oturan Ankara evkaf müdurlugune 
ve ihale giin ve saatide ayni dairede bulunacak olan artır
ma ve eksiltme komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

(1043) 1-18-t5 

Adliye Vekaletinden: 

bkeri Fabrikalar Umum 
Müdiirlüğö Satınalma 
Komi~yonu lranlan 

15 ton sarı sabunlu kösele 
6 ton çikolata kösele 
5 ton siyah yağlı kösele f 
8.6 ton sarı vakcte l 

1800 adet meşin 
600 adet sımnhk şaplı deri 

Tahmin edilen bedeli 

(80000) lira olan yuftarrda ~ 

miktarı ve cinsi yazılı mal- 1 

zeme askeri fabrikalar u-1 
mum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 2 haziran 935, 
tarihinde pazar günü saat, 
15 te pazarhk ile ihale edi
lecektir. Şartname (4) lira 
mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (5250) lira ve 

zır bulunmanız veya musaddak 
bir: vekil göndermeniz akai tak

dirde gıyabınızda muhakemeye 

devam olunacağı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan olu. 

nur. (1105) 1 - 1941 

lLAN ŞARTI.ARI 
Beher Beher 

Saı'ıfa Santimi Sayıla Santimi~ 

--------- ~ 
2 
4 
~ 

8 

300 
150 -25 

3 
s 
7 

kurllfbrr. 

100 
40 

l - H.ayır işlerine ye yeni 
çıkan kitablara aid Olnlardan 
% 15 tenzı1it yapılır. 

2 - Zayi ilan bedenen mak. 
ıu yüs otuı: kuruştur. 

3 - Tebrik, teşekkür, evlen· 
me vefat ve katı allka nanıa -
. mdan maktuan beı lira ahrur. 

ABONE ŞARTLARJ 
ı~üddet Dahilde Hariçte 

2490 numaralı kanwıun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle Seneliği 17 Lira 30 

mezk:Ur gün ve saatte komis.. 6 Ayhğı 9 '' 16 ,, 
ona müracaatları. (1112) ~ 3 AyLğı 5 ''.. ~ . ., 

Y 
1
_ 1952 Posta ücreti gondenJmıyen 

'Ankar:~ıı:,;;~:; ;.i:liği ı: \ ":~'"~•:• ::-.::•ril.-
~ llanlan Satılık ev ve arsa 

" 
(SATILIK EV) 

ı - Y enişehirde İzmir 
caddesinde etrafı dıvarla 
çevrilmiş (1143.80) M2 arsa 
üzerine yapılan su elektrik 
ve hava gazı tesisatı mevcut 
üç katlı ev kapalı zarfla açık 
artırmaya çıkarılmış ise de 
istekli çıkmadığından bir ay 
zarfında pazarlıkla satıla-

caktır. 
2 - Bedeli nakden ve pe

şinen verilmek şartile (13 
bin 856,60) liradır. 

Yenişebirde Sed.lülbahir •:.ad· 

desinde 900 küsur metre arsa ü

zerine mebni 8 odalı bir ev ile 

İzmir caddesi civarında 704 met

relik bir arsa aatılrktır. 2291 re 

telefonla müracaat. 1-1861 

SATILIK ARSA 

kapı 290 ada, 22 parsel No.lı ey 

Yukarda yazılı mülkler peşin para ile ve açık arttır
ma ile satılacağından isteklilerin 1 haziran 1935 cumar· 
tesi günü saat on altıda bankamıza gelmeleri.. (1087) 

1- 1943 

.\nkara Valiliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara vilayetinde Çubuli 

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

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak ıunJardır. 
a: Eksiltme şartnamesi 
b: Mukavele projesi 
c: Nafıa işleri şeraiti wnmniyesi 
d: Tesviyei türabiye şose ve ~ inpata dair fenni 

şartname. 

e: Hususi §artname. 
f: Keşif cetveli 
g: Plan, profil ve arzani mtiktaliillıc tcltilli ttinıp cet • 

veli istiyenJer bunlar Ankarada N~dairesincfe mütalea 
ve tetkik edebileceklen gibi ebiltniıf! prtnamesi ve husu .. 
si şartname ve keşif bulasasr cetveli istiyenlere bedelsiı 
olarak verilir. 

3 - Eksiltme 19.5.935 tarihindc't ~ günü saat 15 to 
Ankara vilayeti Nafıa BaşmühendiSliğinde yapılacak. 
br. . 

