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Geldi Bayar 

düocü kurultayını açarken şu söy· 
levi söylemiştir : 

Türl< ticaret ve saıHyi odala 
rı kurultayının sayın üyeleri ! 

Tecim , endüstri , finanı, kı 
11ca ekonomi alemini temsil 
eden dördüncü kurultayımızı be
pinizı selamlıyarak açıyorum . 
:foo toplantınız tarilıindenberi yur· 
dun iş ve ekonomi ~politikasında 
ulusal ekonomi yöndemindeo e · 
hemmiyetli adımlar atılmıştır . 

Bu adımların ana çizgilerini 
her birinize ayrı ayrı sunulmuş 

olan biı ıklerde bulacaksıoıı . Ben 
sizin dıkkatinizi geçmişte yapıl 

mış , bitmiş veya bitmek üzre 
olan işler üzerinde israf et· 

ede~tğİmizi k11aca söylemekle ik 
tifa edeceğim . 

Çünkü içinde bulunduğumuz 
şutlara gôra eo doğru tkooomi 
yolu üzeıiode olduğumuza tecıli
bemisdelı doğao bir ioaocı

mız vardır • 

Aarkadaılar L 
Raayonelle§m.e önümüzdeki 

yıllerdıı emek vereCtğirniz mev 
zuların eo üstünüdür . Bu keli
me ile kastettiğimiz mana §u -
dur : 

Her türlü fena göreoekten va
kıt, oakıt, emek ve madde israfın

dan bizi uzaklaştıracak teknik 
ekonomik ölçülü çalışma tarzı ve 

gereklendirdiği te,kilat anbşılıyor 
ki rasyonalizasyon kelimesile biz 
st~ndardizaayonu , teylerizasyon 
teşkilatlanmayı ileri teknik ve 
kaliteyi ve merketiog kelimesile 
ifade edilen piyasa için mal ha 
zır lama , ıevketme tekniğini kast 
ve istihdaf ediyoruz . 

Yurdda her köşede , her 
alanda U)•anıklık ekonomik kal · 
kınına gayreti , beytcanı vardır. 
Tarihin en büylik inkilabı olan 
Atatürk devrimi nluıumuza im-
lı:an ve refah nfuklarıoıo en ge 
ni§ini açmış bulunmaktadır . 

Rasyonel çalı§ma tez başarı 
rnın, erginliğio ilk şartıdır . 

Dış tecimimiz ekooomik kal 
lııomamızın temel teşıdır . 

Raeyooelleşme olmadan cid· 
di ve planlı bir dış tecim mevzuu· 

bahis olamaz . En kıea bir za · 

--

1-Seciye - lra 
Örnek : Biz İstiklal muha
rebesinde Türk seciyeeinin 
kuvvetine dayandık - Biz 
erkinlik savaşında, Türk lra
sıoın ku"veıine dayandık . 

2 - Aciz - Ekıin 
Acz - Ekıinlik 
Acz duymak . Aciz kılmak
Ekıinmek 

örnekler : İnkılap , acizlerin 
i§i değildir- Devrim, eksin· 
lerin iti degildir . 
Devrimler büyük zorluklar 
kartısıoda, eksinmek değil , 
şevklerini artırmalıdırlar . 

3 - Ehemmiyet - Önem 
Ehemmiyet vermek - Ône

mek 
Mühim - Önemli 

Örnekler : Son yıllarda eko· 
nomik işlerr. büyük önem 
vermekteyiz. 
Son yıllarda en çok öuediği· 
miz işler , endüeıri giriıim
leridir- Son yıllarda en çok 
ehemmiyet verdiğimiz işler, 
sınai ıeıebbüsallır . 

4 - .Meraaim -Tören 
Örnekler : Dün yeni bir re· 
sim eergisinin resmi küşadıo· 

da bulunduk -Dün yeni bir resim 
ıerğieinin açım töreninde bu· 
lunduk . 
Reisicumhura askeri merasim 
yapılmak usuldendir - Cu· 
mur haşkanıoa süel tören ya· 
pılmak usuldendir. 

S -.- Müsavi - Eşit 
Müsavat - Etitlik 

Örnekler : Türkiye kanun· 
ları kar§ısıoda, bütün yurd· 
daşlar eşittir . 
Türkiyede kadın, erkek eşit· 
liği Cumuriyetin izeridir . 

Gaziantepde miyeceğim. Bu kadarcık işaretim 
bile yalnız Türkiş aleoıinin hü· 
kı1ıoete takib ettiği güdümlü eko 
nomi politikasında ne derece şü-

manda en mühim ve en kolayla· yapılan kahı amanlıklar 
rındao başlıyarak birer birer ib filime alındı 

urla , disiplinle yardıoı etmiş ol
duğunu ~öyliyebilmek ve özlerin
de temsil ettiğiniz kitleye teşek
kürlerimi aızetmek içindir . S;ze 
i>oümüzdeki yıllarda ayni yollar 
üzerinde belki daha hızla devam 

İzmirde 

Sağlık işlerine büyük 
ehemrniyet veriliyor 

lzmir : 21 ( A.A ) - lıbaylik 
genel sağlık komisyonu ve ilceler 
de , köylerde yapılacak genel 
ıivrisin•k sayısı ve bataklıkların 
kurutulması içiu kararlar almıt-

Hazırlıkları etrafında 
bir lngilz gazetesinin 

yazısı 

Londra : 21 (A A) - Roma 
kunferansına ait hazırlıklardan 

babs.dcn (( Deyli Telgraf • gaz·· 
tesi bu konferansın amacının 

bir takım mukavelı-lerle orta Av· 
rupa ile Avıupanın pıkı cenubi 
sinde emniyeti" elde cdılmesi 

olduğunu yazmaktadır . 

racat mallarımızı 8tandaıdize et· 
meliyiz . 

B11 yönde çalı§maoın esaıh 

adımı tarladan başlamak gerek
tir . Bu kısımı ihmal etmiş d·ği

- Gerisi ikinciflrllkle -

Laval - Göring 
Görüşmesi barış 

işinde muvaffakiyet 
temin etmiş 

Paris : 21 (A.A) - « Le Jo 
ur » gazetesi Laval ile Göring 
arasındaki görüşme hakkındaki 

mlitalaalarına devam ile bu gö · 
rügmerıio açıkça ve fakat ayni 
zamanda dostane bir surette ce
reyan etmiş olduğunu yazmakta
dır . 

Bu gazeteye göre Göring Al· 
manyanın barı, dıleklerindan 
balısetmit ve Hitlerin bu aktam 
verec•ği söylevin taslağı ne ol
duğunu söylemiştir . 

Lava! Fransanın Almanyayı/ 

hiç bir vechile bir çenbrr içioe 
almak amacını güdmemekte ol 
duğunu ve Franıanm akdetmiş 
olduğu andlaşmalara her devle· 
ıi~ iştirak edebileceğini beyan et 
mıştır. 

lzmirde şarbaylık 
işleri 

Bu sistemin en açık vasfı İta! İzmir : 21 (A.A) Şarhaylık ya-
yanın küçük:Antaıııı i!e aolaşoıa· kında İımir şaııoın genel bayın-
sı olacak ve bu sisteme dığ.r dırlık pliin.oı yaptıracaktır . Bu 
devletler g.bi Aloıanya da iltıhak pland• İzınirrleki d ıt~rli ötük· 
tdebil•cektir . 1 • lerin yrıi bellı--;dilccektir. 

--
Anteb : 21 (A.A) - İstiklal 

savı.şında cenub hareketini filme 
almak üzere şehrimize gelen fi
lm heyPti bir baftadanberi çalış
makta ve Gazianteb müdafaasını 
fılme almaktadır . 

H•yet işgalin acı günlerıni 
halkın sarılışını , savaşın 'llçlık ve 
vaııtasızlık anlarını , buna karşı 
alınan tedbirler . fişeok ve bom· 
ba imalathanesini , acı zerdali 
çekirdeğinden ekmek yapılması
nı , aç k11dınların bir hayvan li 
ıesi üzerine üşüşmelerini , aske
re eızak , su ve cephane taşıyan 
kahraman Türk kadınlarının ha· 
reketini ve Gaziantep müdofaa 
sının en çetin şartlar altında ha 
şarıldığını bütün çevreleri ile fı 
lime alıomıştır . 

H.yet yarın Urfayı gidecek· 

tir • 

vatansever Ödemişliler 

Ordumuza uçaklar 
armağan ediyorlar -Ödemiş : 21 (A.A) - Öde· 

mişlılerin §anlı ordumuza yeniden 
armağan edecekleri ve Ödemiş 
köylüleri , Ödemiş esnafları adı 
nı taşıyacak olan uçaklarımızı ıs · 

marlamR zama<11 gelmiştir . 
Türkiye muhtarları adını ta 

şıyacak olan yeni uçağın alınma· 
sı için Ödemit ve çevresindeki 

köy muhtarlarıoın hemen hepıi d• 
yıırd ödevini yerine getir meye 
ı ı lı mışlaıdır. 

