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Tecinı ve Enilüıri ofWan 

4. iincii genel kunıltayı 

Bugün açılıyor 

-Gündelik 

POLONYAi\"IN IH 'UUi\IU Kamutay' da Tecim ve Endüstri kurul Kronik. 

Ankara sokaklarında 
ATAY 

Bu betkede geçen yeni kelimeler: 
Evrim = Tekamül ; İlgi = Alaka: Yo· 
ra = Tcfair; Kesin -= Kati; Erkin = 
Miistaki!; Bağlaşık = Müttefik; Yüğ
rüm = Merhale ; Erge = Maksad; Ge· 
l i§im = İnkişaf; Saptamak -- Tesbit 
etmek 

Avrupa sryasasmm genel gidi
ti bakımından Polonya'mn duru
mu büyük bir önem kazanmııtır. 
Alman - Leh uzlaşmasından he
ri doğu Avrupa'sında yüz göste· 
ren değişiklik son hadiseler üze· 
rine dikkati yeniden kendine 

Dün B. Nuri Conkerin baş · 
kanlığında yapılan Kamutay top· 
lantıaında, barut ve patlayıcı mad 
deler Tekit Yönetgelerin 1931 
yılı bet aylık bilançosu ile 1932 
yılı bilançosu hakkındaki aağıf · 
kur komisyonu raporu görü,ül · 
müttür. 

B. Refik İnce, bu maddelerin 
satışları üzerinden verilmit olan 
primler için bazı sorular sormuş, 
Gümrük ve T ekitler Bakanı B. 
Rana Tarhan da cevab vermittir. 

(Sonu 2. nci sayrfada) 

tayı bugün toplanıyor 
Kurultayı Ekonomi Bakanımız bir söy

levle saat 15 te açacaktır 
dünyada bir esas olunca, eskiden 
olduğu gibi, genit Ye gevıek me . 
todlarla mal ıatmak imkanı k_: • 
mamııtır. Satıcı, gün geçtikçe a. 
lıcının hem zevkine, hem ke • 
ne daha çok dikkat etmeğe ken • 
dini bağlı duymaktadır. 

Dün gece, birkaf kifi, ldan· 
bulJan gelen bir arluultlflmızla, 
Çankaya cadıle•inJe ılolQflık. Gü
venlik AnıJının baltçainJe, lıa-
vuz, mermer ve tunçlar artuında. 
"- lıte tam bir Avrupa parça
•ındayız!,, dedik. 

Karııda Kızılay'ın lemi% balı
çeıi, uzakta güzel ve toplu devle• 
yapıları, büyük caddede •ıra ağaç
lar: En ıon, en yeni, en güzel bir 
Avrupa ıehri burada gördüğünüz 
şeyin büyüyüp geni,Iemeıinden çekmeğe başlamıştır. Bu hadise

lerin başlıcalarından biri Fransız 
- Rus karşılıklı yardım paktının 
imzalanmıı olması, ikincisi de 
Polonya'mn ulusal kahramanı 
Mareıal Pilsudski'nin ölüp aıya· 
sa alanından çekilmiı bulunma
sıdır. Bun!.ır Polonya sıyasasmın 
gelecekteki evrinine çok doku· 
naklı olmak bakımından her ta· 
raf ta büyük bir ilgi ile incelen· 
mekte ve şimdiden türlü yaralara 
yol açmaktadır. 

Bay Laval Parise 
döndü 

Tecim ve endüstri odaları, bu . 
gün, Ekonomi Bakanlığının yeni 
ve güzel kurağında toplanıyor. 
Yurdun dört köıesinden gelen ku. 
rultay üyeleri, Ekonomi Bakanı . 
mızın bir söylevini dinliyecekler 
ve kurultay çabımağa baılıyacak . 
tır. İtte ıtandardizasyon, bundan b'Jfka nedir? 

Paris, 20 (A.A.) - B. Laval 
yanındaki delgelerle birlikte bu 
sabah Paris'e dönmüştür. 

BB. Laval - Göring 
ne konuştular 

Paris, 20 (A.A.) - B. Lavalın 
yanında bulunanların söyledikleri· 
ne göre, Krakovi'deki Laval -
Göring konu,ması, battan bata 
ıahsiğ ve yarı resmiğ bir çerçeve 
içinde yapılmııtır. Bu konutma, 
sıyasal bir yoklamadan baıka bir 
ıey olamaz ve bir sonuca vara
maz. 

B. Göring, Pilsodski'nin ölü a
layı dolayısile Krakovi'deki Fran
sız otelinde verilecek yemekte B. 
Laval ile görüşmek istemiştir. 

Yabancı smtelerin orta,.. '-Y· 
dukları iktimallerin tersine olarak, 
B. Laval'in Berline gitmesi dütü
nülmemittir. 

Laval - Göring konufması B. 
Göringe dilmaçlık yapan bir Al • 
man işyarı ile Lavalin kabine te • 
fi B. Ro,a önünde yapdmııtır. 

B. Göring, önce Hitler - Say-
men - Eden konuımalarından . 
sonra belirmiş olan Alman aıyaaa· 

Avrupa'da yeni aıyaıa kombi· 
nezonlarımn belirmekte olduğu 
bir zamanda Polonya gibi büyük 
bir devletin ne yapacağı ve ke· 
ıin olarak hangi tarafa geçeceği 
fÜpheıiz büyük bir merak uyan
drrrr. Polonya erkin bir devlet ha
linde kurulduğu zamandanberi 
Franaa'nın bağlaıığıdır. Bu bağ
laşmada önayak olan da, belli ol
duğu üzere Mareşal Pilsudski' • 
dir. Fakat bir iki yddanberi Po
lonya eıyıuaaı için bu hailatma
nın bitmiyeceğini dütünen aynı 
mareşal Almanya ile de uzlatmak 
lüzumunu duymuş ve bu fikrini 
Avrupa için bir sürpriz halinde 
gerçekleıtirivermiştir. Leh - Al
man aıyasasının düzelmesi nisbe
tinde Leh - Fransız bağlaşması 
örtünç bir ıekil almış ve böylelik
le de gerek Fransa ve gerek Rus· 
ya için daha sıkı bir uzlaşma ih
tiyacı bat göstermittir. Avrupa 
sıyaaaaınrn vardığı son yüğrüm

den sonra Varıova onun önemli 
hareket noktalarından biri olmuı
tur. 

sını anlatmıştır. Laval, hiç kimse Yukarda: Tecim ve endüstri odalau kurultayının toplanacağı Elcono-mi Bdsnlılr· 
için bir hötlem olmayan Fransız nrn yeni kurağı. Aıağıda: Kuru/tayrn toplanacağı salon. 

Fransız - Rus liarşılıklı yar
dım sisteminin hakikiğ rolünü oy
nayıp oymyamaması da bir dere· 
ceye kadar Polonya'mn elindedir. 
Bunun için Fransa Polonya'yı da 
bu sistem içine almak için çok 
uğratmaktadır. B. Laval'in Mos· 
kova'ya giderken Varıovaya uğ
raması ve Paria' e dönerken de 
tekrar Leh devlet adamlariyle 
görüşmesi hep bu erge içindir. 
Ancak Polonya ulusal tarihinde 
iki taraftan da gelmiı tehlikeler 
le karşılaşmıt olduğunu hatırlıya
rak ülkesini yabancı orduların 
geçid yeri yapacak aıyasa kombi
nezo~~ .. ına kolay kolay yanaş
mak ısıememektedir. Bu sebebten 
de ~olonya ile beraber doğu Av
rupa sının durumu bir türlü ay
~ı~lannıamakta ve karışık, örtünç 
ı~tımaller devam edip gitmekte
dır. 

Mareşal Pilsudski'nin ölümü 
Polonya'mn iç sıyaaasında oldu
ğu kadar dıt sıyasasında da de
ğifiklik yapacağını dütünenler 
vardır. Buna bir dereceye kadar 
imkan olmakla beraber bir dev
letin tarihiğ ve coğrafiğ hay~t 
ve gelişim ihtiyaçlarının saptadı
ğı ana sıyasaların da ıahıslarla: 
bir iki gün içinde kolay kolay de
ğişemiyeceği şüphesizdir. Mare· 
fal Pilsudski önceden ne gibi dü
§üncelerle vatanını Fransa'ya bağ
lamıısa sonradan da aynı dütün
celerle Almanyaya da el uzat -

-.....__-~ _ _. ....... 

genel güvenlik politikasını izah et-
mistir. 

B. Laval, Fransanın bu aıyasa-
yı kabul edecek her ulusla konut· 
maya hazır olduğunu hatırlatmış· 
tır. • . 

Karakovi deki La val - Görıng 
ve Varşova konufmalarının, B. 
Hitler'in salı günü Rantagda ve4 

(Sonu 6. cı sayı/ada) 

Yunanistan'da rejim 
meselesi 

İstanbul, 20 (Telefon) - Ati· 
nadan bildiriliyor: General Kon· 
dilis azı etkisinden daha kurtula
mamıt olan halka reji~. mes~le~İ· 
nin sorulamıyacağını soylemıttır. 
Bakanlar kurulunun son toplantı . 
sında tarım bakanı ile başbakan 
arasında atııma olduğu ve baıba . 
kanın rejim meselesinin seçimde 
azıyanların elinde bir koz ola~ek 
brrakılamıyacağını ve yaaagın 

kaldırılamıyacağını söylem ittir. 
YZ 

lonya için Almanya ile Fransa 
lqmadıkça bu lüzumu gözden 

uz k tutmak güçtür. Maretal Pil-
ıar 'd L 
ıudski'nin tabutu çevresın e a-
val ile Göring de buluıup görü,. 
tüler. Eğer bundan hayırlı bir ao· 
nuç çıkarsa ilk olarak sevin~.ek 
ve genit nefes alacak devlet fUP· 
hesiz Polonya olacaktır. O vakit 
Polonya'nın durumu aydınlana· 
cak ve genel bant da daha sağ. 
ıam' esaslara dayanmak imkanını 
bulacaktır. 

Zeki Mesud ALSAN 

Tecim ve endüstri odaları, Eko
nomi Bakanlığının bugünkü yolun
da, üstüne gerçekten önemli itler 
almıf kurumlarıdır. Bu kurultay 
bu itlerin birer birer ortaya kon -
masına, bunlar hakkında her bir 
odanın dütüncelerinin belli olma
sına, bunlar üstünde topluca gö
rüıülerek en doğru ve verimli so
nuçlara varılmasına imkan vere 
cektir. 

Kurultayın konuşacağı itler \iy
le görülüyor ki, Ekonomi Bakan
lığının yakın bir gelecekte üzerin
de en çok duracağı feylerdir. U
lusal ekonomik durumumuzun, gün 
geçtikçe sağlamlaıan esaslar üze • 
rinde kuvet kazanması, ancak hu 
gibi tedbirlerin alınmasına bağlı • 
dır. Biz ulusal ekonomimizi, ne
kadar çabuk, modern çalııma me· 
todları ile, modern kurumlarla 
besliyebilirsek bu yoldaki ulusal 
verimi o kadar artırırız. 

Kurultayda görüıülecek i,ler 
arasında en çok dikkate çarpan 
nokta, ıüpheaiz, standardizasyon 
ve teylorizaayon itleridir. Bu me· 
sele, harpsonu dünya ekonomisin
de en köklü iz bırakan, soysal 
memleketlerin hepsinde arsıulusal 
ve ulusal tecime düzen veren ted· 
birlerin başında gelmektedir. 
B.ıgün artık başka memleketler· 

J..:: standardize edilmiyen hiç L:r 
mal yoktur ki, biraz olsun g:::nİş · 
çe bir tecim itine yarıyabilıin. Bu 
nun sebebi meydandadır: Ulus 
lar araıında, dar bir kazanç mar· 
jı için çahımak zorluiu b: .:n 

dolayı bu aavatın bat silahların . 
dan biri olmuıtur. İtin asıl dik • 
kate değer tarafı, malı, iyiliği, cin
ai, büyüklüğü veya tazeliği bakı
mından ayırarak, alıcıyı dütün • 
mek, aldanmak veya yeni baştan 
çalıımak zorluğunu vermeksizin, 
mala inandıracak ve bağlıyacak 
tekilde yapılacak bu tedbirlerin, 
bugün artık hiç bir tecimerin, iti 
ne kadar büyük olursa olsun, yal-

(Sonu 3. cü sayı/ada) 

l\faksim Gorki 
..., 

uçagı 

Moskova, 20 (A.A) - Maksim 
Gorki uçağı kurbanlarının cesed
leri, şarbaylığın ölü yakma kura
ğında tabutlara konulmuştur. Dün 
yanın her tarafından başsağı tel -
grafları gelmektedir. Alman elçisi 
de aralarında olduğu halde, bü • 
tün elçiler dıtarı itler komiserli . 
ğine bqıağılarını bildirnıitlerdir. 

Pravda gazetesi, bazı aovyet 
uçakçılarının yasavaızlıklarına ve 
apa,ça hareketlerine hücum et · 
mektedir. 

Voroşilofun bir emrine göre, 
cambazlık yapan uçaklar, uçak a
lanından bir kilometre uzakta ol
mak yükümündedirler. Sivil uçak
lar da bu zorağa uyacaklardır. 

Sivil uçakçılık şefi, kazaya ae· 
beb olan uçakçı Blagin'in bu ha
reketinin kıyaya yakın olduğunu 
söylemiştir. 