4 - Eksiltme açık eksiltme usuliyle yapılac:.aktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 455 lira mu

vakkat teminat vermesi bundan başka ticaret odasına ka • 
yıtlı olduğuna dair vesikayı haiz oluP, göstermesi lazım-
dır. (1014) 1-1785 

Mersin Çocuk Esirgeme Kurumu 
Başkanlığından: 
1-Çocuk esirgeme kurumu Mersın merkezinin milki 

olan Mersindeki sinema binasmda elcie mevcut proje ve ke· 
şifname mucibince ilave tadilat ile yeniden inşa ediJeceli 
sal_?D _v_e çocuk bak:un evi binası 11.648 lira ıı Jmrnş keşif 
degen ıle kapalı olarak eksiltmeye .keauhnuştur. 

2 - İhalesi 26.5.1935 pazar günü saat: 16 da Mersin 
Belediye dairesinde bulunan komisyon tarafmd;ırı yapda· 
caktır. 

3 - Eksiltmeye girecek olanlar btı inşaat için seçilmi§ 
olan fen heyetinden bu işi başaracaklarına dair ihale gü
nünden üç gün evet ehliyet vesikası' lf acaklardır. 

4 - İstekliler keşif bedelinin yüzde 7.5 olan 863 lira 
60 kuruş teminat akçesi veya Banka mektubunu teklif 
mektuplarile beraber 2 nci maddede yazılı günü saat 16 
ya kadar ihale komisyonuna: venniŞ.~unacaklardır. 

5 - İnşaat plan ve şartnameleri · istiyenler 250 kul'UJ 
bedel mukabilinde çocuk esirgeme :\! romu Mersin mer-
kezinden alabilirler. (1109) 1-1948 

3 - Muvakkat teminat 
(1039,25) liradır. 

4 - İstekli olanlar bu 
müddet zarfında her pazar
tesi ve perşembe günlen sa
at 15 de komisyon reisliğine 
müracaat edebilirler. (1115) 

Çankırı caddesinde askerlik 

tubesi yakınında otuz metrelik 

cadde iizerlnde köşe ba§mda i

marca ~im edilmi§ üç ym iki 

metre. Ankara eczahanesine mü

racaat. 
1-1826 

KİRALIK EV 

Ankara İnhisarlar 

Başmüdijrlöğünden: 

1-1951 

ARANIYOR 

Yeni şehir İnkıHib sokak 
No. 12. gezmek için altında
ki eve müracaat. 1-1935 

935 senesi haziranından itibaren inti§M eoecek a~~iye 
l;Cfidesinin en az altı en çok on formadan ibaret olm~ uze
re her ay çıkacak 1750 nüshanın bastırılması a_çık e~ıJtme 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 3.00 Iıradır. 
Eksiltme 3.6.1935 pazartesi günü saat 16 da Anlcarada ~d
liye vekaleti levazım müdüriyeti odasında topl~ eksıl~
me komisyonunda yapılacaktır. Umumi ve bususı şartna
me vekalet levamn müdüriyetindedir. Eksiltmeye ge~ecek 
istekliler fazla malfunat almaları için her gün bu d~~eye 
gelerek şartnameleri parasız imza mukabilinde alabilırler. 
Eksiltmeye girecek istekli1erin eksiltme günü saat 16.~~ 
eve! teminatı muvakJtate olan 225 lirayı nakten veya huku
nıetçe nakit makamİna kaim olan kıymetli evra~ı .Ank~ 
nıaliye malsandığına vererek makblızlannı komısyoqa . 

J\lınancadan türkçeye 
eyi tercüme yapan bir me
mura ihtiyacımız vardır. 
Pos.ta kutusıı ~ 399. a müra-

Y enişehirde 
MOBLELI bir oda kiralık- ı 

_tu. ~,,~ı H~!1 . ı,e!~.~Tel: 
} ııı14· 1 • •1 1-1895 . 

Yedi bin yedi yüz bir lira yirmi üç kuruş keşif bedelle 
Ankara orman çilftliğinde olbaptaki plan; proje ve fenni 
şartnamesi mucibince yeniden bir memur binası yapılrnasI 
işi 16.5.935 salı gününden itibaren @ gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. İhale günü lS.6.1935 pazar günü 
saat on beştedir. Fenni evrakı 39 kuritŞ mukabilinde Baş
müdürlükte müteşekkil eksiltme komisyonundan alınacak
tır. İsteklilerin muvakkat teminatım olan be§ yüz yetmiş 
sekiz lirayı Başmüdürlük ı.;reznesine ıiirlcten yatıracal lar. .. 
dır~ (2490) No. kanunun dötdüncü maidesirrcte yazılı 'kim· 
seler eksiltmeye. giremiyeceklerdir ~:1117) 1- 11}'53 

raz etmeleri lüzumu ilan olunur. (1110) "' 1-1949 caat. 1 -- 1956 
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