•• Rumen tayyareleri 
Diln eaat 15,44 geçe Suriye· 

den şehrimize üç Rıımen tayya · 

1 reıi geldi 

• • 
ıçın 

Yeni bir anket açıldı. 
Ankuı : 21 (A.A) - Türk 

dili ara§tırma kurumu genel sek
reterliğinden : 

Türk eentakıınin kuıalları areş 
tırılırken konu~ma dilinde ve ko
nu,ma diline uygun olarak yazıl
mıt folklor eaerleri ile kitablarda 
görülen cümle ve terkiplerin ya
pılmı§ tekilleri hakkındı bir an
ket ıçılmıgur . 

" Sentaks anketi " adını ver
diğimiz bu anketin nuıl yapıla
cağını gösteren bir program ha 
sılmı§ ve batün il ve ilcrlerle 
Halkevlerine dağılllmıştır · 

Programa göre her il ve ilce, 
bulunan derleme kuralları ile 

Halkevlerinin dil , tarih ve ede
biyat komiteleri halkın konuıma 
dilinde yazı sentakaımızdan baş· 

.kalık gösteren sentaks §ekilleri
ni ve ıta sözleri , bilmeceler, ma
sallar , halk tekerlemeleri gibi 
folklor varlıkları ile halk dilile 
yazılmı§ hikaye ve tiyatro :gibi 
kitablarda bulabilecekleri yazı 
ıentakııodan değişiklik ııösterir 
cümle ve terkipleri fioleyecekler

dir . 
Dilimizin öz konuşma kay

nağındaki bütün sentak varlıkla
rını ortaya çıkarmaks için açılan 
bu anketin büylik .verimler ve· 
receğini umarız . 

C. H. partisi nasıl doğdu ? 
Kara günlerin korkunç zorluklarını yene
rek yenı devletimizi kuran bu ana ~urum, 
bir sıra inkılaplarla ulusumuzu yükseltiyor 
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Büyilk kurtarıcı da : 

- " Maarif vekili olarak mil
li irfanı yülıseltmeğe çalıtmak en 
büyük emelimdir . ., 

Karşılığı.ıı vermiıti . Bu sözü 
ile Türk maarifinin yükseltilmesi 

zaruri oiduğunu aulatmış oluyordı. 
Tedrisatın Teokratik çenberinden 
kurtulaıak laikleştirilmesi ve mil· 
lil.ştirilmesi hep duyulan büyük 
zaıuretleıin neticesidir . 

Atatürk 3 Şubat 1923 te iz 
mirde maarif meseleleri üzerine 
konuşurken şöyle demi§ti: 

'' Milletimizin memleketimi
zin irfan yurtları bir olmalıdır . 
Bütün m~mleket evladı kadın ve 
erkek ayni surette oradan çıkma
lıiır . ,. 

Cumuriyet hükumetinin takip 
ettiği maarif siyasetioin ana esas· 
!arını şöylece trsbıt eylemek müm· 

kündür . 
1 - Milliyetçi , halkçı , in

kılapçı , laik Cumuriyet vatındat
lan yetiştirmek ; 

2 - llk tahsıli filen umumi 
leıtirm• k , bütün vatandatları 
okur yazar bale getirmek ; 

3 - Yeni nesli , bütüo tah· 
sil derec•ltırinde umumiyetle 
ameli ve bilhassa iktisadi bayatta 
muvaffak olacak bilgilerle tecbiz 

etmek ; 
4 - Toplu bayatta , dünya 

ve ahirtt cezaları korkusundan 
doğan ablak yerioe " hürriyet ., 
ve" nizam .,ın te'lifine dayanan 
hakiki ahlak ve fazileti üstün kıl· 

malı; 
5 - Bütün milleti , en kısa 

zamanda en ileri bilgiller i taşıyan, 
kudret vo irade sahibi yapmalı ; 

işte bugün mekteplerimizin 
kavuşmak istedikleri hedefler bun · 
)ardır . 

C H. Partisi , proğramında 

maarif siyıı"etini şöyle anlatır : 

1 - Milli talim ve terbiyede 
esas düsturlarımız şunlardır : 

A l - Maarif siyasetimizde 
temel taşı cehlin izalesidır . Maa 
rilimizde ber gün ;nisbeten daha 
fazla çocuk ve vataodaş okutacak 
ve yetiştirecek bir proğram takip 
olunacaktır . 

__ B - Kuvvetli _ Cumuriyetçi , 

Yazan : Ömer Kemal Ağar 

milliyetçi ve laik vatandaş yetiı
tirmek tıbsilin her derecesi içio 
mecburi ihtimam noktasıdır . 
Türk milletine , Türkiye büyük 
Millet Mtclisine ve Türkiye dev
letine hörmet r.tmek ve ettirmek 
baeaası bir vazife olarak telkin 

olunur . 
C . - Fikri olduğu gibi be-

deni inkitafa da ehemmiyet vermek 
ve bilhassa seciyeyi milli derin 
teribimizin ilham ettiği yükıek 
derecelere çıkarmak büyük emel

dir . 
Ç - Terbiye ve tedrisde ta

kip edilen usul , bilgiyi vatandaı 1 

için maddi hayatta muvaffak ol· 
mayı temin eden bu cihaz haline 
getirmektir . 

D - Terbiye her türlü bura· 
feden ve yabıncı fikirlerden u:ı:ak 
llstün, milli ve vatanpernr ol

malıdır . 
E - Her tahıil ve terbiye mü

easeaeıinde talebenin legebbüs 
lıabiliyatini kirmamaya ıefkat ve 
nüvazişle ilina etmekle beraber 
ooları bayatta kusurlu olmak
tan vikaye için ciddi bir intizam 
ve iuzibata ve sımimi ıblak te
lakkisine ahştırmık mllbim oldu · 
ğu kanaatindeyiz • 

F - Fırkamıı, vatındaıluıa, 
Türkün derin tarihini bilmesine 
fevkaliide ehemmiyet veririr . B;-J 

.bilgi Türkün kabiliyet ve.kudre·' 
tini , nefsine itimat hislerini vi"; 
milli varlık içio zarar verecek her 
cereyan önünde yıkılmaz mukave · 
metini besliyen mukaddes bir cev
herdir . 

Z - Mektepler hakkında 
ba§lıca fikirlerimiz: 

- Gerisi üçıincü" (irtikle -

Hamiyetli Akısarlılar 

Felakete uğrayanlara 
yardım ettiler 

Akhisar : 21 IA.A) - Karı 
yer teprenmesine uğrıyanlara şim 
diyerlek 700 lira yardımda bulun
muılardır · Halkın bu yardımı 

takdire deier . 



l'lrtik 2 Ttlrlı: ISd 
EL 

Dördüncü tecim ve endüstri kongresi 
- Birinci flrllkten artan -
rı bile zerre zerre toplanarak ulu 
sal ekonomi içio biiyük bir ziya 
halini alır. 

Şehir Duy~kları 
Ilı . Fakat miiatıcelen yapmak 
iıtedijimiz l"Y ihracat tecimi nok· 
t•u•daa mallarımızın zarf m•z 
ruf itibarile sabit tekilleıde ih
racını temiadir . 

Bu·• maUarımez var ır , tam 
eti dtlnya ytlzllnde bulunmaz . 
Bunları tipize edecrtiz . Bazı mal· 
larımız yardır 'iri alaaal pİJasa me 
bdır . Bualıraa her nevinin va 
11flannı teferruatile tesbit ede 
rek ambal•jını tayin ederek s~ıa 
dardize edtceğiz . 

Staadarcliıe edilmiı mallann 
pİJauları her gfia her tarafta da· 
lla ziyade daralmaktadır . İleri 
memleketlerde bu kahil malla· 
un piyauları kö1 bududlarını bi 
le apmıyor. 

Ma.ıır tecimde ne topta~cı 
we ne de perakendecinin malı 
aatlD aldıktan aoara tasnif kali
telerine göre tefrik ve Hltf• .rza 
Y•kti, teıkilib yoktur. Araauluaal 
tecime ırzedilmiı mallarda ba lü 
sum daha kuvvetlidir. Standardi
UIJODdan beldediP.,iz mtnfaet· 
ler pek çoktur. 

İç ve dıı finaneında ucuz· 
lak Y6 kolaylılr, ciddi_ alavere ıa· 
taıJ.r ,.pılma heala tarlMla ve 
JA f yf' lda mal lzerinde lrredi ve 
maamel• lmlrlnını rlde etmelr, 
çeaitli az miktarda mal yerine 
q p§itli çok veya •yrı vuafta 
mal yetittirmek. en iyiyi en ucu 
u maletmek • . 

Ar .. tla~ .Birı malla aeDfe 
inin Tllrkiye ( ol•aeı bir itimat 
ve em•iyet ifadesi baline ıelme
lidir. Buna behemehaı vaııl ol 
malıJ,tz. 

Dıı teclm.lmlaln geçmite ait 
bataralar1nın teliri altaada bulu 
aayorum. 