(Sonu J. cü sayı/ada) 

l•tanbullu arkatlQfımız içini 
fekli. /..,i~e'Jen yeni welen tlo .. 
tumuz, "- Şimdi An~da 6u· 
lunJuğuma inanrmyacaiım geli· 
yor!,, dedi. 

Sonra, planJa yqil-yol tliye 
gÖ•lerilen bahçe-ıoka/Jardan bi
rini geçtik. Plancının büyülı ve 
güzel likrine hayran kaldılı. A· 
lıa.ya kokuları içinde tlönclük, 
doltıflık. 

Saflık Balıanlıfı yapuının, 
kim olduğunu bilmetlilim, lalıal 
:.4nkara'ya ilk modern mimarlıfı 
•olıan arluti ile, Holç May•la ve 
Egli, ve ıelırin planım yapan ;;.. 
tad Y anıen, hiç ıüpheaiz, Anlıara 
ıelırinin bütün tarihimle anıla
caklardır. O kadar sevdiğimiz, 
kıskandığımız, benzemek iıtedi
ğimiz Avrupa'yı da itte böyle 
adamlar yapmıılardır. 

C.,P pldn AnAwıw WM,,l• 
yanınJaki Itır/artla lttırpiçe 6ula
naralr altü•t olmuıtur. Y enİfehİr· 
de bile planın yaıak elliği yerler
de dükkanlar yapJarak, aiikiin ve 
düzen ruhu yaralanmqtır. Büyük 
ıanatla y e r / i m a l tlaoa
•ını biribirine karııhnp, mimar
lığı yalnız kazanç lnmtıntlan gö
ren ve çabuk luaanmalı utiyen 
bazı kimıeler, çirkin yapılarla, 
ıuraya buraya m o ti e r n lıa
rikatürleri oturlmutlardır. lamet
PQfa cadJeanin la ucantlalıi evin 
balıçeane, dalıa dün, An'°1'a ka
le.indeki kerpiçlere benur, ça
mOfırlık mı, garaj mı, çirkin bir 
kulübe kurulmuıtur. (Şehrin plan 
itlerine bakan Bayındırlık Direk
törlüğünün, birçokları gibi, bu 
kulübeye de i:ıin rıermemİf oldu· 
ğunu ıonradan öğrentlim.) Bunun 
Ja bu çqiJ kaçalılartlan biri o/. 
Juiuna fÜplıe yoktur. 

Bütün bu tliifüncJeri bir ta-
rafa atarak, gene, aka.ya lıolıul~ 
n artuında, geç valıt• W"' g9r' 
zindik. Cumuriyele, p/dneı ve mİ· 
marlara ıel&m ve ıaygılanmızı 
lekrarlaJık. 

Pilin ve yükıek ıanal için her 
zamandan /azla ıavOf/ 

Daha birkaç yıl plana ve ar
tiıtlerin ııkı kontrolu altında, )'• 
nİyi birdü:ıüye daha yeni ve gü
zel yapmak, eıkiyi hiç acımadan 
yıkmak ve düzeltmek! 

Her gün beş kelime 
Ulus baştanbqa kılavus 

kelimeleri ile çıkıyor. Tllrki
yede çıkan gazete ve dergi/-, 
re her gün verilen S er keli
melik listeleri de yazıyoruz. 
Bu listeyi basan gazete ar .. 
tık bu kelimelerin osmanıı .. 
calarrnı kullanmıyacaktır. 

ALTINCI LiSTE 
1. - f adil etmek = 1. Deiiftir. 

mek, 2. Azaltmalı 
Tadil= Deiiılıe 
(Lütfen sayı/ayı çeviriniz) 



SAYIFA 2 

DiJ İfleri. 

Kılavuz için dersler 
-12-

Sevki tabii, insiyak = İça:üdü 
Fikri mazmer == Gütge 
Emri vaki = Olut 
S e v k i t a b i J 'yi mun bulara~, veya anJamım »)'JI 

sayarak sonralan şu "i n s i y a k ,, kelime-sini çıkard3lar, 
Çünkü bizim medrese lilozollaıınıa lalemi ve dili bir tiı 
türkçeye gitmez. Kılavuz bunlar içi.a i ç g i d ii 6.ö .• 
bulmuştur: "Bunun böyle olacağını içgüdüm 1 e sezdim.,« 

Yahut: "hayvanların içgüdüsü. enikonu insan zeltlsıııın 
yerini tutar. 

•• ..• Bu adamın bana böyle davranmakta bir g ü t g e s ~ 
var ama. ne olduğunu bir türlü anlıyamıyorum,, cümlesindtJ 
g ii t g e. eskiden arab yarısiyle b~lti doğru bile okııyama
dığmız fikri mnzmer'in ltarp1ığıdır. 

Em r J vaki/ Her pn «azetelerde geçen biı deyimi 
Bonun fransızcası da iki kelimeden yapılmıştır. Kılavuz türk• 
'e olarak kısaca o 1 ut lrar~rlığım öne sirmii§tir. "Almanı 
,,a, birdenbire si1ih1anmalrla, komşularım yem bir o 1 u ı 
hrşısında b1ralrt1., 

Viche = Yönerge 
Bu karplık B•§bai•nımn lsmet lnöniYnün. Parti Kunı14 

tayını kaparken vemüı olduğu söylevin bir yerinde luliamlJ 
mıştır: ''Gelecek yıllaı için Büyük Partinin vertlili y Öt! 
11 e r g e 1 e r çok değerlidir.u 

Bu misalletd(! geçen yeni kelime: DeY.im =Tabir 
.y. *. 

Tahlil etmek = Çözemek 
Tah1il = Çöze 
Tahlilt = Çözel 
Tekit/er meselesini çöze yen illnlfl !idylmnh ~ 

hnıtkan değildi. 
Avrupa durumu üstüne en doğra ı 1se7. i aiziıı .ro.o 

pazdıklarımzda baldam. 
Bu misallerde geçen yeni keJimelerı 
İnhisar= Tekit 
İnhisar altına almak a::: Tekitmek 
Mukni = Kamtkan 
Vaziyet = Dunun .... 
Muvuene = Denklik, denge 
Tevzin etmek = Denklemek, deflltlHDeli 
Mütnazm ==Denk, dmgt:tik 

Merkezi siklet = Dmgey 
lsmn lnönü lıiJkiJm«lm ~ia batitii bir liliiltt 1•a14 

r i ğ i linans sıyuasıatla esas tutııl»Jiiftm. 
D e n g e 'si bozalaa adam, dİİf«. 
Birkaç yıldanberi Tiiriiy~ain 6f teciml. d e o 6 • 1 J l ıw 

ıu. 
D e 11 i büdudeıı P§a.n, çok 6ep11n m ya,,_afmı ,.. 

pzu. 
Komisyoa üç 6imlmberi evbl llİİllcenai ti • a • e I • 

1 i r mel• (denMsaeğe) ,abpyor. 
Harbsonnmad• Keniı ölçüde elrooomik iı.navhuuı ti~ n• 

1 e y 'i Amerih'ya geçmi§tir. 
Bu misallerde geçen y_eni ielime: 
Kmav =Faaliyet 
Xmay=Faal 
Kmmak =Faaliyette bulunmak 

Öngöril = Basiret 
Yalgörü =Vuzuhu nazar 
Uzgörii =İsabeti nazar 
Gengörü = 1tıatai nazar 
Kaışıla.ıına osmanlıcalarım yazmamzş olaydım, hu yeıil 

türkçe kelımelerle ne anlatılmak istendiğini hndiliğizıiı:den 
'kavrardınız. (Ön), (yal). (uz) ve (gen) kelimeleri (görii)nün 
başrna öyle güzel yapışıyor ki türkçede örnek bulunmadığını 
ıre yapmak da imkinsız olduğunu söyliyenler bir an durulrsa~ 
yacaklardır. 

Ô n g ö r ü s ü olmayan, büyük devlet adamı olamaz 
Bu meselede sizin u z görü n ü z bizi birçok zo~JuJi. .. 

lardan kurtarmıştır. 
Y a 1 g ö r ü melekesi kolay kazanılmaz. 
Dün ismet lnpnirnün söylevini dinlerken, büyük devlet 

adamının gengöriisüne bir daba derinden hayranlık duydum 
Bs misallerddi yeni kelime: · 
Duruksamak = Tereddüt etmek 

OrneJılu: K.tımuıltırı GIK'M 
Kamutay Jefiffirebilir. 
Son P.U JWO«T•• ma pek 
önelllli ıleiiflıela u-0. 

1.-T .Wir mılll'k = Deieılemek 
Ontelıla; HtıUt, ,,__,_ için 
salıtanlan ~ tlejala. 
.. İf içiıa ~ -'snhyı 
ilejerı..i71N Jefiiiın. 

.. .. L-1 )'""' " •. - ..... ,_. = ...... 
~. - Salha = Eurc 
1. - T ektimül = Eurim 

Teltamül ~it= Evrinmd: 
OrnelJa: Dil iti biiyiil hare 
lı-.: • --~ .. .. - .ıiiıJ .. cun yem rnr )'Ul'TWI ur. 
Şirmli ~ iıtltif(lh iltlısatli-

ıtin ea nazüı ulA....Ja ,_ 
lanuyonu. = ŞimJi 6Uı e/ıo. 
noınill. aeli.ıimin en nazil e&J-

re.ü.Je ~na. 
Biz inkılô.pçıyız, te1p.;mıiıileii 
Jejiliz = Biz Jevrinwiyiz, 
ernimci Jeğiliz. 
•aanı ariieaaelerimiz, lau 
Pn. yeni F..tuelerle, ıd&ınül 
«rnelıteJir. = KültiiT Au
mmlGTunız~ laer gün_ yeni a-

JUJ1lGTla etJTİnmekteJir. 
Not: Gazetemize sönderilecek 

yazılard-. bu kelimelerin osmanlı
caları kullanılmamasını rica ede· 
rız. 

ULU~ 

j ç D 
ISTANBVL TELEFONLAR/ 

Deri ve lastik ayakkabı
cıları anlaşmazlığı 

lstanbul, 20 - Deri Ye JAstik ayalı
hbı yapıcılaıı •riUnllllalıi 6~" yıldan
#rl siire11 anlqme/ılt k~anlt1matnrftr. 
Bu 71/ ayak kabralar k.ooperatiii üstü 
hwa. aJtl ld.le ayaklıabı yapmaya 
baılamqlardır. 

Jandark geliyor 
lstanbul, ZO - Jtlayısm 31 inde lran

sn okul gemisi ]andark lstan • 
bala gele~ktir. Gemi, S hazfra1Ja lıMJar 
l~anbulda ialacskt11. 

Prens Bibesko Bükreş'e 
gitti 

ln.Uul, 20 - Konyadan g~rk~n 
tayyaresi sakatlanarak inmek zorunda 
hlu tayyar«i Preos Bibuko lstanbul 
herinden uçarak Bfıhqe Kİtmİftir. 

Japon uçakçı Yeşilköy -
den uçtu 

lstubul, 20 (A.A.) - Loatlradan 
Tolıyfrp gitmek izne diia lstubııla 

6ele11 Japon Ufalıp ba sabah EWpbir 
• Koap - Adam yolrı ik gmsiae de
nm etmek ibere Yefill:öydea uçmıı~

tıır. 

İstanbul'da işini bırakan 
yabancılar 

lstaabul, ZO - Kipk ertikkı kamı
.._ ~m.s; mri• lmabalda 
JtlOO btlar pbaocınıa ifini bnütığr ......,...,,. 

Yurdda 19 mayıs 
şenlikleri 

Atatiirk'in Sı11n•m•a ilk plnpnnı 16 

mcı yılclöniimiindca ötiirii 19 mayn gü

ni mankkdin her tarafında ıenJik!er 

JaPbmpn. Tiirk ulusunun lnutulut ve 

blyük denim baflangıcı olan bu &ii • 
nün büyük önemi halkevlerinde verilen 

söylevlerle halka anlatrlml!. bugünü 

canlandıran piyesler verilmiştir. 

19 mayıs her yenle büyük bayram 

olmtJ!tur. 

Adana pamuklarında bir 
kurt üredi 

Adana, 20 (A.A.) - Adananın 

Karahan karnunmıa bağlı birkaç 
köyde pamuk ve kozalarda bir 
kurt türemiştir. Ağrotis ipsiıon a
dındaki bu kurt fidan1ar:rn kökle
rini keserek kurutmaktadır. Kur
dun ürediği yer aşağı yukarı 1200 
hektardır. Birçok köylü tarlaları
nı bozup yeniden ekmektedir. 

Bursa Taran okulu 
talebesi Adanada 

Adana, 20 (A.A.) - Bursa ta
rım okulu talebeleri yanlarında di
rek.törleri olduğu balde ~hrimize 
gelmişlerdir. Talebeler birçok ta· 
nm şubelerinde araştırmalar yap
maktadırlar. Buradan Tarsus, 
Mersin, Antalyaya gidecekler ve 
oradan da Bursaya. döne«klcrdir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkezinden: 

lbraı Saylan Jhari Urabn cYin-
dflı kurumumma r7 pırça e§ya arma -
pn edihniJtir. Bu hayır snm urm Ba
ya Genel M'erm teşeldriirlerini •unar. 