Tımamea maziye gömmek 
azminde olduğumuz bu habral•
" bir atandndtzaıyon savaıı mev
auubahiı olurken hep leraber 
bir kere daha ıözönUne getir
memiıde fı)da vardır. 

Taı, p•çavra, un, toz karı§h· 
nlmıı tiftik balyaları oıt.ları ıs 
latılmıı veya ecaebi maddder so. 
kulmuı pamuk balyaları, pr-lımez, 
mm, üzüm ezmeli k•rışhrılmıı, 
afyon topaklau, kum, delice çe 
ptli mabıulj karııtırıJmıı, • hıttl 
küktlrtleDmiı aıpı, tab.kbane 
ve öll dawar ytinü kırııtırılmıı 
yapaklar bir h•yli yıl evvel biz 
ut vak'aya t•hit olenların bina 
Mıtetl,ada anla'tmıı oldukları bir 
hadiserl batrrlatıyorum. 

Bir yumutta ihracatcısı iımini 
hilmiyorum. VıtU ıltı ıyaı oldu 
tu•a iddi• ettiği yumurta ıan
dıkları baıka türlB, yani Oatfi 
dizgin iri daneli, ort.aı hozulr 
klçlk deneli çıktıjı zamaa lra
hahata adamları:Sa üzerine atmak
ta• '*tk• çıkar yol bulamam11tar. 

Alıcı memlekete ıöaderilmiı 
çlrllk t,ir elma partiıinio sandık 
ları jseriııade kurtlar kaynattıtın· 
elan tdsl~eti havi dosyalarımız 
yardıt. 

Örnekl'ırini ıaralayabileceji· 
miz bu fena hareketleri standardı 
uıfon Y• ko•trol yolu ile kapat 
malıJıZ. Kurtlaıha•maaı için dik· 
katli bulunmat.yız. 

Teylerblaıy..onda. balı.ettim. 
Franaz1araa org.Uaatioa acieeafi
que dl travail dedikleri bu yol 
.... ,ıtirek tek•ik ekonomik 
icablan uygun, zararh 16reaek
lerdeo ayaldanmıı en raadmınlı 
çabımı uıulleriae ehemmi1el 
nrmeliJls. 

Herkeı laer ltiade •)'Dl ıeyi 
dah• randmanlı, daha iyi Yapa · 
bilmek içi• •• y•pmalıyım? ıu•· 
lial kendi keadioe her zaman 
soımalrdır. En ufak ,arllea va
kit ••kit, emek, mılz•e iınfla-

Güvde •~kiz saat çalıpn 500 
am"leli bir fahrikada vrya ma
dende her •melenin aaatte bit 
tek dakika lüzumsuz ve raadmaa 
11z vakit kaybetmiı olmaeıodan 
doğacak ulusal kayıp ne olur? 
He11p ediaiz. Bunun 300 günde 

fyemi bir yılda kaybettirdiii im 
-inıoın 2500 çalıım• rınane mü 
ıavi oldutunu hayretle görQrsii 
DÜZ. 

Tecimi h~ılcilitlandırmayı ve 
marketiagi rasyonel tecim ve 
standardiıuıonua bir zaruret 
olarak kabul ediyoruz. 

İstitudea ıö,liyeyim iri, ih
r acah devlet iobi,.rına almak 
yolunu takip ettiğimiz hakkında 
yazılmak istenen bazı h•berler 
asılsız ve hafif tabiri1le cıhiline· 
dir, 

Ttcimimiıi teıkilltlaodırma 
yı ulu1al muvlffalriyeitmiz için 
rn lcetirme yol telakki cdiyorua. 

Tecimenlerimize gehnce: biz 
onları ulusal ekonomik kalkın· 
mamızın gt rekli elemanları HJI 
1oruz ve b&tGn devlet teıkilitıea 
kendilerine yardım ve hbmet 
foie •made totuyoruz. 

B1r tecimen, bılbaua ihracat 
cı tecimen, aazanmızda uluael 
ödev almıt lıttln adamlarımızdan 
biridir. 

Müıtahailin 'meji, umudu, 
mOshblikin menfaati, oaua ze 
kiıına, kabiliyetine ve doğrulu
ğuna emniyet edılmittir. 

O f ıraat ıözliyen ve yalnız 
keadi iz menfaatıaı dDtünen bir 
adam olmamalıdır. 

Uluaal menfaat ve politika 
ic.bla11nı, memleketin itibanaı, 
mıhıullerinin töhretiai, möıtab · 
ıilia menf aaderini ı••iılet'n 
adamdır. 

N nar ımda ibrıcatcı tecimen, 
yurdun bir yediemiaidir. Bizim 
istediğimiz, iatiyeceğimiz ff'Y bu 
emniyete liyakat ıösteı mt>ıi 
mıddi ve manevi ıekline liyakat 
g6stermiyenleria bu sıfatı alama· 
ma11dar. 

Teıkilitlaodarma ve marke
tıng 1ava•ım11ı bu kabil tecimen
lerin artmasını muvaffak olma· 
eını kolayleıtıracakhr ~ Marketing 
yani piyaaı için mal bazırlam• ve 
piyasaya md sevk" tme tabir ile 
kasdettijimiz esnlı itleri vekile-
tin ıellbiyetli merouı ları size 
tafıilltıle 1ırzedrcekleıdir . 

Ticaret ve aanayi odalaremız 
alarimııda tetkilit ve çalıt

ma tarzlarını ruyoaellettiı meli 
ve bUyük odalarımızıa teşkillb 

türlcofiıio iç t•tkilittoa mlıevi 
hal almalıdar . 

Sayın heyetinizin bilb11ea dik
katinizi çelcmt"k iateditim öall
mDzdeki 1ıllarda ~m~k vertce
timiz bir mnza ve denizcilik H 

deaİI 1ervetlerimizia iatiımarı iti
dir • Bilb .. sa balıkctltl• , ıön· 
gerciliie !e endüıtriıine ehem 
mi1et vercUtimiai ifade etmek 
iaterim . 

Kı1l•rımızın ı•aifliii JUrdu 
muzun coğrafi durama bu aranı· 
tında yakın bir atide memleke
timizia zengin aenet kaynak 
lannd. o biri olacajı Dmidioi kuv· 
vetleadirmclctf, • Her birinize tıa
nulmat olan bitılderde kurul
ta)ımızıa münlu•re mevzu•u teı· 
kil ede& mut.telif •e•leler, muh
telif oclahr glrltleri ayrı ayrı 
izah edilmektedir . 

Oaua için burada faıla Yak~ 
tinizi almaya lünm lfirmii1orum. 
Kararlanouın •n Uillln lıonr 
raliade olcfvta ti"' tm...-.ı,et· 

le nazara alınacaiından "' ıathi" 
elamna konmalı" için icıhlırı
aın tezelden baıarılacağıadaa e
min olabilirıiniı . Veıdiğfniz ka· 
Hrlırı ulusumuz için, uluHl te· 
cimimiz için kutlu ve verimli ol
masını dilerim . 

Ankara : Ll (A,A) Bugün hu . 
tadı toplın•a dördOncü Türlr 
tecim ve end6ıhi odalan genel 
lrurullHyıom oyhirliğile veıdiği 
1'arar üzerin~ kurultay başkanı 
Cdil Bıyar t.rafındın Atatürkr 
Ahdülhılik Rendaya, İım"t ln6· 
nüne aıatıdaki telgraflar 1'6nde
rilmittir . 

Ataltirlc: lstanbul 

Bugün Ankırada d6rdüncü 
Türk tfcim ve eodüıtı i odaları 
ıenel kurultayı çalıımaleranı baı 
ladı . BütDn üyeleıi bu toplantı 
dolayııile de ulu ve öke 6nder 
içia içlerind•n t•tan sonnz te 
tekkDr, derin aaygı kopm•a bat
Mık duyplannı izhar ederek yD 
ce katıaıza ıuamak kararını 6y
birliğile verdiler ve bu onurlu Ö· 

devi bana bıraktılar . Öz bağlılı · 
iım ıonaaz in\a ve &ıygılarımla 
y&k1elc aeıiı•ıY.a ıuoırım. 

Türk ltdm ve endüılrl oda 
ları 4 kurultayı baıkanı 

C.111 B•r• 
Abdulhallk Renda 

Ankara 

Tecim ve ••düıtri odaları 
dörJBncl gend kurultayı derin 
ıı,rılan•ı bildirmek onuruna 
bana vermltlndir , seJVdaramla 
ıuaarım . 

Türh leclm ve t'ndüıtrl oda 
ları 4 kurultayı baıkanı 

Celil B•r•r 

ismet İnlnü 
Ankara 

UluHl ökonomi .. ıınıada önü 
müzdeld yıllar için düıiiniileu 
yr•i tedbirleri g6rö~mrk lbere 
toplına• Ttirk tecim ve eodftttri 
odaları d6rdüacü ıeael kuralta1ı 

derin HJll ve aevrilerini sanmaya 
oybirlığile karar verdiler ve bu o 
nurlu iti bana bırutdar . derin 
aaygılar ımlı ıuaarım • 

Tecim ve endüstri odaları 4 
kurultay bakanı 

c.aaı Sarar ---
Ceyhanda elektrik 

Projeler onanmak için 
Vekllete gönderilecek 

Ceyhan kaHbaıını elektrikle 
aydınlatmak ve balkın su ihtiya· 
cıaı temin etmek için lataobuldaa 
busuai surette ft'tirtilrn mühen
dis orada lizımıelen tellcıkata 
yapmıt ve buaun için de projeler 
bazırlamıthr. 