......... _ A .l,.:) l 

u y u K L A 
KAMUTAYD.1\ 

(Bap ı. ci sayı/ada) 

Bakan, barut ve patlayıcı mad
deler tekitini işletmek hakkını hü
kümete veren kanunda, hükiimete 
bu tekitin, doğru göreceği tarz ve 
şekilde işletilmesi yetkesini de 
vermiş olduğuna işaret ederek 
demiştir ki: 

.._ Hükümet bu salahiyeti al
dıktan sonra, ilk şekil olarak şir
ketlerle itilaf yapmak tarzı tercih 
ve bunun için teşekkül eden şir
ketJere bir tarife tanzim ediyor ve 
kanunun kendisine verdiği salahi
yete dayanarak bunlara, prim ver
mek hakkını da veriyor. Bu şir· 
ketler işliyor, fakat neticede bun
Jann feshine lüzum hasıl oluyor. 
Feshedildikten sonra muvakkat 
bir idare teessüs ederek ayni se
rait altında inhisarı işletmekte· 
devam ediyor. Yani hükümet vak
tiyle şirketleri te§kil ederken na
sıl inhisar kanunundan aldığı sa
lahiyete istinaden şirketlere tari
fe yaptırdı ve prim verdi idiyse 
muvakkat idare ile bunu doğru • 
dan doğruya keneli yapmaya mec
bur olduğu giin de gene o salahi
yete istinaden satış tarifesi yapı
yor : Mallarını satabilmek için di
ğer inhisar işlerinde olduğu gibi 
prim veriyor. Bilirsiniz ki, bütün 
inhisar mallan primle, beyiye ile 
satılır. Kanunda "ticari kaidelere 
göre saubr,. diye bir kayıt vardır. 
Ticari kaidelere göre de malı sa
tacakların intifa etmeleri, mah 
sürmek için en iptidai bir şarttır. 
Bu suretle kendi inhisar maddele
rini sürebilmek için tuttuğu acen
telere primler verere~ iskontolar 
yaparak inhisar maddelerinin SÜ· 
rülmeai çarelerini bulmuş oluyor . 
Bunlan yaparken de inhisar ka
nununa istinad ediyor. 

Bugünkü vaizyct işin üçüncü 
safhasıdır. Şimdi meri olan yeni 
kanunla artık satış şeraiti de bir
leşti Her yerde ayni suretle ve i
darenin doğrudan doğruya memu
m olan yerlerde memurlar tara· 
fından - ki ekseriyetle böyledir. • 
satılmaktadır. 

Barut acenteleri kalkmıştır. 
Bugün bu primlerin verilmesi 
mecburiyeti yoktur. Bu vaziyet 
arzettiğim gibi eskiden şirkete 

naSIJ beyiye verildiyse hükümet 
şirketin ortadan kalkması ve ken
disinin bu işi doğrudan doğruya 

yapması zarureti hasıl olması ü
zerine ayni şeraiti ticariye dahi
linde bu muameleye devam etmiş 
bulunuyor. 

Bendeniz zaten bn mazbata i
çin söz almıştım. Arzedeceğim de 
aşağı yukarı bunlardL Encümen 
mazbatasını bitirirken, kanuna lü
zum olduğundan bahsetmektedir. 
Bendeniz de şimdi söylediğim 
sözlerle arzetmiş bulunuyorum kip 
bugün bu muamelelerin istinat et
tiği kanun mevcuttur. Benim an
ladığıma göre encümenin istediği 
daha vazih hükümler bulunması
dır ki bunu meclise arzetmek için 
frrsat bulunacaktır. Çunkü şimdi 
birlestirilmiş olan tütün, müski
rat, mevaddı infilakiye inhisarları 
için daha vazıh bir layihayı mec
lise teklif etmeyi düşünüyoruz. O 
vakit istenilen vuzuh tesbit edil
m.İ§ olur. Yoksa bugün muamele
lerin istinad ettiği kanun mevcut
tur. 

Gümrük ve Tekitler bakanının 
bu sözleri üzerine mazbata oya 
konularak kabul olunmuştur. 

Bundan sonra, Kamutay gün
deminde bul anan maddelerden, 
Kamutay ve ekitlerindelri eşyanın 
yerli yerinde ve tam olduğu hak
kındaki mazbata okunmuş ve Si
vereğin Tüverek köyunden Halil 
oğlu AbduUahm oJüm cezasına 
ç;ırprlmaSJ icin olan mazbata ka
bul edilmiştir. 

Kultür bakanhğmın özgütleri 

ve ödevleri hakkındaki kanunun 
görüşülmesinde, kanundaki dev
let örgütleri icin JmHanrJan deyim 
lerin olduğu gı"bi bırakılmasını is
tiyen B. Refik Sevket İncenin di
lergesi üzerine. kanun komisyona 
geri g-önderilmi~ ve carşamba gü .. 
nü tonlamlmc-k üzere toplantıya 
son veriTmic::tir. 

~------·-·------~ 
Adanada pamuk fiatlan 

Aadana, 20 (A.A.) - Buraa
mızda pamuk fiatlan gittikçe yülD 
selmektedir. Dün ve bugün pa· 
muklanmızın kilosu 43-44 kuruş
tur. Yeni arpanın kilosu 90-100 
para arasındadır. 

Bugünkü sayumzda ge-
çen kılavuz kelimeleri 
Asığlanmak = İstifade etmek 
Aynın - Fark 
Aytar = Muhabi~ 
AYtJtmak = llünalrap etmeli 
Bağıt == Taahhüt 

Bağlaşık = Jılüttdik 
Başağı = Taziyet 

Bditmek - Tayin etsKli 
Berkitmek = Teyid etmek 
Bıraln§Dla = Mütareke 
Çevenltt = Mehafil 

Çrkat - İhracat 
Etke -Amı1 
Etki = Tesir 
Erke = Mevkii iktıdar 
Finans = Maliye 
Genlik = Refah 

GerçckJeştirmek = Tahakkui eft!ııt 

mck 
Girgi = Teıebbüa (D&Jıuchel 
Görct = Ziyaret 

lnan<a = Teminat 
İnançlamak = Temio etmek 
İçtem = Samimi 

İncelemek =-Tetkik etme~ 
Kesin == Kat'i 
Kıya = Cimyct 
Kmav :: Faaliyet 

Kip= Tip 
Karağ =Bina 
Kurul = Heyet (ComcB) 
Onur= İzzeti nefis 
Oranlamak = Tahmin etmek 
Orantalc = Müm"5il 
Oy= Rey 
Oylaşma = Teatii cfHr 
Ödev = Vazife 

Ölçüm - Merhale 
Önem = Ehemmiyet 
Onergc = Teklif 
Özel = Huausi 

Özellik - fıuauaiycı 
Oz&\irlük = Sedbestlik 

Ozvcri = Peda.kaılıJr 
Sağlamak - Tcmia etmek 
Savsanmak-= lbmal edilmeli 
Sonuç = Netice 
Sorav - Mes'uliyet 
Sömürge = Müstmileke 
Şarbayblıc = ~Jcdiyc 
Tam teni = Bililia 

Taptamak - Tatbrk etmPk 
Tanm = Ziraat 

Tecim = Ticaret 

Tccimcl - Ttcarf 
Tensik etımk = Te~rr 
Tiltc - Curil 
Tinel = Manevi 

Tutau == Va~tname 
Turel = Hukukf 

Uçak = Tayyare 

Uğraşmak - Meşgul olmak 
Utkan = Muzaffer 

Uyltaz - Mütenazıt 

O.zün = Teessür 
Yankı = Abi sada 

Yapma - Suııi 

Yaraç = Alet 

Yasanı~lık= Diaipm.ialik 

Y ctkeli - S-ıihiyetli 

Yora = Tehir 

Y onct - İstikamet 
Y onetitc = ld.rc 

Yönetger - Mu.tqa• 
Yiküm = Mesuliyet 
Zorağ = Mecburiyet 
Zorunda olm;r'lr = ll«burlyetinie . ..... 
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ToıJrak sıyasamı:r 
Hiç şüph'e edilemez !d Türk u

lusunun ekonomi alanında kalma
sı, köylünün kuvetlenme3ile ol. 
ınasın ! 

Ötedenberi yazdıklarımrsı t-* • 
r~r. etmiş olmakta itin bUyiiklUfö 
bızı dü,üncelerimi2: üzerinde 11 • 

rarla tekrara zorluyor, onun İ9İn 
hot görülsün ! 

Biz öyle bir devlet ve ulusu& kı 
' memleketin her yönünden kanık .. 

tnası köylünün kuvvetlenmesile im~ 

ULUS 

"Mak!lim Gorkl,, uçağrnın içi. 

1 - --
u.. .. 1 .. f .. ''B ç unu pro esor, oz-Maksim Gorld 

..,,, 

Tecim ve Endüstri 
k~urultayı hugün 

toplanıyor 
(Başı 1. inci sayıfada) 

nız başına başaracağı bir fey ol 
maktan çıkmış olduğudur. Öyle 
sanıyoruz ki, standardizasyonu hu 
bakımdan anlamc1< ve anlatmak, 
kurultayın en verimli bir işi ola 
caktır. 

Malın standardizasyonu ve işle
menin teylorizasyonu, ~oysal bir 
mesele olarak alındıktan sonra 
yapılacak şey, bu büyük hareke~ 
çe;.ıres i nde ulusal kuvetleri iyi ve 

\.'erimli bir halde toplamaktır. Bu 
işin başarılmasında, üret.menden 
çıkat yapan tecimere kadar, her-

:-. \ \ İ I' f • 3 

---·-~· 

Kurul tayın bilançosu 
Büyük Kurultay, sekiz g i.ınliık t,;•a/ış 

madan sonra kapandı. Bu sekiz gün 
i~·inde, hükıimet, pıuti ve kamutay 
çeven/erinin yorrılma ı ·e dııılt!ııme bil
mez kınavlan gü.'.eyın:Ldir ki, non.al 
olarak ancak bir ay da bwrilcbr lcl·e 'c bü
yük bic İ!j, bİı' haltam n çcrçeı·<'sinc sığ

dmlabildi. 
Zaman oldu, ra11yerınde bclırnııyc 

baç/Tya rı s.ıbalı, bir bakam, lıiıl.i arka
daşlarrmn ı;orrıfar111a ccvab verirkeıı 

bulılıı . Z aman oldu, ııykusuz ve arasız 

çalışıııa arasrnıla parti arkadaşları ye
mek ihtiyacınr bile unuttular. Herkes 
işine o kadar ciddiğ, caudan sarılmıştı. 

kanlıdır. işte hunun içindir ki mem 
leketin sorav yükünü omuzlarında 
taşıyan ve her gün onu ilerh•e 
götüren Cumuriyet Ha:k Partisi 
nin, sryasal ekonomi düsturları a 
tasında, köylünün her yönden 
kuvvetlenip yükselmesin; 3ağlıya
cak esas!arın bulunmasıdır. Bu 
temeller arasında en açık olanlar
dan birisi de topraksız köylünün 
toprak sahibi edilmeleridir. 

uçagı 

(Başı 1. inci sayıfada) 

kurt,, cemiyetine onursal 
üye oldular 

kesin bilgili, İstekli ve şuurlu ola
rak çalışması en değerli bir garan. 
ti olacaktır. 

Kurultayrn iki anlamı vardı. Biri, 
partinin ve hükümetin parti üyelerİDI! 
ve bütün ulusa karşı dört yıllık kınn
Jarınrn hesabını vermeleri, öteki de ge
lecek dort yıllık çalışma programını, 

naha geniş bir parti k adrosu içinde Jro
nuş:ırak saptamak. 

Bu defa dördüncü kurultayla 
büyük kararlar alan Cumuriyet 
Halk Partisinin büyük it hüküme 
ti, önümüzdeki aylar ve yakın yıl · 
lar içinde İnanılmalıdır ki ulusu -
muzun, devrin arzu ve istekleri -
ne uygun tarım ve ekonomi yaşa 
yıslarmda yep yeni büyük işler ya 
pacaktır. 

Maksim Gorki ölüleri için Cenevre, 20 (A.A) -Anado-
lu a iansımn özel ayları bildiriyor · 

Onun için, tecim ve endüstri 
odalarımız, bir çok öteki işler a· 
rasında, standardizasyonu böyle 
bir anlamla kavramak için gerekli 
olan her kararı alacaktır. 

Hükumet dört yıllık çalışma dev
resirıin hesabmı vermek için r.Zlusun 
karşıstna alrn açıklığı ve vicdan rahat
lığiyle çıkmıştı. Onun içindir ki her 
bakan, ayrr ayrr, verdiği uzun izahlar 

oybırliğiyle onandı. 

Moskova, 20 (A.A.) - Gazete- (Bozkurt) türk talhe cemiyeti, 
Cen~vre üniversitesi profesörler in 
den B. Pitar ile bayanı, arsıulu -
sal yazmanlardan Bayan Noel 
Roje ve profesör Malş'i cemiyetin 
onursal üyeliğine almaya karar 
vererek hunları bir toplantıya ça· 
ğırmıştır. 

Tarım ekonomisinde toprak, öy
le bir kuvvet kaynağıdır ki her ıeY 
odur veya ondan her fey beklenir. 
Bundan dolayı, tarını ekonomisi 
nin tez elden düzeltilmesinde top· 
rak işleri ilk İf olarak ahnmahdır. 
Bunu, esasen hükümet de anlamı::; 
ve işin üzerine elini koymu~tur. 

ler, Stalin, Kalenin ve Molotof · 
un imzalarını taşıyan bir bildirik 
neıretmişlerdir. Bu bildirikte Mak
sim Gorki uçağının uğradığı kaza
ya kurban giden arkadaşların ,; · 
lümünden doğan kederden bz.~ı. ~ 
dilmekte, ayleleri ve dostları için 
baısağı diledikleri bildirilmekte -
dir. 

Elçimizin başsağısı 
Moskova, 20 (A.A) - Türki

ye büyük elçisi B. Vasıf Çınar, 

Maksim Gorki uçağının uğramıf 

olduğu felaketten dolayı dış işler 
komiserliğini başsağlamıştır. 

Bozkurt ba~kanı B. Aziz Sey
lan profesörlere (hoş geldiniz) 
diyerek, türk gençliğinin kendile
rine olan bağlılıklarını kısa ve fa. 
kat pek içtem sözlerle anlatmış 

ve kendilerini cemiyet üyeleri a· 
rasmda görmekten duyduğu kı 
vancı bildirmiş, cemiyetin kırmı

zı-beyaz renkli kordelasmı göğüs · 

!erine asmıştır. 

Kurultayın kounşacağı işler ara
sında başka bir önemli ıey daha 
görüyoruz: Varant meselesi. Bu
nun için burada uzun uzadıya söz 
söylemek lazım gelmez. Yurdu 
muzda eskidenberi tecimerlerimi -
zin istekle beklediği bir tecim a
raçı olan varant, şimdiye kadar 
bir türlü pratiğe geçemedi. lstan
bul gibi büyük tecim hareketleri. 
nin olduğu şehirlerimizde bile bu 
yolda yapılan denemeler fayda 
veremedi. Açıkça ıöylemek lazım 

gelirse, o denemelerin sonsuz kal -
ması, sebepsiz değildir. Çünkü, 
varant işi, ister istemez atanndar
dizasyona bağlıdır. Standardize 
olmamıt malların, üzerinde va -
rantaj ya hiç olmaz, yahut iıtenen 

Hiikümet ve partinin, uzun deneçle' 

ve uzun düşüncelerle hazırladığı 

yeni parti program ve tüzüğü i~ 

ten görüşülerden sonra kabul edildi. 

Dört yıl önce tutacağı yolun ancalc ana 

hatlarım çizmiş olan parti, bu defa, ye

ni çahşrna devresine, çok daha geniı •• 

olgun bir programla, çok da.ha güvttD/I 

olarak giriyor. 

Kurultayın bir ba§k• faydası da, 

bölgelerinin ihtiyaçlarını yaltından bi

len parti arkadll§larının bülr.ümet fiy._ 

/erile gorüşmek, onlara derdlerini ..,,.. 
Yalnız şurası bilinmelidir ki, hiı 

ulusun toprak işi halledilmekte dü· 
zeldilemez. Önceden iyi araşttr· 
malarla ulusun toprak eksiklikler· 
bilinmeli. Zira büyük ve değişil 
ıekiz tarım iklimi olan Türk ülke 
sinin birbirine benzerleri bulun 
malı, bu benzerler üzerinde ay -
nca araştırmalar yapılmalı, bil · 
giler elde edilmelidir. 

Çeşitli ve büyük iklimlerin top
lu olan türk yurdunun tarım e
konomileri hiç de birbirine benzi 
Yemez. Bundan ötürü birbirine 
benziyen ve uyğun olan yerler i
çin almacak çareler önceden ara~ 
rnalı ve bulunmalıdır. Zira yüz
lerce yıllardanberi yürüyüp gelen 
ve her geçen yılda köylüyü yiyeıı 
bir toprak derdi vardrr. O derd· 
ler bulunmalı, bilinmeli, ona g; 
re çareler bulunmalıdır. 
Düşünüşüme göre o derdler kı

saca şunlardır: 
1 - Mirasın doğurduğu erazj 

parçalanmasmdan ileri geleq bo 
zukluklar. 

2 - Gelişi güzel toprak bağış
lamasından ileri gelen kötülükler. 

3 - Toprakların en ufak par· 
çalar halinde alınıp satılmasından 
doğan yanlışlıklar. 

4 - Ekonomik isteklere göre 
ailelere düıecek en büyük ve en 
küçük arazi parçalarının kanun. 
larla çerçevelenmemesinden ileri 
gelen düzensizlikler. 

5 - Arazi ölçülere değil, sınır· 
lara göre idari kararlarla büyüyUp 
küçülmesinden ileri gelen durum -
lar. 

6 - Geçen asırlarda yönetsel 
baskılardan kurtulmak ve yahut 
ba:ika düşünce ve etkiler altında 
olarak evkafa, devlete tekke ve • 1 , 
Zavıye ere verilmiı olan arazinin 
ulusal toprak sıyasasmı bozmasm· 
dan doğmuı olan düzensizlikler. 

7 - Hele arazinin her çeıit e--
Ankara 

Yeni üç uçak 
Moakova, 20 (A.A) - Halk 

komiserleri kurulu ile Sovyet Rus
ya komünist partisi merkez ko -
mitesi, parçalanmış olan Maksim 
Gorki uçağının kipinde üç uçak 
yapılmasını kararlaıtırmıştır. Bu 
uçaklardan birincisinin adı Vla -
dimir Lenin, ikincisi Y ossif Sta ~ 
lin, üçüncüsünün de Maksim Gor· 

ki olacaktır. 

konomi varlığımızın, kaynağı ol
duğu hakkındaki kangalların za 
yıf olmasından ötürü zaman za -
man çıkan çeşitli kanunların top 

rak sıyasamız üzerindeki yönets~~ 
etkileri. 

8 - Derebeylik devirlerind~ı 
kalma, altından kalkdamıyacal 
ölçülerde yurdun hala bazı yerle · 
rinde çok büyük arazinin bulun 

ması. 

9 - Elde bulunan arazi yasa 
sında saltın sahiplik anlatan hü 
kümJerin olması. { Cumuriyete ka 
dar, arazinin rakahesi heytülma· 
le aitti. Köylü üşrü nizamisini 
vermek ıuretile ancak süreksiz ka
yıtlarla arazisinin kiracısı gibiydi · 

Yukarıda başlıca dokuz rakaın · 
da özlerini sayabildiğim maddeler, 
yüzlerce yıllardanberi türk köy -
lüsünün tarım yaşayışında ekono
misini öyle bozmuştur ki bu bozuk 
şartlar üzerinde. dü~~ün v~ u.lmn~ 
isteğine uygun ış gormenın ımka · 
m yoktur. Bu yönden, .~~nd111 ~ 

önceki yazılarımda da dedıgım gt· 
bi bizde toprak işi ön ve büyük 
işl~rden ıayılarak ~le alınıp devri
mizin arzu ve isteklerine uygun 
bir surette ıaltık kotarılmalıdr:r. 

Kastamonu ıaylavı 
T ahnn Coıkan 
- - ±& 

Y azılariyle, konferanslariyle 
ydlardanberi türk dostu olarak 
tanınmış olan profesör Pitar, türk 
gençliğinin candan gelen bu hare
ketinden çok sevindiğini söyliye
rek türk gençliğine yarın için dü· 
şen işlerle birkaç yıl önce Anado
luda Hitit eserleri üzerinde yap -
tığı araştırmaları anlatmıştır. 

Prof e.sör Malş da Bozkurt Ü -

yelerine minnetl~rini söyledikten 
sonra, türk üniversitesinin yeni . 
den kurulma11 gibi pek şerefli 
bir ödevi yapmış olmakla duydu
ğu kıvancı bildirmiı ve demiştir 
ki: «Türkiye üniversitesi, halı 
memleketleri üniversiteleriııden 
h;ç bir ayrımı olmıyan bir üıaiver
sitedir, bunu söylemekle haz du-
yuyorum.,, 

Bayan Noel Roje ise, heyeca· 
mnm fazlalığı yüzünden duygula
rını ~österemiyece<Tini söyliyerek 
teşekkürler etmiştir. 

llundan sonra, Bozkurt tara . 
~ından hazırlanan büfede çaylar 
içilmi! ve İçlem konuşmalar ya -
pıldıktt\n sonra toplantıya son ve
rilmistir. 

Türk~ Tayyare Cemi
yeti a]bncı kurultayı 

Türk Tayyare Cemiye
ti altıncı kurultayı, mayı
sın {24) üncü cuma günü 
saat (14) de Tayyare Ce-

genişlik ve kolaylıkta yapdamaz. 
Demek ki ilk önce yapılmaaı. l&z,m 
olan ıeyi yapmadan varantaja geç 
mek yanlıttır. Kurultay itleri ara
sında gördüğümüz bu sıkı bağlılık 
bunları bazırlıyanların ne kadar 
pratik bir gözle kurultayı topla . 
makta olduklarını iıbat etmekte • 
dir. 

Buraya kadar yazdıklaronız, ku· 
rultayda görüşülecek olan ıey)0 .. in 
hepsi değildir. Kurultayın he! 
günkü konuşmalarmı okuyuculart
mıza yakından bildireceğiz. Yal
nız şunu iıaret edelim ki Ekonomi 
Bakanlı~ımrz, tasarladığı büyük 
işlerin hazırlanmasında yepyeni. 
" · .. metodla çalışmaktadır. ilk ÖD · 

ce ilgililerin sözlerini dinlemek ve 
birlikte verilen kararları benimsi . 
yerek pratiğe geçmek. Geçen lÜ· 

tün kurultayı böyle olmuştu. 

Metr Salem'le Faraci'nin 
cezaları onaylandı 

Asliye birinci ceza hakyerince 
alamca verdikleri için kasanan Me
ter Salem ve Leon Faracinin ceza
lan yargutayca onaylanmıştır. 

İzmir'de köy muhtar-
miyeti merkez kurağında lanna kurs 
toplanacaktır. Üyelerin İzmir, 20 (A.A.) Köy muhtar. 

ve delgelcrin hazır bu _ ları kursu Halkevinde açdmııtır. 
• • ilkin bütün muhtarları kursa gel-

lunmaları rıca olunur. Is- mitlerdir. İlk olarak General Kazrm 

tiyen herkes kurultay gö-ı Dirik, "Türk devriminde köycülük/ 
.. l . • d• 1. b·ı• kurulu,, hakkında bir derı vermit-
ruşme ennı ın ıye ı ır . tir. 

latmak, ve bazı iılerin neden başarıla

mamıı kaldığım tendi ağnlsmıdıa 

d inlemek fırsatını bulmuı olmalarıdır. 

iki taraf, karşılılrlı bir gilven Pe içte• 
lik h•vu.ı içinde çok açık r• caada 
konu§tular. Çünkü ayta§malara ve te11-

Jıidlere yurd ve ulu• sevgisiaden bq.b 
hiç bir phıs veya sınıf asığı ittrııauı 

değildi. 

Gerçi, il orunta.lrJarı tara.lıadan ilen 
sürü/ea bütün dileklerin kabul edilım
sine im.tAn bulunamadı. Ancak bunu 
sebebleri kendilerine uzun boylu ani• 
tıldı. 

Dilekler, söylenmesine ıazum kaJ. 

madan, ortadadır. Bunlar ayar zama.a

da hükümetin, hepimizin dilek/eridir. 

Hepimiz biliyoruz Jd memleketin daha 

çok yola, okula, damızlrğa, tohuma, t• 

rım yaraçlarına, helr.ime, baytara ve d,._ 

ba birçok şeylere ihtiyacı vardır. A• 

cak gene hepimiz biliyoruz ki, bülcü-

met bütün bu ihtiyaçları, biç bir yabao. 

cı yardrma dayanmadan, denkliğine tJ. 
tiz bir ozea gösterdiği büdcesile karşı· 

lamak zorundadır. ihtiyaçları daha t~ 

karşılamslr. için vergileri artırmak yo

luna gidemez. Çünkü dilek/rı -asın

da vergilerin ağırlığından da b .. ı..;edil-

miştir. Gorülüyor .ki, bütün ihtiyaçları 

hep bı'rden karşılayamamak içimhia 

acısı olsa da, yapılacak işleri, en iJnem. 

lilerini başta tutarak, yıllara bölm~k. 

memleketin geııliğini her yıl bir parçı 

daha artrrarak planlı bir ff!kilde hare
ket etmek Jizımdır. 

l~te, memleketin her yanından fe
len parti arkadaşları, durumu, yalmı 

kendi bölgeleri bakımrndan değil bii

tün memleketin ihtiyaçlat1 ve kapas;. 

tesi bakımından görmüş, bütün bu g~ 
reklikleri eyice kavramış olarak yerle
rine döndüler ve çevrelerine anlatacalr
lardır ki hiç bir şey unutulmuş veya 

savsanmış değildir, ve biitün umudlar 
ergeç, fakat kesin olarak gerçekleşe

cektir. 

Vaşar Nabi NA YIR 

Birası Ha kik iğ Bira Zevkini Verir 



u·ıusal Ekonomide 
Orman~ılık. sıyasamıza hül{meden nob.:talar 

MemlekP.timizirı ekono•ni yapısını ku

nr vt: onn düzenierken, planh hareket 

edrtJilmekli~imız için her şeyden önce 

ıcnd olarak göz önünde tutup araştı -

racağrmız noktalar şunlardır: 

l) Türkiyenin ekonomik yapısını 

meydana getiren tam tikeleri nelerdir. 
2) Bu ekonomik tam ti~elerin genel 

yapı içerisinde tuttugu yerler neye ve 

hangi kıymete göre düzenlenmi§ ve sı -

ralanmışlardır. 