Bu pıoj~ler onanmak lzere 
viliyettea bayındırlık vekiletioe 
ıönderilecektir. 

Baka .. hğıo; Ceyhan hallunın 
bu çolc yeriadeki ibtiyacınr ebem 
miyrtle nazaı dikkate alarak teai· 
sabo biran .. vvel yapdmt11 laa. 
aosuna P.mir vereceklerini kuv 
Yelle umuyoruz. 

"Çığır,, 

An karada Tir lr ırnçliti dıv11t 
içia Aydı bir çikaa •Çığır" mec· 
mo .. ıaın 29 - 30 uaca •1ıları 
de bir Mrlda olarak çıkmııtır. 

ftkın ·• 
Gızia.rtepde ayd• bir lıerre 

çık•D lılua •kadı111111z.n ll•J• 
ııy11t da sfizel 1ızalarlı çı• m11-
br . Tavıi11 cc!e iı . 

Yeni yapı işleri 

izin almadan evlere 
girilemiyecek 

Vebi yapı yaptarao larıa bıf 
!ıssıba kanunu muc•hince e~leri
nio sıhhi olduguua dair t•• beylık 
bı§ tababetindl"n repor ·alınma· 
dılrça yeni t vlerine taıınmılarıaın 
yaıak olduju bt l1idir . 

Bu b6yl" olduiu halde bir 
çok kima~lerio huna kul•k aamı · 
yarak yeni yapt1rdıkları evlerine 
taııadıkhrı 'g6rülmüı ve bunlar 
hakkmda l•bıt tutular•k c ... mu· 
riyet müddeiomumilitiae ghde· 
rilmittir . 

Serpme sıvalar 

OUkklnların önündeki 
saçaklar kaldırıhyor -·-BDtUa çarııdı son günler için. 

de büyllk: çalıım• 16ze çarpmak 
tadır . Düklcin , m•teza sahiple 
rl veya icarctları t•r beyhk eacil· 
meninin kararı mucibince dük
kinların la kıeımlarana lf'rpme 
11va ve damkuın kenarlarını kor 

kuluk y•ptaımaktahrlar . Bunlar. 
daa bir çotu bitmiı ve c••ııdı tim· 
diden ıüzel bir manzaıa Yllcuda 
ıelmiftir • 

He.is bitirmiyealer dl' 1 ba 
zirana kadar bitinnlt olıcalar 
dır . 

Yioe bu lcar•dan olarak ba 
zı dlklciaların öniiade buluna• 
çıoko Hçaklar da k•ldırımakta ve 
bantaııa yeıiae api bizada ve •1-
al büy&klftkte p~rdeler koamalr
tadır . 

Asfalt yol onarılacak 
·------

Son günlerde Hfalt yolların 
pek fazla bozuldutu g6·61m0t ve 
bunların onarılmasına ttıebbüs 
edilmiıtir . 

Ancak İıtanbuld11 • sfelt satan 
biricik tirket hu•plarmı t11viye 
etmit olduğundan a1falt Yuna· 
niıtandan ıımarlanmıthr . 

Yuoaniıtandaki ıirkelteo ın
beyliğe gelea cevapta asfaltların 
1ola çıkarılmak Ozere olduğu 

bildirilmittir. Bunlar gelir gelmez 
bemın yolların ooarılmHına baı· 

lanacal.tır. 

Şarbey 

Şarbaymız Turban Cemal Be· 
ıiker Merainden fl"hrimiıe dön· 
mnıtür . 

Şarbayhk fen 
direktörlOğü 

Açık bulunan ıarbay lık fen 
direkt6rlüjOne t•bailıni Almaa-
yada bitirmi§ ol ıa ge•ç müben 
diıleıimizden Mubi tia tayin edil 
mittir . 

Müşterilerine 

Rakı içiren bir lokantacı 
Lokantacı Şölrrö adında biri· 

nin 1emek ıftrfimDnü temin icia 
lolsaatHıada müıterit,rine ralu 
içiadiğiadea hakkında zabıt tutul 
muıtur. 

Maliye tahsildarında ntıler 
bulunmuş ? .• 

Maliye tahıildaalar1Dd•a Ala· 
IODJalt DeflVi§ oğl• Şewkrtte dört 
parça kaçak H.lep ipliti ile içia 
de bq k•tun buluaaa h:r t.ban· 
ca bulunarak alınm11 ve la.kkıa· 
da zabıt tahllattlftm, 

T epebağ halkı 

Sularını belediye depo 
sundan temin edecek 

Grael bıfıı111bba komiıyoou 
tarafından werilrn bir karar ·mu· 
cibinte Sryb•a um•gtnın suyu· 
nun içilmesi yasak edilmitti . 

Tepebığda oturmakta olan 
halk ıarbaylıta müracaatla lcoyn 
lau bulunmadığından su lemini 
buauıunda çok sıluntı çektiklerini 
bildirmiılerdir . 

Şarbaylık de bura balkının ıu 
ihtiyıçlarının temini için yddıı 
paı kı karııs1ndaki su d"posuau 
ıöstermiıtit . 

Bundan b6yle halk ıulaıını 
buradıa alacak ve su sıkıntııında 
kalmıyacaklardır . 

DUnkU sıcak 

Dün balk yine en sıcak g&n 
lerdea · birini yıfadı. Yakıcı ve 
bunaltıcı havadan berku 8f!ıin 
bir ytr arıyordu. Şerb"tci ve buz· 
cu dDkklnleunda yine büyük 
kelabelık nrdı. Çartıda ve daire· 
lerde ceketle dolaımak, oturmak 
ve çalıımak gü .. idi. 

Buz ıırfiyatı don aaat 17 ye 
kıdar 750 kalıbı bulmuıtu. 

Bu •••tten ıonra yine yftz ka· 
lıp g" tirli mit ve hemen harcan 
mıftır. 

Bu eekizyüz elli kalıp buz 
yalnız Kaoarıdan~getirilip sahlan· 
dır. Fabrikalarda çıkarrhp eatıl•n 
buılar bu yrkuaua içiade değil 
dır. 

Biaikletli hırsız 

isteğine varamadan sa
vuşmağa mecbur oldu 

----
Evvdki gece Reıadbey ma 

halluinde del'\irköprüye yakm 
pavyonl•ıda dikkate d. ter bir 
hıraızlık valcHınrn olmasına az 
lcalmııkea ev ıabiplcrinden biri 
nia uyanık bulunması , hadise 
ain 6nline l"Çmeıioe mani olmu§
tur . Uyanık bulna•n hu zat me 
seleyi bize ı&yle arılıtlı : 

G .ce yarııı köpeklerin bula· 
maaa üıeıine uyandım ve bahçeye 
çıkhm . B:raz 6tede bulunan kom· 
ıularm b•hçesinde bey cız t:lbiır li 
bir adımın dol•ttığıoı ~e evi g&· 
zetlemekte olduiu11u gördüm . 

Gtcrnio bu vale.tında bu ada· 
mm bu hart k"tı hoıuma ıitmedi. 
Yabancı adama bağırarak o·ada 
niçin sezdiğini sordum . Bu adam 
bliyük bir t'"lit eseri göıte 

rerek beman tabuları yailadı ve 
tel ö·gülerio ÜZ>!rinden atlıyar•k 
evvelce orada bazır bulundorduju 
biıiklt tine bintrek gözden gaip 
oldu . 

Beyaz elbiseli, bısikletı i yaban· 
cı adam her halde oreya iyi bir 
oiy .. tle Jeelmemitli. Fak•t benim 
uyaomam bu ad•mın yapmak is
tediii İfe engel oldu .!! 

Sebze halinde bir su 
deposu yapılacak 

Siptillide yeni 
0

7apılmalcta olan 
ae hze balinin oı taıı•da bl1lllc ~İr 
ıu kuyui11 ve depoıu yaphn'8c.k 

ve bu i9İl•cek tatlı ve temia ıu
daa baJk , eıoaf ve icabında eıfa 
iye de iılif•de •decel&tir . 

Sabri 001 

T •YJare Cemiyeti b .. kanı ar· 
lladaılarımızdan Sabri Gül, buıu 
ai itlerini girmek içia dlt1 Anka 
r•Ja ptmittir , 

Rumen uçakla 
.- ,. 

DUn öğ_l_e_pe-n ~er 
,ehrimlze ge eoet'r.J 

Bundan yirmi güo ·jtik•~ 
rimite gelerek l't~lep 1 ı-t-A• ~ 

h birı•i• P- ır uçan ve er 
11 

.,,,, 

kiti bulurao Bç RulD~ıktO~ 
düo ıut 15,45 geçL.e ·aai- ...::!· ~ 

d •e•'' ··~· istikam,.tın en ~ l•_... . .,. 
Yd••ı•• 11.Aar-ve tayyare me b ıi8 ,.,-.,, 

Bu tayyareler uR•lll,.y•ı 
iıtikametioe uçarak 
ıideceklerdir · 

y aylactl'!!. .ıt"": 
il deo ,ara• .. ,,-

Sıcakların guo bit -:_,, 
11 llıeriae yaylacılar~ etr• 
. d"d ylalarıo• ., ..... flm ı en yı · 
baılamıılardır · tf 

Beraet e 1 

... ... ""' --~ --··· 
Evrak imb• ~~:~ -~ 

lu, r maiyet m~dur 
0 

~,.i,ıi 
cO komiıerleııade ti•d• ~ 
Ye ceza mabkelll• it te 

bit• 
eden durutma~ı i dt , 
tine karar verıllll 1 ki .... 

Kadirli kaY~8 ...... il~ 
-P-~· 

K ..... ı· kaz•ll k•Y _,_. ...-
a\&ır ı ıırı...-

fat izinli olarak ıe d 
mittir • ,.,ocfll' 

Karataş~ ,. 
- .~ eftll'I" 

Göz,erini teGP" i~~ 
re izinle letan~I• .. ,~ .. f 
Kıntaı nahiye•• !•~ dl8111' 

iill.- ıc:I 
lıtanbuldan ıehr toJllODP 

Araba ile 0 

çarpış~ - ,. ...... 
Mehmet oll; ,111-.ı• 

mekte olduğıı 1 
1 

PŞ••..,0' 
ba ile Ahmet oğ ;.. ol 
lanmakta oldu deti•d• 
yeni iatasyo• c•~ rak çt' 
ıızlık neticesi 0 

• d• o ~ 
)ardır. Bu ç,rpıtdl• d• O.' 

abını• 
camları ve ar ?f 
rılmııtır. • rn~' 

Hay"h bar·~ 
~.,.-, . 

c .. yhanlt Ablll~o•'° ~ 
· •• fır ba ..ı.&ri' vanınria mı.... biJW"" 

Mustafa adıod• lsibdiOi 
kapııının aı111• • blt 

•L • ottfl ' "" suretiyle ıa.ı e doP .,, ~ 
bir mintao, bi~k .. ıt el 
lon çaldıjıul 11 ~!;,._,. X, 
rine t-bkik9 t• b~~ 

• ~f 
-----.- ktô'o 
Mozeler~ 

KOltür bak•~ ~ ..ı ekt6t 
tüphaoeler uı~ 1 iyi• .._--.ıf 

M. e ıı er P"'." 
beyir ' uı 1 0111•" • 
tıı malard• bu u 5"1~-
ıiae" gelmit ,ekt•tO 1 

• d" e v ~t • 
geıi MDıe ır ., .. ı,... 
gın'a Silıflc~ye I' Jd. 
~ ı· 01ırl•"" Sı,yım yok .ı 1ok..-: 

Davar saf~~irılOIİf _,.,. 
her yönünde dı .. ,, ,,.,

. lı .... 
yeri .,,ıe gıı 
rılmıotır. 

r -k öıetletr' 
tıGo ~ 

1 - J)iid 751 .. i 
•Li tlfidli 9 s"' 

t•ıyı• " cak 1 ' dı' 
lup en ••; fl"ıtr~,,• 
Eo çoğa 2() o - tM 
bet vaeati o/o --ar ~ ~ 

. J{l-.-dil•'•' ır · 111110 
2 Ad••• 1 - .... 

tük t•ırik sıor ıı• 
y ağraur telll•Y 

öJ,.,, "" sari g6k g 
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Oten 
-!_ayyareciler 

~Osk . 
~t ovada b1r tören 
• Oık 
o,ı. ova: 22 (A A) - l\fak 

. •ı t 
b• ~ kttiQ 1 YYaresinin uğradığı 
ioe ~Did- kurbanlarının c .naze 
. llQ y 

ki ~q .. 8 tıılmışıır. 
eıi •• 

10
r•nde s ı M ~ ,ıo0vi ıa in, olotov, 

un loııııu ~ ve Üı conikidze hazır 
i; " hıdır r,, . 

- ııb nsıı lıiiy .. k 1 . . A d 
tıjQd u c çısı lpnan 

1' '1de f-lak• hava at•fesi olduğu 
Y' 11 u~,. et kurbanlarının kül 

•ıııe b· 
· BQ tıı" ır çelenk koymuş 
~ıu ku Unaıeb. tle sivil hava 
'ıfıod llııııdanı ile diğer zevat 
! 8Q 8" 1 
"ltı) . oy evler verilmiştir. 

:~; ~ka hükumeti 
~tbh; ~ 

1 ~il . 
ille .~üş parasının gir· 

v . 81111 Yasak etti 
14ııı 

,uç 1 hık!100 : 22 cA.A) - Ha
ıı, b

1 
111 

Morgan Tav gümüt 
ı llko t f · 

L 

Siren düdüğü 

Belediye encümeni 
kabul edilmemesini 

onadı . --
Sut kulesinin trpuine konan 

Siren ( Canayar ) düdüğünün bir 

fen heyeti tarafından tecrübesinin 
yapıldığı yazılmııtı • 

Bu fen heyetinin verlllif oldu 
ğu rapor belediye encümeninde 

müzıkere edilmiş ve düdüğün iıte· 

nilen şartlara uygun olmadığı gö

rülerek kabul edilmemesi onan 
mışlır . 

Şartnamrde düdüğün ıesinin 

normal vaziyette sekiz , fırtınalı 

ve rüzgarlı havalarda dört buçuk 

kilometreden İ§itilmeai lazımdı . 
Halbuki yapılan tecrübelerde nor 

mal havada bile düdüğün @esi an. 
cak dört kılometreden gayet ha 
fif işitilrbilmiıtir • 

Kabul •dilmiyen bu düdüğün 
yerine şaı tnamrye uygunu ıretir 

tilerek yerine konacaktır . 

1Tftrk86ztl) 

Halk şarkıları 

Musıkımizi ıslah ve ona verilecek 
yeni istikameti tayin etmelı: ve 
An~ara musiki muallim mektebinde 

yapılacak ıslahatı usullaştırmak 

üzere kültür bakanlığınca ~iman 
yadan mütehassıs olarak getirilen 

Hindemen, lzmir havslislndıı tet
kıkle rini yaptıktan aonra lst11nbula 

geçmiştir . l\tütehaasısın berabe
rinde Ankara muallim mektebi mü 
dürü Necil de buiunuyordu. 

Mütehassıs; Tire ve Ödemiş ka 
zalnrile Bornova na biyesi köyle
rinde ve dağlarında yaşayan yö 

rüklerin arasına gederek halk şar
kılsrıaı, curalHrla söylenen Melo 

dileri dinlemiş, Zeybek oyunlarım , 
milli danslarımızı görmüştür. 

Mütehaseıs ilbay general Kazım 
Diriğe halk musikimizi, milli oyun 

ve dao11larımızı çok zengin buldu
ğunu, bilhassa Zeybek oyunundaki 
ahenge hayran 1ı:,Jdığını söyle· 

miştir. Mütehassıs; Bergama hara· 
helerini de ziyaret etmiştir. 

C. H. Partisi 
nasıl doğdu ? 

- Birinci flrtıkten artan -
A - Şehirlerde , köylerde ve 

ya köyler mıntakasında vaziyet 
ve ihtiyaca göre gündüzlük ve 
yatı ilk mektepleri , muntazam 
bir tatbik proğramı altında , ar· 
tırılacaktır . Köy mekteklerinde 
sıhhat , yafRyış ve mıntakaaı ile 
münaaebeti olan ziraat ve sınat 

fikirleri verilecektir . 

B - Mulelı: ve sanat mektep· 
lııri memleketin ihtiyacına yetiıe· 
cek derecede artırılacak ve lü 
zumlu kurslar açılacaktır . 

~ llıeıııı 0 ıatından yüksek 

~ ~i Ilı •ketlerle Amerika ara- --------------
Yıb '•aı birliğini boz'llamık 

lstanbuldan Almanyaya gide 
cek ve orade tetkikatına ait rapo
runu yazarak kültür bakanlığımıza 

gönderecektir. Necil, lstanbuldan 
Ankaraya gedecektir . 