3) Bu tikeler ekonomik ve tabiatın 

§artlarına göre nasıl bir gelişme hazırlı

ftm gösteriyorlar. 

4) Genel ekonomi yapmuz içerisin -
deki bu tam tikelerin biribirlerine olan 

karşılıklı etkileri nelerdir. 

5) Biz bunlara yüksek bir verimlilik 

vermek için nasıl ve ne tekilde rasyonel 

ve planlı bir idare ve işletme şekli tap -
tamalıyız. Bu hususta her ekonomik tam 
tiket için ne gibi bir politika yürütmdi

yiz. 

" Cıl ,, 

1ıte bu noktalan araıtırmadan kur -

mak istediğimiz ekonomik yapı sağlam 

temeller üzerine oturtulmut olmaz, çünkü 
böyle bir ekonomi yapnıı yapma ve mem
leketin tabiat ve ekonomi şartlarına uy

tun gelmez. Kurulacak her hangi bir 

fabrika, tüttürülecek her hangi bir ocak 

yapılacak her hangi bir endüstri planı, ve 

her hangi bir tecime! anlaşma yanlrş bir 

yola saptmlabiliyor. Şu halde biz her 
,eyden eve} bu noktalan araştrrrp ce -
vablandırmak yükümündeyiz: 

Biz bu yazımızda yalnrz ormancılık 

tikesini ele alıp, bunda güdeceğimiz po

litikaya hakim olan noktalan ara§tırmak 

istiyoruz, çünkü ormancılık meselesi yal

tnz gilntin aktüel bir hadisesi değil, o 

daha ziyade ekonomik yapımızı ta derin

lerden ilgilendiren bir meseledir. Tam 

tikeye doğru ve isabetli bir yöretmek 
istiyorsak, her şeyden öne~ ona hakinı 

olan özellikleri bulup meydana çıkarma 

nuz lazımgelir. İşte bu özellikleri meyda

na çıkarırken, yukarda sıralamış oldu ~ 

ğumuz noktalara da ormancılık bakımın 
dan genel olarak cevab vermiş olacağız. 

" "' ,, 
Türkiyenin ekonomi yapısını meyda

na getiren tam tikeler tarını, endüstri, 

tecim, madencilik taşıma işleri ve saire 

olmakla beraber, bunların yam başında 
ve ulusal ekonomi bakımından gerek doğ 

rudan doğruya ve gerekse dolayısiyle 

ekonomik varlığımıza derin bir sinmi o

lan ormancılık gelir. Düzenli ve f>lanh 

bir ekonomik kalkınmada ve verimli bir 

ekonomi politikaıu yürütülmesinde dik

kat edeceğimiz nokta bu tam ekonomik 

tikeler arasında iyi bir anlaşma bulun -
masıdır, çünkü bunların hepsi de biribi • 
tine bağlı olarak bir ekonomik yapıyı 

meydana getirirler. Fakat bu uyumun 

meydana gelmesi için bu ekonomik tam 

tikelerin memleketteki varlıklarını ve de

ğerlerini bilmemiz gerekir. Şu halde or

mancılık tam tikelinde karşımıza çıkacak 
ilk soru ve kotarılması gereken ilk me

sele, Türkiyenin ulusal ekonomi yapısın

da orman varlığı ve orman kıymeti ne -

clir sorusudur. Güdeceğimiz bütün poli

tikamızın son noktası da buradadır. 

Bu soruyu cevab!andırmak sanıldığı 
kadar kolay bir iş değildir, çünkü mem

Jeketimizdeki orman genişliğini ve orman 

Jarın doğr •dan doğruya ekonomik kıy -
metlerini L !diren istatistikler eksik ve 

yanlıştır. Ormancılık işlerinde söz söy -
lemek istiyen kimseler, kendi1erine göre 

ortaya bir takım rakamlar atmaktadırlar. 

Biz biribirinden oyrılan bu rakamları, 

ormancılıkta doğru bir istatistik yapıl -

madığmı göstermek için buraya ahyo_ -

r•z: 

Amerikah Zon'a göre Türkiyedeki 
orman geniq'}ği: 9,934,000 hektardır. 

Doktor J\li Ke..,..aıe göre Türkiyede

ki o-man gen•o;r ği: 7 ,400,000 hektardır. 

H<lroid Sad.ye göre Tlirkiyedeki or

man genişliği: 6,200,000 hektardır. 

1929 taıilıli alman istatistıgi:ır- göre 

Türkiye de ki orm, n ~enişıiği 1 ?.,823,000 

hektnd -
ı O" 2 tarihli ,.Jm;ın istaLİ:;tiğine 

gi)rc Lirkl yede ki Or-nan e:cnişli~i: 

8,816. 000 hcktardıı;. 

Orman yönetgesinin 1925 tarihli is -
tatistiğine göre Türkiyedeki orman gc -
nişliği: 7 ,435,000 hektardır. 

Görülüyor ki ortada bir aynm var -

dır .. Acaba bu neden doğı....yor. Bunun 
bizce iki sebebi vard.J.r: 

1) Orman anlayıpnm memlekette 

başka ba§ka olması ormanlara, fanda • 
lıkların, çalılıkların ve hele memleketi

mizin batr kuzey taraflarında bulunan 

"maki,, elenilen şeylerin karıştırılmış bu
lunmasr. 

2) Ölçümün doğru ve isabetli bir su
rette yapılmaması. 

Ormancılıkta planlı bir işletme po -
litikası gütmek için evvela bir orman 

ölçümünün yaprlması Lorağlıdır. Bu öl

çüm bi ıe yalnız ormanın gcnisliğini gös

termeyip, aynı zamanda ağaç cinslerini 
ve çesidlerini belitmelidir. Çünkü her 

ağacın neğerini ve hele endüstri hare -

ketlerinin başladığı bu sıralarda bilme -
miz lazımgeliyor. İşte biz bundan sonra 

ulusal ekonomi yapımızdaki orman kıy· 

metini anlar ve diğer ekonomik tam ti

kelle olan ilgisini araştırır ve uyumu • 

nu sağlavabiliriz. 

Orman genişliğini gö5teren 

kamlardan orman yöretgesinin 
bura -
verdiği 

rakamı esas olarak ele alır ve orman 

zenginli~ini de ona göre belitir ve Tür

kiyenin ormanca fakir bulunup bulun -
madığı hükmünü çıkarmağa kalkarsak, 

görürüz ki Türkiye ormanca fakir olan 
memleketler sırasındadır. Bir memleke -

tin ormanca fakir olup olmadığını sap

tamak için, bazı ölçüler kabul edilmi~ -

tir. Bu ölçüler iki bakıma göre yapılır. 

1) Nüfus bakımından, 

2) Arazinin genişliğ;ne olan nisbeti 
bakımından. 

O.rmanlanmrzın geni~liğini bu iki öl

çüye vurduğumuzda ~u sonucu alınz. 
Türkiyede orman genişliğinin arazi 

gen;şliğine nisbeti aşağı yukarı %9,7 dir. 

Bu mikdar Türkiyenin ormanca fakir ol

duğunu gösterten bir rakamdır, zira bir 

memleketin onnan genişliği arazi geniş

liğine göre % 20 den aşağıya düşerse or

manca fakirdir. Halbuki Türkiyede bu 
rakam % 9,7 dir. 

Orman genişliğinin nüfus bakımın • 

daki durumuna gelince, 1927 yılındaki 

nüfus istatistiğine göre adam başına 0,53 

hektar olarak gösteril nektedir. Bu nis

bete göre Türkiye nüfus bakımından or
manca zengindir diyenler olabilir. Çün

kü başta alman ormancılık politikacısı 
Endres olmakla beraber, daha bir çok or 

mancılık politikacıları bir memlekette 

100 kişiye 35 hektardan fazla orman 
isabet edeck olursa, o memleket odun çı

katı yapabilecek durumdadır derler. Bu 
görü~ tamamen sübjektif bir görüştür, 

biz bu görüşü gencile~tiremeyiz. Endres 

bu ölçüyü koyarken Almanyanın ve di -

ğer Ortaavrupadaki memleketlerin or -

manlarının durumunu ve bir nüfus:.ın se

nede harcayacagı oduna göre saptamış -
tır. Ona göre bir insan yılda bir metre 

mikabı odun harcar ve bunu ise 0,33 mik 

darındaki hektarlık orman alanı sağlar. 

A!:!ktir ki bu ölçüyü böyle riyazi bir 

kesimlikle söylemek yanlıştır, çünkü in

sanın ihtiyacı muhtelif etkelerle değişe

biliyor. Bazı sebebler dolayısiyle azaldı· 

ğı gibi, çoğalmak imkanını da gösterir. 
Evet Tür ki yede 1927 nüfus istatistiğine 
göre 0,53 mikdarında adam başına or -
,...,,.1 alanı düşmüştür. Fakat bugünkü 

vaziyet, yani bugünkü nisbet böylemi -

dir. Bizce bu nisbet çok aşağıya düş -

müştür. Zi:a Türkiyede nüfus durma -

dan yükselmektedir. Buna karşılık da or

man alnaı durmadan ve uykaz olarak 

azalmaktadır. Bundan başka Türkiyede

ki ormanların durumu Almanyanın or

manlarına göre alan bakımından da kıy

metsizdir. Zira Türkiyedeki ormanlar 

bakımsızdır. Almanyadaki bir hektarlık 

orman alanından alacağımız metre mika
bı ile, Türkiye ormanlarının bir hektar -

lık sahasından alacağım:ı:z metrküp ara

sında ayrım vardır. Tabiiğ Türkiyeye 

lrarşın olan bir ayrım .. ormancılık dokto 
ru Ali Kemale göre Türkiyede bir metr

küp odun alabilmek için bir hektarlık or

man genişliğine ihtiyagımız vardır. Gö -

ULU .S 

Ballian göriişüleri 
16 mayıs tarihli La Bülgari •azete

sinin b;J§yazrsrDdan: 

Balkan anlaşmasr kurulunun Bült
re9teki toplantısı bitti. Bu görUtüler 
sonucunda çıkarılan resmiğ bildirik, 
yarımadadaki memleketleri biribiria.c 
bağlıyan bağların her an biraz daha 

sıklaştmlmuı iç.İQ bütün Balkan dev

letlerinin eJbirliği yapmalan lürumu
nu bir kere daha anlatıyor. Harbertesi. 

devreainde bütün ulusların karplaştık
ları güçlükler ve bütün dünya htikti
met!.rinin dikkatini çekmekte devam 

eden karışık meseleler, devletler ve u
luslar arasındaki karşılrklı ilgi ve ba~-

1arın önemini apaçık ortaya koymuş

tur. Bu kariılıkh bağlılık, kamoyları 
büyük bir değişim geçirmekte bulunan 
Balkanlarda ayrı bir özellik göster
mektedir. Bu yüzden, başarılmış olan 
iJin bilyiik olduğunu ve ilcri~i için 
çok umudlar verdiğini söyliyenlcr hak
hdırlar. Bütün uluslar tarafından 

büyük lüzumu aynı derecede hissedi

len yakınlaşma ve elbirliği yolunda 
Bat.kanlarda elde edilmiş olan sonucla

rın değeri de buradadır. Şurası kesin
dir ki, uzun zaman çok kötü bir tin sa
hibi olan Balkanlar şimdi A vrupanın 
en baysal bölgesidir. Çünkü herkes, es
ki genliğe dönüş imkanını verecek sti
kfın, güvenlik ve elbirliğini sağlamak 

için büyük bir istek duymaktadır. 

Bunlar sadece platonik görüşler 

degil, kimsenin değerini yadısa.yamaya

cağı canlı ve sarsılmaz gerçelerdir. 
Memleketlerimiz derin yedek enerji sa
hibidirler. Daha büyük bir güven bu 
enerjileri kolaylıkla birge-sava hizme

tine koyabilir. Btitün mesele, bu ka
dar uzun zamandanberi eklenen elbir
liğinin sırrını bize verecek formiilü 
bulmaktır. Gerçekten, balkanlılar bir 
çıkmaz değre içinde bocalayıp duru
yorlar ve dtinya buhranının korkun'.i 

etkileri bu çıkmazlığı arttırıyor. Onla
rı bunaltan ekonomik durgunluk da bu 
dururr. yiı..ıündendir. Tecime! değişler 

istatistiklr-ri, ekonomik kınavların kuv

vetlendirilmesi için harcanan emekle
rin büyük sonuclar vermemiş olduğu
nu gösteriyor. Hiç şüphe yok ki, mem
leketlerimiı:den her birinin ulusal eko

nomisi her gün durumumuzu karakte

rize eden güçlüklerle yolundan ahko

nulmaktadır. 1932 denheri, buhran ağrr
laştrl r.a, gelirle gider arasındaki men

fiğ açık, bütün Balkan hükümet mer
kezlerinde finansal denkliği asığlama

ya uğraşanları düşündürmektedir. Bun
lar ekonom:ı, evrime ve tecime) geniş

lemeye kötü etkileri dokunan sebebler
dir. Bütün bunları daha eyi anlamak 

için, uluslarımızın bu işe daha kuvvet

le sarılmaları hususunda bütün imkan

lar kullanılmış olsaydı daha geniş bir 
elbirliğinin kalkınma işine yapacağı 

geniş yardımı göz önüne getirmek la

pımdı. Böyle bir elbirliğine götüre -

cek yolu aramanın küçükseruniyeceği

ni umalım. Biz, Bükreş bildiriğinde, 

Balkan anlaşması devletlerinin bütün 
hakikiğ barış a">ığlıırmı savgayanlarla 
elbirliği yapmağa hazır olduklarını 

söylemelerini buna beldek sayıyoruz. 