C - Her vilayet merkezinde 
ve orta tahsili memlekete yaymak 
eeaeı gözetilerek icıbeden kaza
lar mıntıkılarındı orta mektep 
bulundurmak lüzQmuna kaniiz . 
Orta mekteplerden uzak muhit· 
]erdeki vatın çocuklarının huzur 
ve emniyetle istifadelerini temin 
için talebeyi gece ücretle yatıra

cak teşkilat yapmağa çalııılacak
tır . Bu mekteplerde mıntakafa · 

riyle münasebeti olan mesleki mı· 
lumat verilmuine itina olunacak · 
tır • 

·•i~ - •ncı ·· 
~,. . &Umüş paraların A · 

ıtırnıe · · k · sıııı yaan etmıt · 

1 
~i· \)de . 

llıışliler b gel· ayranı 

ô ı Yapıyor. 
o \. ''llıiş : 2 

"·"11010 h 2 ( A..A. ) - Erkinlik 
~ oı1 •n, il:ı 1 angıc1 oda Öcem i şte 
ol~~ ~'ilk kurşunun atıldığı yer 
,brı · ı t8,1 kurşun - köyündeki 
oıı0'' h~~ Yıl :lrafında her yıl olduğu 
·ı ~ "' 1 . a Şeıılikler yapılacak 
ı ' enııaı -

, ~ ~ ~öy , ere Ödemişe bağlı 
Retec r;_ ~oınşu ilcelerin bal or 60.tır o • • ,., 

1 ~·f 
~ bil 
ısıO 1· 

·~~· 1 , . 
ıatJI'> 1
• ·ııo 
ob' 

~' 

tı 
·~·~ ııı.,., : ı 

1~ ,
1 

•l.,d •. b Bu adamın si
. hıaı · 1 •lası var - Bu 

•oru 1 
~ ın •rda genhilisi 
i ...... ı:ı .. 
~ 1çi~ ütrtıa 11 1 ~~ • d·· .. ordusunu ibaıa 

Q t u~urd·· 
•rıı, u - Düşman 

:ı ·• Çenb•ri içine dü 
ı ıb,, ()'du 
ı" L~~•r•k~~zuo yapııgı bü· 
~l k Çı·vi,.; Ordumuzun 
•k a 'ltııe e barekeıi . 

IQ 'ti k -- s 
•ı ııı,k L armak çe-

ı ttı ı ~6Vr ' 
tı Ctıcıer aınak ( Fr. ) 

ı~:b•k . ' concevoir 
ı, ~•ıt ·. ı - o 

~ü, ••ıııi ' b rdumıız düş· 
ı ~ .._:lıııo k ı •ıa eııi - Or

U h Uvv•ıı .. U 8 Çe d •tını sardı . 
•lıç, •varla ihaıa edil· 

l dıvarl · . 
, ' ·· 8 ç~vrılmıg· ı,. l.:u•·· 
''ıu •un ·b 

' ~ 1 
1 

•ta d"ld' · ı ı\ • •hildi . e ı ığı yer-

i ~ki klıııı b ğı Yerler . 
l 'tıı unu "b 
"tıj lııınu k ı •la ede· 

~'lır •vrayamadı . 

- c .. ~örü 

Büyük bir tayyare yandı 

Paris : 22 ( A..A ) - Lieutenant 
Paris ismindeki en büyük Fransız 

deniz tayyaresi demirlemiş olduğu 
Bordo limanında temamen yan. 
mıştır. 

Corç Saymen 

Avam kamarasında sorgu
lara cevap verdi 

Londra: 22 (AA) - Avam 
lı.ımaruında dııarı iıleri bakanın 

dan Alman hükumetini müıter~k 

Örnek : Onun ibatai nazarı· 
na itimad ederim - Onun gengö· 
rüsüne güvenirim . 

İhbar etmek - Bildirmek, 
duydurmak , haber vermek -
{Fr.) Avertir, aviser 

Örnek : Haaıalığını ihbar et· 
nıedi - Hastalığını bildirmedi ( ha· 
her vermedi ) 

İhbariye - Bildirge 
İhdaı etmek - çıkarmak 

Örn~k : Meslı· ihdas eımek
Mesele çıkarmak . 

İhfa etmek - Gizlemek 

Örnek : Duygularını ibfa el· 
meye çalıgıyordu - Duygularım 
gizlemeye çalışıyordu . 

İhkak dmek - Hıklandır
mak, bakkıoı vermek 

İhlal etmek - Bozmak, sa· 
katlamak 

Örnek : Rahatımı ihlal eııi
Rabaıımı bozdu . 

İhmal - Savu 

Örnek : İhmalden doğan yan· 
lışlıklar - Savsadan doğan yanlı§· 
!ıklar 

ihmal etmek - Savsamak, 
boılamak, bıkmamak 

Örnek : 1 - V ezifeaini ih· 
mal etli - Ödevini savsadı . 

2 - Verilen ivleri ihmal eııi . 
Verilen işleri bo§ladı, verilen i§lere 
bakmadı . 

ihmalci - Savacı 

Örnek : O, iboıalcinin biridir 
- O, uvaacıoın biridir . 

Mühmel - Savuk 

Örnek : Mühmel bir •iyiniş 
- Savuk bir giyiniş . 

İbmirar - Kıurıı, kızıllık 
lboak etmek - Boğmak 

barıf ve emniyeti elde etmiye 
matuf siyuı hakkındaki mütala
a11nı beyanı ve Almanyırıın arıı 
uluul bütün zorların halli iıin 
de ulıular kurumunun makıniz · 
masıaı hnıyıp tanımadığını bildir· 
miye davet edip etmediıi'i sorul 
muıtur. 

Coıı ~aymen kendisinin ve 
Eden'in, Almınyanın uluslar ku 
rumuna tckrer dönmesi için ayak 
diıemi§ oldnldarı cevabını ver· 
mittir. 

karşılıklar 

- Sonu v.r -

Bayanlar dikim evi 

Zahide Günsoy 

Veli konağı caddesinde yeni 

yapılan eve nakletmiştir. 5452 

Telefon numarası : 32 

2-5 

kılavuzu 

padigahların ihnak ettiği adamlar - Örnek : Muhtekirlere göz aç· 
Oemanlı tarihinde padi§ahların boğ· ıırmayıoız - Vuruculara göz açtır 
duğu adımlu . mayıoız . 

lbrık - Yıkım, yakma İhtilaç - Çarpınma, aeyirme 

İbrık etmek - Yıkmık İhtilaf - Uymaylık 
İhtirak - Yanım Örnek : Dügüncelerimiz ara· 
İhraz etmek - Kazınmak, Rında ihtilaf vur - Düşüncelerimiz 

almak arasında uymazlık var . 

Örnek : Araoızda ibrazı mev· İhtilal - Devrim [ İnkilap 
ki edemedi - Aranızda yer alama· anlımına ] , Azı [ İsyan anlı · 
dı · mına ] 

Bu şerefi canı pahasına ihraz I 
etti - Bu ıerefi cam pahasına ka· btilalci - Devrimci [ inki-
andı . lapçı ] , Azıyan [ Asi J 

İbn etmek _ Saymak İhtilas - Atırı, aşırım 
Örnek : İhtilasıoın sebebini Örnek : Adedini ihsa etmek 

anlıyamadılar - Agırımının seb"bi· ikıidarımdan hariçtir - Sayısını 
ni anlıyamadılar . saymak erkimden dışarıdır . 

İbsa etmek - Burmık (Terim] İhtilat etmek - Karmagmak, 

İbıaiyat - İ8tatistik görilımek - ( Fr. ) Se mettre en 
relation, ae mettre eo contact, ıe 

lh11n ( Liituf 1 - Kayra compliquer 

Örnek : İbaaanlarının bollu· Örnek : Su ile geker ihtilat 
ğu aehaeını gösterir - Kayralarıoın eder _ Su ile teker karmaıır . 
bulluj!u cömertliğini gösterir · Kötü adamlarla ibıiliı etme· 

İhsas etmek - Srzdirmek meli - Kötü adamlarla görüıoı•m .. li 

Örnek: Doğru har.ket eıme· lhıim•l - lktimal 
diğini ihsas elli - Doğru hareket İhtimam - Kayıt, öıen 
emediğini sezdirdi . Örnek : İbıimamaız ı ir çalış· 

ihtar t!mek - Hatırlatmak ma - Kayıtsız bir çalışına . 

[ Bak : Hatır ] İhtimam etmek - Kayıtlan · 
lhticaç etmek - Belgelemek mak, Özenmek 
ihtida etmek - dio değiştir-

mek, dönmek [ Bak : Hidayet J Örnek : Giyiomeeine çok ih· 
ıimam eder - Giyinmeeine çok ka· 

İhtifı etmek - gizlenmek yıtlıdır . 

Örnek : Yakalanacağını anla· İhtira ( B.k : icad ] 
yınca ihtifa elli - Y akatanacaı:ıını İhtiraa ( Bık : Hırs ] 
anlayınca gizlendi . İ 

htiraz - Çekinm•, sakınma 
İhtifal - Alay, tören [ Mera- [Bak : Ha%er, tehaşi ] 

ıim ıinl•mına ] İhtiraz etmek - Sakınmak 
İhtikar - Vurgunculuk 

Örnek : Şunun bunun bak· 
Örnek : Hükumet ihtikarın kında dedi kodu etmekten ihtiraz 

önüne g .. çmek içim çok çahşt')tor - ederdi - Şunun bunun hakkında 
Hükıimeı vurgunculuğun önüne geç· dedikodu etmekten sakınırdı ( çe· 
mek için çok çalı§ıyor . kinirdi ) . 