Bulgar ulusal sıyasasınm en esaslı 

noktalarından biri olan bu elbirliğini 
bizim de candan dilediğimizi ilaveye 

rülüyor ki Endres'in koyduğu bu ölçüyü 

memleketimizde taptayamayrz. Biz id -
dia ediyoruz ki, Türkiye bu bakımdan 

da fakirdir. Esasen bir memleketin or -

manca zengin olmasını ileri sürmek için 

yalnız nüfusa nisbet etmek bir taraflı 

hareket ve bir taraflı düşünüş demektir. 

Durumu bir kül olarak ele almak ister -

sek aym zamanda memleketin tabiiğ şart. 
larmı da gözönünde bulundurmalıyız. 

• Ancak böyle olursa o memleketin orma

nının ekonomik bakımından kıymetini 

be Hte biliriz. 

Görülüyor ki Türkiye ormanca fa -

kirdir. Şu halde güdeceğimiz ormancılık 

pclitH:a:ma j'~ ökmen olan nokta budur. 

Bu noktayı gözönünde tutarak, onun ge

reklerine göre hareket etmemiz lazım -

gelir. 

lüzum var mıl Bilindiği gl>l, arsıulu
sal almda memlekethnizin sahpıalan
nın ülkeler ve hele Balkan ülkeleri a

rasında yakınlaşmayı kotaylattınnak

tan baJka bir hedefi yoktur. Bu sebeb
le, Bükreı görUtülerini büyük bir dik

katle kovalamış olan bulgar kamoyu 

Balkan anlaşmasrnm en yetkeli orun

takları ağzından işittiği ve kendisini tam 
olarak gtivendiren söslerden çok ho~· 

nud kalmqtır. 

Kurul = Konsey; Sonuç = Netice; 

Bildiriğ = Beyanname : İlgi = Müna
sebet; Önem = Ehemmiyet; Kamoy 

=- efkarı umumiye; Bayıal = Sakin; 

Bölge = Mıntaka; Genlik = Refah; 
Sağlamak = Temin etmek; Yadısamak 

= İnkar etmek; Gerçe = Realite; Ye· 
dek = İhtiyat ; Birge - 1ı1ava = Mtişte
rek dava; Çıkmaz değre = Dairei fa

ıide: Etki = Tesir ; Durum = Vari
yet; Tecimel -= Ticari ; Deği§ = MU. 

badele; Kınav = Faaliyet; Finansal = 
Malt; Aarğlamak = Temin etmek: Ev
rim = Tek!mlll; Etlö = Tesir; Kl!
çiiksemek = İstihkar etmek: Asrğ = 
Menfaat; Savgamak = Müdafaa et
mek; Beldek ~ Alamet; Arsıulusal 

= Beynelmilel; Görüşü = Müzakere; 
Yetkeli = Salahiyetli; Oruntak =Mü

messil. 

Lehistan'ın ulusal 

kahramanı 

14 mayıs 935 tarihli Deyli Tttlgrsf 

gazetesi "Lehistan' tn ulusal kahrama
nr,, ba!jlığr altında yazmı!j olduğu bir 
başyauda diyor ki: 

"Lehistan, en büyük ulusal kahra

manı olan Mareşal Pilsudski'yi, hUkU
meti devirip ~ehistan'm alrn yazısını 

kendi eliyle yazacak duruma gelişinin 
dokuzuncu yıldönilmünde kaybetti. 

Fakat Pilsudski, Lehistan diktatö

rü olmadan evcl bu illkenin kurtarıcısı 

olmuştu. Onun için Leh ulusunun çok
luğunun hele köylülerin ona besledik
leri sempati ve güven 1926 yılından 

çok öncedenberi başlar . 
Beş yıl Siberyada hapiste kalışı, 

sonra Galiçyada yetiştirdiği ıbir avuç 
kuvvetle 1914 te ruslara karşı savaş

mayı, sözün kısası, bütün bu büyük 

yurdseverlilı:ler kendisini Lebistanrn 
ulusal kahramanı haline getirmiştir. 

Lehistan, boyunduruktan kurtul

duktan sonra Pilsudski, alman hapis 
evinden kurtarılmış ve ulusu tarafın
dan cumuriyet başkanlığına ve baş ko
mutanlığma çağırılmıştı. 

Onun Lehistan için düşilndüğü şu 

idi: Bu ülke askerlikçe kuvvetli ol

mazsa elden çıkar. 

Devletin ilk olarak ihtiyaçlı olduğu 

şey ordu idi ve mareşal bunu kurmak 
için doğrudan doğruya harekete geç
mişti. 

Onu öteki diktatörlerden aıyırdeden 
nokta, kendisinin arka planda durup 
Lehistanın iç işlerini kendi güvendiği 

adamların eline bırakması idi. O , kendi 
izetinde birçok bakanlıklar toplamadı. 

Sadece genel ispekter ve sü bakam ola· 
rak kaldı. 

Bugünkü yönetim buhranları iç.in 
önceden tedbir alındığı için Lehista
nda mareşalın ölümü ile bir buhran 

çrkması, yahut dış sıyasada bir değişik

lik olması iktimali yoktur. 

Pilsudski, Bay Lava! Varşovaya var
dığı zaman, kendisiyle görüşı:miyecek 

kadar hastaydı. Fakat bu konuşmalar
dan sonra çıkarılan bildiriden, Fransa 

ile Lehistan arasında gerginlik olduğu 
ve 1921 birleşmesinin tehlikede bulun· 
duğu hakkındaki şüphelerin ortadan 

kalktığı anlaşılmaktadır ki bu da ölen 

mareşalın yurduna yapmış olduğu son 

eyilik sayılabilir. 
Bay Laval, mareşalm sağ kolu de

mek olan B. Bek'e Fransız - Rus an

laşmasile Fransız - Leh birleşmesi a· 

rasında bir uymamazlık ol:nadığını ve 

bu birleşmenin Avrupa güvenliği bakı

mından değerli bir belge olduğunu an

latabilmiştir. 

Bay Lava], şimdi Moskovadadır. 
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Türkiye ve boğazlar 
14 mayu 915 tarihli Deyli Hnald 

gazetesi yazıyor: 
Türkiye hülrilmeti eğer andJcısmala

rın siiel maddeleri y<.niılen gö c1cn e
çirilecek ve değiştirilecek ohır:.a ken· 
disinin de Boğazlar hal.kındaki mad 'e 
nin değişmesini istiyeceğini Avrupa el
çilerine bildirmiştir. 

Böyle olunca Türkiyenın butün eı!e· 

menliğine üye bir devlet olarak Boğaz
larda barolar yaptırmak , yabancı dev. 
let zrrhlıJarmın gelip gearıesini yasak 
etmek istiyecekrit". 

Geçen ay yapılan uJualar w~yetesi 
konse}'i toplantısında Türkiye Dış Ba
kanı Dr. Tevfik Rüştü Aras, bu dileği 
ortaya atmıştı. 

O zaman İngiltere, Frau:;a vı:: !tal· 

ya oruntakları buna karii durmuşfar, 

Ru$ Dış Bakanı Bay Litvinof ise Rua

yanın böyle bir dileğe karşı hiç 
(Üçlük çıkarmıyacağmı aöyleınifti. 

Türklerin bu yeni dilcdderi bir me .. 
aeleyi büsbütün açığ.a vurmaktadır. A· 

vusturya, Macaristan ve Bulgariatanm 

lı:nzalamıt oldukları barıı andlatmala
nnın tekrar gözden ıeçirilmesini Stre· 
ga konferansı ortaya çıkardı. 

"Boğazların özgilrlilğü,. meselesi 

Avrupa diplomaslainfn tuhaf pkala· 
rından birls;Jir. 

Tilrk1cr İ•tanbulu alıp Boğuların 
iki kıyısına yerlqtikten sonra buraaı 
savq geıni1erfnln gelip gıitmeıfne kapa. 

tılmış oldu. 
Kırını savaıında, yalııu İngiliıı: '" 

Fransu: donanması, o da Ruayaya kar• 

ıı Türki~ ile birlcfik oldukları için, 
buradan dl1edikleri gibi geçebilnı.i~ler• 

di. 
Bütün on dokuzuncu asırda Ruıtya 

kendi zırhlılarını Boğazlardan geçir· 
mbk için birteviye uğraşmış, fakat ln· 
giltere, çarlığın bu dileğine karşı dur· 
muştu. Fakat genel aavaştan sonra du· 
rum hepten değişti. 

Artık, İngiltere, Akdenize inecek 

bir ru& donarunuından işkillenmiyor· 

du. Onun blltün dUJUncesi Karadcnize 
gemilerini gönderebilmek ve bir savaş 
çıkarsa Rusyaya oradan aaldırabilmeti 
dileğinde idi. Onun için Boğazların a• 
çrk kalmasını iste-Oi. 

Herhangi bir saldırıştan korkan 
Sovyet Rusya da Boğazın, tecim gemi· 

lerinden başkalarına kapalı 1talması di
leğini ileriye silrdU. 

1923 yılında Lozanda Çiçerin'in 
epey ayak diremesine karşın Lord Kür. 

zon'un dediği oldu. 

Boğazlar andlaşması, Boğazm heı 

iki tarafında bir yadsüel bölge yapmış, 

buralarda türklerin barular yapmaları· 
nı yasak etmiş, u.vat gemilerinin Ol• 

gür özgür geçmesine fmk~n vermiştir. 

Bu geçit ,barış zamanlarında bir ta• 
kını kösteklerle köste klendiri lmişt i r. 

Karadeni.ze geçecek olan filo, oradaki 

en kuvvetli devletin - yani Rusyanın

fiJosundan daha kuvvetli olmıyacaktır, 

Fakat savaş umanında Boğazlar. 

dan her devlet istediği kadar zırhlı v6 

asker geçirebilir. l~te Türkiyenin şinı.

di kaldırılmasını istediği madde budu~ 
İngiltere, Franl!a ve İtalya için mc• 

sele bir kornnma değil, bir saldırma 

meselesi. 
Eğer bir aava9 çıkacak oluna bı.ı 

devletlerin zırhlılarını Boğazlardan 

geçirip Rusya ve yahut Türkiye, Ro
manya ve Bulgaristan kıyılarına sal~ 

dırmak hakları olup olmıyacağı mese
lesidir. 

Ve hiç şüphesiz, orada, Ru9ya ile l..e· 
histan arasında, Baltık devletleri üze
rindeki etkiler dolayısile olan ayrısc

çiliği ortadan kaldrrm;ı.yı kendisine 

amaç edinecektir. 

Mare:ialm Rusyaya karşı olan diltı 

manlığ'I, kendi yaratılı!'!ından ve eski
den götdüklerinden, çekti~lerinden ı~c. 
ri geliyordu. Onun yerine işi ellerine 

' alacak olanlar, her halde bu meseleyi, 

daha geniş bir kafa ile düşünecek, o 

yolda hareket edeceklerdir. 

Mareşalınkinden daha bUyUk yurd~ 

severlik ve yurda bağlılık olamazdı, 
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DIŞ ARDAN GELEN SON DUYUKLAR 
tNG1LTERE'IJE: 

Lorfl Snovdenin 
ll?tlie~i 

milyonlarca süngü9iinün, Sovyetlerin 
büyük ordusunun, Franumn ve onun 
yamacmda bulunan cle•Jetlerin korun
ma tedbirlerinin sözü bile geçmemekte
dir. 

\ l ~ANfSl'A 'OA: ISPANYA.U4~ 
-.. -- -- FRANSA'DAı 

İspanyol f .aşistlerinin 
mitingi 

E!-ı1d Finans hak·anı Almanyarlan 
Cenevre Jcurulumın almanla.rı azar

laması, diplomasi tarihine iki yüzlülü
ğün son derecesi olarak geçecektir. 

Yunani~tanda seçinı 
haşlıyoı· 

J'3yÇaJdarisin bir s4iyk•\i 

Atina, 20 (A.A.) - Başbakan 

Madricl, 20 (A.A.) - Dünkü 
faşist .~itingine 3000 kişi katılınıı
tıc. Mı~ıng sırasında parti başkam 
ve e~kı dıktatc r B. Primo de Ri· 
veranm aglu B. Antonyo Prime» 
de Rivera, ıu sözleri aöylemiftir. 

Hitler'in bugünkü söylevi 
ve f ransız gazeteleriniQ 

yazıları 
yana crkn·or. 

\ Lorıdra, ?O '( A.A.) _:_ Lord Snovden, 
Deyli Herald gazetesine yazmış olduğa 
bir 'bctkede Almanyaya kar~: daha dost· 
ça ve bu ülkenin iyiJiğini istiyereıt "dav

Almanyanın güttüğü sıyasayı kötö 
bolabiliriz. Ancak, Almanya Versay B. Ça~da.ria seçim uğr&fmı Patras. 
andlaşmasının ana maddelerinden hiç ta vermiJ olduğu bir eöy.le.te aç . 
birisini bozmuş değildir. mıştır , .e bu söylevini bundan höv. 

Süngülerin korkunç ucları altında le tarihiğ bir değer kazanmıt ol~n "- 14 nisaa devrim! hakjkiğ 
bir hareket olnıl.l§tur. Çünkü :kı· 
ralhğm ödevi bitm~ti. Ancak erkıe 
yerine gelen insanlar, kendi ödev. 
leriAi görmediler ve ulusun amac· 
lanm gerçekleştiremediler.,, 

Pariı, 20 (A.A.) - Gazeteler, 
1 La'ftl - Görinı konutman ve B. 

Hidet"~in 7V!Dlri söyleTi hakkın. 
ela purltar yaanaktadw1ar. 
~ P.riaiY911 diyor iri: 

ranılmasrm isteme~ir. 

Eski Fimms Bakant, Avrupanın ken

disini yeniden bir savaş akıntısına kap -

tırdı ğını söylüyor. Bay Snovden'e göre 

Avrupa'cla silihlanmabra. birlqmelere 

imzalattırılmış olan bir and1aşmanın ti
ne] ve türel hiç bir değeri olamaz. 

Böyle bir andlaşma, bağl::~ıkların gi
rifmi~ oldult1arı bagrtlar1n bozulması 

demektir. 

halk partisinin kurucusu Conaris
in eYinin balkonundan vermiftir. 

Bilindiği gibi, B. Ça1dariı ,i111-
di bu partinin ıba,kamdır. Söylıe
vi, co,kun ve kalabalık bir halk 
yığını tlinlenriı "9e halk. ba"'tcarıı 

. lt•ya .. .tônen 8. Lava) 
de «öriifllleık anuw l'ÖSt~n 
B. G&ins'ia, b. lııareketi ile a. _ 
rıpe:•er d•Rdeti dajıtmak için 
~n! bir Mi Japau, o1daia ltea. 
ltellid"ır. Fakat. INa Lanl'i iyi ta
ntdıjımıa İçin, otMan 1.. kadar 
açık lair lau-ekete yanatmıyeca • 
ğım biliriz. 

başvunıhıaktan bir dalnlta bite ren du. 
nı!;"'lamakta, siie 1 an1qmatırr. 'karşı-

Bırak~anın esasları, Vilsonun la\ .,, ·1 ) ır 
sav~ı ı e a kı,lamıthr. 

lıklı yardım andlaşmalan dünyayı ister 
istemez günün biı inde baş gösterecek si-

maddesine yaslanıyordu. HalQuki bu . B . .ç~ldaria, lriilriimetin, en çok 
maddelerin hiç birisine göre harf'ket e- ıçerdekı anlatmazlrkları gider -
dthnemiştir. Tam tenine blitiln Avru- ~c ve bütün Y•naııldan birlet • 

B. Antonyo, lapanyamn dış sı· 
yasada Fransaaın ardı sıra gitme
sinden sızlaıımış ve partinin, ne 
kırallıfm yeniden kurulmuına, ne 
de halkçı çiftçi hareketine yacdım 
etmiyeceğini, falcat ulusal yurdse· 
verlik tipi üzerinde devrim yça· 
cağını söylemiştir. 

Salı ıünü •e~eği aöylevde 
bqijnün belti baıb meselelerin~ 
karıı durıaqa kallupcak olan Hit. 
ler'ia itini ko)aylqtmnak için Gö
l'İllg'in ertalriı yolrladrfı umula -
ı.mr. 

lahlı bir anlaşmazlığa sürillclemektedir. 

~Jlusların savaşı bir sıy.asa raracı olarak 

kullanmaktaa "V&ZCCÇRIİf elduklarwıı an

latan Kellog paktını ••taıNt oıaufu gö

rülüyor. Üç buçuk yr1 çabymağa devaıa 

etmiş olan sillhları bırakma "konferan11 • 

nın vardığı biricik sonuç, ulı.ısların böy· 

le bir dilek taşımadıkumıu .Oğreamek oJ.. 

muştur. 

Savaşta yenilenlere içlerini hınç w 

öç ile dolduran bir takım andlaşmalar 

imzalatılmıştır. Bu .-dlaşmalar daha im· 

zalamrkaı ilerideki patlak .erecek yan· 

ıınların tohumlarmr ekmiş bulunuyor • 

lardı. Bugünkü günde utkanlar da kendi 
yaptıkları eaerlerdea kendileri kork.ma

ğa başıamışlardır. Çünkü yenilen ulusla

rın lx:ı kadar halanzlıfa btlanamıyacak· 

lal".ını , daynamıyacaklannı biliyorlar. 

B.1ğlaşıklar, Verny arrdlaşmasınm 

halcsrzlıklarmı düzertccck ve :Abnanyayı 

uluslar kurumuna ,;.kecek yerde oau 

hor görmek. onu kendilerinden alt tat· 
mak yohma saptılar. Bu ise, büyük bir 

devletin hi' bir E81n&n katlanamıyacağı, 

dayanamıyacağı bir durumdur. Lord 
Snovden, Mmanyanın silShları bırakma 
öner.gclcrini hatırlattıktan 'Sonra Alman
yanın gere'k sılihlan bırakma konferan
sından, g erekse uluslar sosyetesinden 
haldı bir onur meselesinden dolayı çekil
diğirJ söylemekte ve yazısında şu düşün
celeri 111ralama1rtadrr: 

Bütün kapılan açık tutmuf, lakat ge· 
tecckte Alrnaıayanm iyi 'tııtulacağı hak
kmda kendisine ııüven verici bir sö~ ver
memiş olan biiyiı1t de'TJetler, iki yüzlü bir 
takım s :>zler savurım.ıflar ve pek a.ı içtem 
iiziin duymı lırdtr. 

Bu devletler, Almanyaya haksıalık et

pa 'kara deTletleri aHlhfarını artm!ı:kça örmek ~yeıini «iiden çalışmala • 
artmntslar ve Almanyayı bir~ i· rrndan bahıetm.iftir. 
çtne .. ımak için gerekli bıafdoıld8" her Ba,bakan Çaldaris, senatonun 
tedbici aJmıtlardır. ıiıtematik bir obstrüksiyon yaprnrs 

Sovret RYsya 0u entriUO. önemli ohnuma karşı. başında bulundu- fSV1r.D['DE 
llir rol oynamıştır. Litvinof, ~dlqma- iu hökümetin finansal durumu di"ı· ..:_'!!)M : 

ların savgacısı kesildiği ve yabancı 111e111-
leketlerin iç işlerine .karışmayı kınadığı 
zaman her halde tanrılar gUlmilttür. 
Eter Alrnanyanın Cenevrede kuvvetli 
bir oruntait bulumnuf oluydı. B. Lit
'riuf.a kıeadisiaia udJaP""Jar• wıl 
bozmuf ve Sovyet Ruıyanın ,,.o.ncı ilJ.. 
kelerin iç itlerine boyuna karışmış ol
duğuau batırlatınh. 

zeltmek ve uluı için daha iyi ha- Uluslar sosyetesi 
kurulunda 

Uluslar sosyetesinin Almanyıya kar
i' verdili gilvemizlik oyu vıe başbakan 
Mak Donaldın Neva Letter gazetesiıade
ki ıon hücumları, aytışrnaları kolayl~ 
tınnış değildir. 

Bana tekme vurmak yoluyla f§ bir
liği yapmağa yeltenen bir adam g6ste-
ftbilir misinifl 

Yeni bir savaşın önüne gtçmek için 
-~-................. ... 
9fY898YJ ortadan kaldmnalıdır. Biltiln 
bu durumun anahtarları İagilterenin e
lindedir ve bugün Bilyilk Britanya her 
zamankinden fazla Fransa ile İtalyanın 
arkasından sürüklenmekteD vaz geçmek 
yükümündedir. 

lngiltere, Afmanyaya karşı yapmak
ta olduğa sinsi sinsi 'hücumlardan vaz
geçmeli •e Almanyanm istediği türe~ 
eşitlik dileklerini, hatta sömürge ve 
manda isteklerini kabul etmelidir. 

Bttyük Britanyan111 ty;yle bir durum 
takınması, AYnıpanm batışısını koruma

ya yarryacaktir. 

Lavrens bugün 
gömülecek 

yat şartlan eMe Ptmek işini ba . 
tardığım ıöylem~ir. 

BöyJecıe yenil~rnck .-e :riksel -
111ek yoluna girmiı olan memlelcet 
geleceji güven ile aöz öniinde ll . 
tacak bir durumda ikerı l martta 
kiyal boza\ harekeli patlak vermi, 
Ye Yunanistanı dıf bakımdan bil·~ 
hir çok ciddiğ tehf;keler b111sm
da bırakmJJhr. 

B. Ça1dariı, General KondiJiıi, 
1ıükümetin çalrtmalarını ko1aylM . 
tırcblt iç.in sanı ile anrnıttır. 

BqJ..kan sözüne devamla, bo . 
zut hareketinin bqında bulun:ııı 
adamm •e bqlrca ıuçlulann, kı
yalarının sonuçlarından ürkerek 
Yunanistandan b.çıp ba.§ka ınem 
leketJere MiJDllUf old.Jdaruu •ÖY
ledikten sonra, hükümetin ikinci 
dqecedeki suçlulara kartı .göster -
mit olduğu acımadaa ve ordu ih 
devlet idaresinin ayrılması mese 
lesinde öç ve hınç duygularma kr 
pılmamalr için bealediii bygudan 
bahsetmİftİJ'. 

Söri rejim me.elesine getiren 
8. Çaldariı, rejimha laiç bir za -
man telalibde blman11ıt old.ğu 
DU söyJemİftİr. 

Jlerid-, her türlü kqkartma!ara 
kartı rejimi ko1117acak olaa led -
birler hükümet~e ileri sürülecek •e 
parlamentoca ba onergeler üzeri • 
ne, gerehn kararlar almacıakttr. 

Hükümet, alWW bnaaun 1irr.
diki cumuri,et rejimi ...... da
paarak deiiftirilmesini ileri ıü . 
recektir. 

Cenevre, 2a (A.A.) - B. Eden 
ve : ... itvmof, bugün B. Limnof'un 
başkaabğı al tında açılacak ulus· 
ılar sosyetesi kurulu toplantısında 
b11lunmak üzere, dün .akşam bura· 
ya gelmişlerdir. 

B. Eden, bugün Yugoslavya 
delgesi B. Fotiç ile, bu delgoenin 
Marsilya yağmcmm sıyaaal 90l'av
far hakk"cnda vereceği ırapor üre· 
rinde görüsmüştür. 

mıştır. Bundan dolayı halk parti· 
si, kendi pr~nsip1erine göre, yeni 
anual kanunun ulusa ge~loy yo . 
lile...,.. meullıt llaJrlmHla yük. 
.sek irde " anun- r.ıt.r .ebnek 
kcalaJhfnu Yermesİne çalıpcd •e 
buna elde edecektir. 

8. Çaldaris, bundan 'IOll.- hü
kümetin en çok ekonomik yenilik 
irdeıaia yenidea tevileıamesi, tüze 
hizmetlerinin düzeltilmesi gibi hü. 
kümetin e~.ıialikle göz önünde 
bıtmaıı Ji&nn welen meaeielerdcn 
baluetmiıtir. 

B. Çalcanıin RiyJe~, Wkın 
süreldi alkıtlan tle Hr ~.defalar 
kesilmittir. Söy4eıv Atinade Ye 
Yanamwtaftm ~ ıehirlerinde 
radyolarla dinleamiftir. 

Bu IÖylev, B. Hitler"in Fransa 
ve doatlan ile çalıımaia hazır ol -
dufunu mu yoksa anlqmul1klar
dan asrlfanarak B21ZSrtilüfiinO ko. 
:nınıak ve daha iyi hfr dummu 
l>e\1emetl için manevralanna de • 
nm mı edeeefini rliltenıcektir. 

Maten cli,.... ld: 
"B. Mitler taraf mdan TerilecelC 

otan elylnht nla,.:ı oladfl ve 
yıenl btn.tmalara ,el açacağı ıöy. 
leamektıMir. Fabı t.er konaıma• 
da 9ililalan ualtma fpıain nasd 
olsa ortaya çm .. ,. mimdir. 8. 
ffitler ft Girin• hu meseleyi in .. 
-eeıhı•ate hu.. olduklarım ı&yle
teler bile, acaba arı1Ulueal bir 
koetroha iltiyeceldet- midir? Bu 
kontrolu kabul etmwerae, Veraay 
antlatmaaı için yaptıklan eibi, bıı 
yeni andlatmayı bozmıyacaldarı 
hakkın.la bi.e na11I inan verecek • 
l•cDr?. Ba ..... ı-ia btanlma • 
sı görGndiijG kadar kolay defi) • 
dir.,, 

Deba'nın Amerika için 
bir yazısı 

Pariı, 20 (A.A.) - Jurnal dö 
Deha gafetesi Amerikan ulaıa 1 
bllmama yönetgelİllm İllerini ıöz. 
den geçirerek ilk krediler tüken .. 
meden Amerikada eski bolluk ııe. 
ri ıelmezse Amerik&nın bir f eli • 
kete sürilklenecejlııi Ye bu yönet. 
genin timc:liHk Runeltin talın ;Je 
ayakta durduftutta yazmakta&.-. 