Örnek : Osmanlı tuibinde Muhtekir - Vurguncu Muhteriz- Sakıngan, çekirgen _________ ...:., __ ..:,: __ , ______________________________________________ ......J 

Sinema mevsimine veda 

Asri sinemada 
20 Mayıs p::ızartesi günü aksamından itibaren 

Jan Anjelo ve Dolli Dovis 
tarafından temsil edilen mevsimin en hissi 

ve en hazin filmi 

... Son ninni .... 
ilave : F oks jurnal • 

5450 

Adana Borsası MuamC:'leleri 
PAMUK ve kozA 1 

~~~~~~~~~..,....::...::::=.~K;ı;·ıo--;Fi.i-y~at~ı~~-.~~~~~~~~-

CİNSİ 1 Satılan Mikdar 
En az En çol.. 

S. K. S. KUo 1 ..... ..-=~"'j=-=~~~ı 45~~~~=1=~==~=1,~~~~~~~=I 
apıma ı pamu 

Piyasa parlaJı ., 44 45 
Piyasa temizi ,. 
lane 1 48 
iane il 40 45 

Eke)ll'e• 
Klevlant 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1-Siyah 

Ç t G 1 T 

Yerli "Yemlik,, 
" "Toh ut0lnlı:" 

1,50 ı-
Elı:spree 

iane 

HUBUBAT 
Buj!day Kıbrıs 

.. Yerli 
Mentane 

1-....,-..!"!..__.::.:.===--·ı-..,~---ı------ ----------1 
Arpa 2,25 
Faeulya 
Yulaf 
Delice 

eten ıohumu 

V N' . , 

endi 

.!:::: .c " 

..o"' -Dü 1ı: >. z ırma ,. 
~ :.c Simit " 
0 E - .. .,. Cumhuriyet Q ~ •-=---..:..==::.=.....<....;...;._ __ _ 

:ı .. 
~ "' Düz kırma ,, 

Alfa ,, 

Liverpul Telgraflan 
22 / 5 / 1935 

Santim 

Mayıs Vadeli 6 
Temmuz Vadeli 6 
Hazır 6 
Hint hazır 5 
Nevyork 11 

P~ne 

62 
51 
94 
86 
96 

Kambiyo ve Para 
İş Bankasından alınmıştır. 

- Liret 9 62 
Rayşmark 1 'l7 
Frank" Fransız,, 
Sterlin "logiliz" 621 50 
Dolar "Amerikan,, - 79 1 
Frank 0 Isviçre,, 

. . . . . -
~ . .,. · · · .. • ·-· : · . ;f: • • .• . ,, · I# 1 

rruVALE.T_.· V.E:" PARFU:MORI 
~~;· · , İG{i;jacJınizı . , : : 
t&/ıf NABİBlEczA~Esi~;~ 
· ~ · l.s I N l .. ·. · ·"<·· ·-:~i 

. ... - . ',.~\!..: ....... .:, 

UCUZhl.11< DoiiRU.t;/i.R 
20 5370 

Seyhan Deftardarlığından 
Gümrük ambarlarında mevcut 

kespi katiyet etmiş ipekli , ipekli 
pamuklu, pamuklu yünlü mensu· 
cat ile attariye tuhafiye hirdevat, 
bakkaliye ve saire bir çok lı:açak 
eşya haftanın pazar ve çar -
şamLa günleri aoık artırma ile sa
tılmaktadır. Alıcıların bu günlerde 

; 1 Kacakcılar • • 
vatan hainidir 

Gaziantep gümrüğünde satış ko· 
lmisyonuna: mürecaatları.5456 

22=2~31 
- - ... __,,, _ _ -- - -----•I 
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SeJ·haı~ı defterdarlığından : 
93] Senesi kazanç vı.ırgisiııdt n lıoı·çlu olup ru&bnlli ıkametleri bir dürıii bulunamayan aşağıda isim ve şöhretleri, borçları miktarı yazılı 24 

mükellefın ktmuni müddet. içind K.ılekopı moııye şubesine müracaatla ihbarnamelerini olmadıkları veye sarih aılreslerini ve halihazırda oturduk
ları mahalle ve dükkAm haber vermetlıklor i tokılirde kozanç kanununun 86 ncı moddnsi mucibince ve hukuk mahkemeleri usulü kanununda ka
bul edilmiş olan hükümlere tevfikon ihbornamelerinin tebliğ edilmiş ad ve itibar olunacağı ilön olunur. 5459 

MRhallesi Tarhodilen ver- Kızıınç ver- YekO.n 
MükeHefin ismi veya köyü Sanatı ginin senesi Matrahı gisinin aslı zammı Lira K. Tarh No 

49 
58 
64 
86 
87 
89 

1- Ali oğlu Hafız Suluca bakkal 931 20 00 1 J 00 
2- Usta S.ıit Mısis demirci 931 50 00 22 50 
3- Kahveci Mehmet ,, kahveci 931 40 00 18 00 
4- Dinkçi Ali incirlik dinkçi 931 40 00 18 ()() 
5 _ Yegen o Hasan Kesik bakkal 931 20 00 11 ()() 
6-Hncı Helıl oğlu Yalrnp Çeğşırlı ,, 931 20 oo 11 oo 
7- Hacı Mustafa beyköyü • 931 2o oo 11 oo 
8- Ahmet ,, dinkçi 931 4o oo 18 oo 
9- Heoı Emin Yenice bakkal 931 2o oo ı 1 oo 

10- Şakir o. muhittin lnnopli kahveci 931 2o oo 9 oo 

1 65 
3 38 
2 70 
2 70 
1 65 
1 65 
l 65 
2 7o 
1 65 
1 35 

12 65 
25 88 
20 70 
20 70 
12 65 
12 65 
12 65 
2o 7o 
12 65 
lo 55 
47 60 

9o 
91 
92 
97 

11- Mehmet o. Süleyman Danışmet demirci 931 2 oo 34 oo 13 60 113 
33 
24 
25 
26 
29 

12-- Hasan o. Elmas Madama Ç. bekçi 931 5o 8 5o 
13- Hüseyin o. Hasan lncirlık 931 5o 8 5o 

o 00 

e o 
8 5o 
8 5o 
8 5o 
8 5o 
8 5o 
8 5o 
8 5o 
8 5o 
8 5o 
8 5o 
9 00 

8 So 
8 5o 

14- Kamil o. Yunus Bayram Hacılı • 931 5o 8 5o 
15- Ali o. İzzet Feyziye • 931 50 8 So 

o o 

16- Mehmet o. İbrahim .\fenekşü kaşı » 931 5o 8 5o 
o o 

17- lbrahim o. Hasan Yalnızca • 931 5o 8 So 
o o 
o o 3o 

31 
34 
35 
37 

18- Halil o.Kı1mil Çağşırlı » 931 5o 8 So o o 
19- Ahmet o. Mehmet Aliciz » 931 5o 8 5o o o 
20- » ,, lbrahim Buruk ,, 931 5o 8 So o o 
21-Holıl • Halil Yemişli ı 931 5o 8 5o 
22- fbrahim o. lfolıl Tekkei Zinı1an kalfa 931 oo 9 oo 

o o 
o o 2 

13 
9 

23- Mehmet o. Süleyman köylü oğlu Bekçi 931 5o 8 5o 
24- SülPyman o. Mehmet Çaputçu • 931 5o 8 5o 

o o 
o o 

aslı gibidir 

..... -----------------------------------------------------------------------------------------------------

1 1 
Adana ikinci sulh hukuk hakimti-

8 e 1 e d i y e i 1 i n 1 a r ı ıınden : 
~--------------~·------------------------~-------- Adana~ın Kosop Bekir mahalle-

Siptillide yeni sebza halinin ortasında su 
deposu yapıhyor. 

1- Siptıllidc>, yanı sehze hulioin ortasında, h!ilkin ve itfaiyenin is 
tifadt•sine hadim olmak üzere dairede bulunan keşfı , şartnameleri vo 
projesine uygun(865 64) lira bedöli koşifli bir su ıJ eposuoun yapılması 
açık cksıltmeyt5 konulmuştur . 

2- Açık eksi\\me 4-6-935 taTihinde salı günü saat on beşte be · 
lt>diye daimi encümeni;ıde yapılacaktır. 

J_ Keşıf, şartm1meler ve ı-rojesini ve bu işe ait <lığer kllğıtl s rı oku. 
mak veya hedelsız olarak olınok istiycnlcr, Belediye fen işleri mü<lür· 
lüğüne müracaat edebilirlor. 

4- Bu işin ılk teminat, : (64.92) liradır.5441 19-23 - 26- 31 

1 

1 - Askeri fırka binası öniiodcn aı;fa It dört )'ol a~zına kodnr olan 
yolun ortasına 1.20 metre genjşlığir de ve hor ik. tarafı ( 800 ) metre 

uzunluğunda olan ve 1448 l•ra boclAli Jrnşini yoya knl<ı r ımı vo çevresine 
konulacak seki taşları açık aksı \meye konulınn~tur. 

2- lhaleei 2- 6-935 tarihe ro stltıyun pn7.ur (fjnü saat 15 de be. 
le<liye encümAninde yapılacaktır . 

3- Keşif ve ~ertnamc·sıni öğrenmek isteyenler belediye fen daire
sinden bedelsiz öğrenebilirlAr. 

4- Bu işin ilk teminat, (108.60 kuruştur) yüz sı kir lira altmış ku · 
ruştur . 5442 19-22- 26- 30 

Kanaradaki hayvan boynuz ve tlrnakları 
satlhyor 

l-Hnziran - 935 tarihinden 31- mnyıs - 936 tnrihino kadar ka · 
ı Ertıdo toplanacak hayvan boynuz ve tırnakları bir sene müddfltle açık 
artırma ile isteyene ihale edilecektir. 

İhale mayısın otuzuncu perşeı11be günü saat 15 do belediye tfaire -
sinde encümeni daimi odasında yapılacaktır. 

sind~n Mehmet karısı Zekiye ile 
Tevfık oğlu Mehmet ve Münevverin 
müşaan mutesıırrıf bu)undnldıırı 

Adananın Derunu kala mahalle· 
sinıfe kı1in tapunun 12- 2 - 339 
\orih v~ 77 numaralı ve heyeti 
umumiyrsi 144 sehim itibıırile 42 
si Zı> kiyc vo 82 ~lchmrt oğlu Tav 
tıka ve 17 si Münevv"re ait hudut 
ları müzayed'3 koimesinde münde
riç altındıı iki oda bir kömürlük 
ve üstünde üç odadan ibarflt r.vin 
taksimi k•· bil olmadığından s ı t.ı

lurek bedeli mebiin şürekA bey 
ninde taksimine dair Adana ikinci 
sulh hukuk mahkemesinden sadır 
olan 19 mayıs 935 tarih ve 834-
312 numıUolı karar üzerine mezkur 
mf'nkul 23 mayıs 935 tarihinden 
itibarım bir BJın sonu olan 23 ha 
ziran 935 tıırıhin J•ı Adcı na bele 
diye müzayede solonunda birinci 
artırması icra kılınocoğınılan rü
sun u de ile liye alıcıyı ait olmak 

1 üzı re talip olanların yüzıJe yedi 
buçuk pey akçalarını hamilen mez
kt1r sAlorıda belediye dellah Ha

l neti çavuşa müracaat eylemeleri 
iltln olunur 5462 

Sağlam 

Dam kiremidi 

Merakt Mahmudun vasiyetini tenfize 
memur heyetten : 

Adananın Derunu kola mahal
lesinde ve ~eyhan nehri kennrındo 
kain ve halen (Sıtma mücadoh•si) 
dairesi hulunan bina huziran 935 
iptidnsından mayıs 936 nihayetine 
kadar lıir sene müddPtle vo artırma 
suretıle kiraya verileceğindrn tııJip 

olanlar 27 mayıs 935 tarihine uıfı 

sadi( pazortrsi günü saat 14 den 
16 ya kadar yüzde 7,5 pey akça 
larını hamılen kız lisesi kurşısındu 

avukat Abdurrahman Ali Özler 
yazıhane-rinde Meraki MahmuJun 
vasiyet ni ltmliztt memur heyı-tA 

müracııat eylemeleri ilan olunur. 

5460 

Seyhan Cumhuriyet müddei umumili
ğinden : 

1- Adana ceza evinde bulu
nan molıktlm ve mevkurlar için Jüı 
kırma buğJı.y unundan verilecek 
bir senelik 'ekmek miktarı ( iki yüz 
bin ) kilodur. 

2 - Bu işe ait yapılmış olen 
şartname parasız olarak ceza evi 
direktorluğundun verilı cektir. 

3 - işbu eksiltme 15-5-935 
tarihinden itibaren on bıış gün 
müddetle n kopalı zıtrf uırnlile 

münakasaya çıkarılmış olup 30 -
5- 935 perşembe günü saat 15 da 

23 Mayıs 19.1~ 

Bor Okcu menba suyu 
• 

ş arımız.do 

satılmaktadır• 
eyı 

t l · ı oru ıle en 
Okçu menba suyu lstanhul Şdhromaneti oin b ı ı rap 

bir su olduğu tahakkuk etmiştir. . h ,., rici bir 

Ok Sıhhot<ı elv<ırişli vo mid~ye ~.~ defıı bil sil f\, çu suyu sudur. ~luhter t'm müşt · rıter (o. ıecrube r, 
yu içtiklerinde bir daha başka su içmAyoccklerdir. Bır de 
sozl~rimizi is bat e<lec ık tir . 5433 6 - 78 ~; 

Oteli aıtı'1d 
_s_a_ta_ş_y_e_r_i :_t,_a_rs_u_s_k_a_p_ı_d_a_m_e_rk_e_z ____ ~,,/ lg 

~----------------------------------------
Doktor Bahaddin Y engin sı 

Çocuk hastalıkları mütehasst 

Yeni istasyon caddesi, Doğruluk fabrikası karşı tarafında 
nğzındokı muayenehanesindo. 

Gündüz sabah saat sekize kallar 

Ögle saat 12-1 orasında 

dötı Y01 

hasuııs· 
müracaat eden 63 

rıısı Üçten sonrada her arzu edilen zamando 
rını kabul ve tedavi eder.5174 26-30 Telefon nuaıD 

--------------------------------------

gr~~tı 
cetAI fd 

Hakiki Grip ildcını bulduın 1 Birinci sınıf .. ~czı ~:stıılığ111111 

beyin on iki senedenberi yaptıgı ( NcJ vrozio ) (irıp ill 
gAne ilacıdır. Kalbe kqtiyen zıtrarı yoktur. k son No'1'0' 

Boş , diş ve romatizma ve bel ağrılarını hem JO., e 
halde alınız. 537 '21 

İstekliler şartnameyi görmek üzere belediye hesap işlerine gelmeleri 
ilAn olunur.5428 16- 20- 24-28 

Eskişehrin Kurt kiromit fab· 
rikasının son sist"m makin~ ve 
furunları ile yapılmış Türkiyonin 
en sağlam ve altı oy gırantili kır 
mızı dom kiremitleri Adanada 

Cumhuriyet mü<lılf'i umumilıği mo- --------------------------

Sebze pazarındaki dükkanlar kiraya veriliyor 

Sebze pazarındaki eebzP halinde yeni inşa edilmekte olaıı 46 dük
k4ndan 1 dülrkdn bokkal 3 dükkdn balık ·ı ve 36 ı1ükkAn da sebzecilık 
yapılmak üzere icara verilecektir. 

ihale 30 mayıs perşembe günü saat 15 de belediye dairesinde encü · 
meni daimi odasındn yapılacaktır . 

istekliler her zaman belediye hesap işlrrindeki şartnameyi ve ha
zırlanmış olan krokiyi görebilecekleri ilAn olunur.5427 16-20 24-28 

Yeni mezarhktaki yikama yeri yaptır1hyor 
Trsis olunan yeni meıarJıktu pro,j9 ve şartnamesi dairesinde ve 1556 

Jira bede i keşifli ölü yikfl ma solonu ve tesisıı tı açık eksiltme surotile 
ya p.tncnktır • .. .. 

ihale mayısın 30 uncu perşembe guou saat on beşte belediye dai
reshıde toplanan belediye encümeninde yapılucnktır. 

isteklilerin şartname, keşif ve projeler ini görmek üzere bergün ya
zı işleri kalemine ve ihale günü de ?'~zde yedi buçuk teminetlariJe bir· 
lıkte LeJcdiye encuo: enin E< geJo.eJeu ılan oluLur. 5426 16-20-24-28 

Ali Rıza kelle şeker 
ticarethanesinde ucuza saıılmak-
ıııdır. 5451 3-10 

kamında teşekkül edecek komisyon 
taı arından ihale edilecr k tir. 

4 - Şartnam ·deki torifat dai 
res'nJe 825 lira taminutı muvok
kate alınacaktır. 

5 - Kopalı zaıf usulıle yapıla 
cak t-ksiltme teklıf m .. ktupları 30-
5 - 935 per~embt> günü saat 14 Jp 
kadar Cumhuriyet müJdri umumi-

Doktor 1 
lığı makamına Vdrilmiş ol . caktır. 

15- 19- 23-27 5417 

' 

Ekrem Hüseyin Baltacı 
Bıı J~ra sı yohotten c'önerek 

hı .stelarıoı het dürlü laburatuvar 
Ye Röntkcn mueyenelo rıle teşhis 

ve tedaviye hoşlumış. Kale kopı 

sınıla M ustuf u RiCöt l czcrncsi.5463 

1-5 

kiralık ev 
llükı1mct coıld ıı si, Askeri dt:!bboy 

arkasında Etem t·Centli bohı,·rsi çık
rıı . z nJo , porllıkul lınıon belıçe 
lt!ri arasında , serin , güz l 109 
No lu ev kiralıktır. tı;vin İçindeki 
lcro müracaat. 5461 