Viktor Ogo'nWl ölümü -
nün ellinci yılı 

mek ve biitün dünyayı ona karşı kıfkırt· Loadra, IO (A.A.) - Albay 
mak yolunda ellerinden geleni ardlarına Liwens, JU'IB, pek sade törenle 
bırt'._,,amrşlardtt. .,. remaii ,.JuiJetlerle Arabistan 

Gerek halk putiai, gerek hü . 
kümetle İt birliiinde bulunan ötıe
ki partiler için bir rejim meeeleısi 
J'•ldw. Yalma halk partisi, her 
zaman ltiricik hükümetin ulus ol
duğu pre11sibini bhul edip ıavgP 

Halk, Batbakan ile onun ya -

'Dlndakt hilkümet 1-ıbanlamıı al
Jaflamak btediii iç.in, 8afbaka -

nm tnmi Atim ile Patru uuın -
dald ltltüll iataqoalarda thumal< 
zorunda kalmıfbr. 58,lwia ~tm 
.._ .w içindeki ~daewerlilt duJ
pluı, bütün memlekette P* iyi 
biı- etki bırakmqtır. 

Paris, 20 (A.A.) - Viktor U
&onun ölümüniln 5lı nci yıldönthnii 
tarenleri baflamıftlr· • 

Oıretmenterte talbedeD grup· 
lar Trokadero a1anmda g&rteriler 
yapmqlanhr. 

'"Beyaz kitap,. silahlanmanın ıtütün ukadatlan &ilinde, Moreton kili· 
suçunu ve .aoravmı Almaı:ıyanın sa-tına .-inin ,anıbqmdaki küçük me-
yükJemiştir. Halbuki bunda İtalyanın arlığa gömülecektir . 

........... ._.._. ..... _.._. ________ !l!!l'l_.m!!!!l!"P"ml!IJ!i9m!!!lll!!9 ................ m!!l!!!l!!P .. 1!!!11!!191"!&Plllllm!!9!!!11m!!!!!!Rll--zzızıı~~ .... ll!l!!l!~!!!ll!llZ!!!l!l!!lla•&191U~!!ml! ... MU.-..... a& ... z~m•a .. ~;!llll!!!m ..... Z~e!!!'!!!!!!!"!!!'!!!"'_...""!""" __ ~._.. 

sonuçlar alarak, kullanmakta devam ettim. vap a1•madığmdan ııc yapacağını f8§ll'IDI§ .kostümünü seçmiştim. Hüngbı .t'llingür ag• 
lıyarak odadan dqan fITladı. Ertesi hafta, 
İsveç elçilifinde, ingiliz elçisinin kansına 
rastladmı. Bu eyililmeYer kadm bana, ken• 
disine tavsiye etmiş olduğum, göğüs hasta• 
lıklı ingil'i.ı eğitmen kaduıı her vakit hatır
ladığını, kendisini Uıciliz kolonisine verdid 
pnien-partiye de çafmnağı unutmadığniıf 
söyledikten 10nra: "Hasta gibi &örünüyor .. 
• 4a dediğiniz kadar yoksul olmıyacak, 
Vort'ta &iyinmekte olduğuna inanıyorum.,, 
dedi. 

llLlJS'.,. ,..,_. Tefrika: 78 

San Michele'nin kitabı 
Türkçeye 9'Vire•: Nauhi B.A YDAJt 
Y--: Ahel MUNT 

Bu it böyle ise de NOl'Strom gene, benim 
bakım karşdığı olarak ayniğ bağı§lar kabul 
etmek teklindeki metoduımm iyi sonu'1ar 
vermekte olduğundan adam akıllı ıüpbele
niyar ve hesap pusulası göndemie0 io daha 
doğru olduğu baklandaki göriifüıade ayak 
diriyordu. Ben bunun bu kadar kesin oldu
ğuna güvenmemekte bulunduğumu söyle
dim. İşin doğrusu, müşterilerimden bir ka· 
Çı benden, boş yere, bir iki kere yazıp hesap 
istedikten sonra hiç bir şey ödemeksizin or
tadan kaybolmuşlar idiyse de bu gibi h!dise
lerin, İngilizler yüzünden başıma gelmiş oJ
d\ığunu hatırlanuyorum. 

Bundan başka, bir çok kimse • 
ler de bana, kendilerind~ istiyebilecc.b:ıne 
Ç~k üstün paralar göndermişlerdir. Müşte· 
rılerimin bir takımı mallarından aynlma.k· 
tansa paralarından aynlmağa razı olmakla 
beraber ben, her vakitki sistemimi gene, iyi 

Elime geçirmiş olmaktan pek zevk duymut olduğwuı söyledi. İyiliklerimi anlata aıala-
oldufum şeylerden biri de Mis C. dca, Ame- ta bitiremiyor. bana karp beslediği ıaygı-
rikaya gideceği gün, aldığnn Loden kuma· nın para ile münasebeti olmadılmı, hayatı-
pndan yapılma eski bir pelerindir. . B~ m brtamuş olmamdan· dolayı nuıl teşek· 
karp duyımkta bulund11ğu sonsm m1D!1~tı kür edeceğini bilemediğini. bütün varını 
ve kendisine etmiş olduğum büttin iyılık- yoğunu verse borcunu Bdiyemiyeceğini IÖY· 

len. bildirmek imkansızhğuu, vakit kaybet- lüyordu. Bu kadar sevimli bir kadının ağ-
meclen anlatabilmesi içia arabamda dola§lr· zmdan blitün bımlan dialemek pek hoşuma 
kea omuamcfa bu pelerini &örmil§tüm. Be- gidiyordu. O kOftlmba b-. de, koyu lm-
ğendiğim bu pelerinle dizlerimi örttükten D1lıll ipekliclea yapıJnut ~ kosttimUnl 
.mra kendisine "bu hoşuma gitti, alıyorum,, ha,yraıa IMurraıı •11"edi,101dma. K•dia de 
dedim. On yıl önce Salzburgda satm aldı· benden geri kalmıyor, firninenhı UaeriDde-
pu ve pek sevdiğini söyledt "Ben de öyle,, ki Venedilc ~ıauında. kq göz aramada, 
cevabmı wıerdim. Hemen Old Englaııd'a git- kendine bakıp dmııyarda. Uzan w ince ta· 
meyi, ve onda bulabilecefimiz en pahalı ymdan gözlerimi aymnabrlm, borcuna nr-
İüoçya pelerinini bana armağan etme!i 1- §ılık olacak kost6m6nU bb11l edeceğimi ve 
leri sürdü. Kendisinden İskoçya pelerinle· onun tam istediğim şey olduğuna bildir-
rini istemediğimi anlattun. Mis C. bana çok dim. YUzünde beliren sevinç • saat yedide 
güçlükler göstermiş ters bir kadındı. Öyle Ronli'yi oteline göaderip kostümü aldıra-
kızdı ki bana selam bile vemıekahin araba- cafımı haber venr vermez - bir acı halinde, 
dan atladı ve ertesi gün Amerikaya gitmek güzel yüzünde, donup kaldı. Kızgmhktan 
üzere vapura bindi. Kendisini hiç görmedim. bembeyaz, kalktı ve 1imdiye kadar böyle bir 

Bir de, Londraya dönmeden Vilye cad- önerge karşısında kalmamış olduğunu söy-
desindeki evime gelip beni gören Ledi lcdi. Bunmı pek tabiiğ bir şey olduğu ceva· 
Mod B. hadisesini hatırlıyorum. Hesap iste- bmı verdim. Ne istenem esirgemiyeceğini 
mek için bana üç kere yazdığı halde hiç ce- söylemiıkea ben, kendime göre sebeplerle, 

Hesap pusulası gönderip alacaklanmı i.,. 
tememekte gösterdifim inadın gunmımlat 
kenHime gihoenmekten gelmek~ olduğunud 
Norstrom'a eöylenmit olmuı beni pek in .. 
citti. 'Eğer Noratrom'un dedikleri doğru ise, 
açıkça söykmeiiyim ki, bütün arkadaşı~ 
bu ~ksiklikten uzaktılar; çünkü, terziler gi~ 
bi, hesap pusalalanm g&ıderiyor ve hasta• 
larmın kendilerine uzattığı a1tın lirayı, hig 
utanç duymadan ceplerine atıyorlardr. Bir1 
çok hekim evlerinde. hastanın, çektiği acıla .. 
n söylemek için ,ağzını açmadan önce, ma.ı 
samn üstüne vereceği parayı bırakması gö.j 
renek olmuştu. 

(Sonu var) 
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Bay l..1avaJ Parise 
döndü 1 

LEHiSTA ··nA: 

Mareşal Pilsudski'nin 
ölümünün yankıları (Başı 1. 'f!i sayı/ada~ 

recegı öylev üzerinde ne gibi bi· 
etkisi olacağı şimdiden bilineme::ı 

Laval - Göring konuş -
mal arı ve f ransrz 

gazeteleri 
Paris, 20 (A.A) - Entransijan 

gazetesinin özel aytarı diyor ki: 
"Fransız dış bakanının gülüm · 

semesi, B. Göring ile yaptığı gö. 
rüşmeden duyduğu kıvancı her 
sözden daha fazla göstermektedir 
Gerçekten bu görüşme iki mem!e 
ket adamı arasında bir uylaşma · 
dan fazla bir şey değildi. Fakat 
bu görü§menin bir aydanberi bah~ 
edilnf!:kte olan Laval - Hitler 
görüşmesinin birinci adımı oldugo 
söylenebilir.,, 

Paris, 2o (A.A.) - Sabahki ga· 
zeteler, Laval - Göring görüşm<' 
si ile uğraşmaktadırlar. 

Büyük gazetelerden bir çoğu 
bu görüşmeyi, B. Laval'ın Berlb 
göretinin bir başlangıcı saymakta 
dırlar. 

Övr gazetesi ile Eko dö Pari 
gazetesi, f ransız - sovyet andlaş· 
masma göre iki taraftan herhan· 
gi birinin ötekine danışmadan 
herhangi bir girgide bulunmama
sı lazım geldiği için, B. Lavalin 
şimdilik Berline gitmeyi düşün · 
mediğini oranlamaktadırlar. 

Övr gazetesi, konuşmalara 
yeniden başlanılacağını ve ·biraz 
sonra da Bertin yolculuğunun ya· 
pılacaY,ını ilave etmektedir. Bu
m•nla beraber, şimdilik Fransa -
Rusya, ve Almanya arasmda bir 
anlaşma yapılmasının mümkün 
olt""!\dığı kanağatı vardır. Fransa, 
Polonyanm Almanyadan yüz çe 
vireceğini ummuşsa da, bu umud 
bosa çıkmıştır. 

Lö Jurnal, 8. Hitlerin, mare -
şal Pilsudskinin ruhunun dinlen -
mesi için yapılan ayında hazn
bulunmuş olmasına önemle itaret 
etmektedir. 

Övr gazetesinin diplomasi ay
tarı, B. Lavalin yakında vereceği 
söylevde B. Hitlerin ileride ya · 
pılacak konuşmalara açık kapı hı 

rakması dileğinde bulunacağım 

yazmaktadır. 

B. Cöringin, Almanyanın öte
ki devletlerden beklediği özveri
lerin •eler olduğunu sayıp döktü
ğü söylenmektedir. 

Pöti Parizyen gazetesi, bütün 
bu itlerin Fransayı dostlarından 

ayırmak için yapılan bir alman 
manevrasından başka bir •ey ol -
ınadığmı yazıyor. 

Bu gazete, B. Lavalin Berlin
den geçtiği sırada resmiğ bildiri
ğe bir kelime eklemekten kesin 
cı\ .u!tk çekinmit bulunduğunu ila
ve etmektedir. 

iyi haber alan çevenlerde, B. 
Laval ile B. Göringin aralarındaki 
görüşme hakkında hiç bir şey söy
lememek için uyuştukları inanç · 
lan maktadır. 

İngiliz gazeteleri ve 
Lavarin yolculuğu 

Londra, 20 (A.A.) - Pazar gü
nü çıkan gazeteler, B Laval ile B. 
Göring arasında yapılmış olan g;;. 
rüşmeye büyük bir önem vermek
tedirler. Bu gazeteler, B. Lavalm 
yakında Berline gitmesi iktimali 
oldu;?unu kabul etmektedirler. 

Dil Kılavuzu 
üLKünün 

27 in~ sayısında toplu olarak 
çıkmıştır. Büyük dil devrimind~
ki ödevini yerine getiren ÜLKÜ' 
nün yıllığı eskiden olduğu gibi 
gene 250 kuruştur. Ulus basım 
ev:•1rle ahone yaz1lnıaktadır. 

Varşova, 20 (A.A.) - Mareşal 
Pilsudskinin ölümünün memleKet
te uyandırdığı etkilerin ilk yankı
larına hükümet partisinin gazete· 
si olan Czas gazetesinde rastlan
maktadır. Bu t;azete diyor ki: 

"- Tarihin en nazik daklka
larmda Polonya ulusu birlik tt:n 
ayrılmamıştır. Bugünkü gi..inde u
lus olgunluk ve yurdseverlik gös
termenin ne lüzumlu biı ödev ol
duğunu anla:nış bulunuyor Pil
sudskinin eserini yaşatmak iç"n 
herkesin doğru yoldan ayrılma
ması gerektir.,, 

·Mareşal Pilsudski'nin sı
yasal tutsusu yok 

Varşova, 20 (A.A.) - Polon ra 
Telgraf ajansı bildiriyor: 

Pari-Suar gazetesinin, Mare
şal Pilsudskinin sıyasal bir tutsu· 
su olduğu yolunda vermiş olduğu 
haber asrlsızdır. 

Polonya kabinesi yerinde 
kalıyor 

Varşova, 20 (A.A.) - Bugün 
öğle üzeri toplanan Bakanlar ku
rulundan sonra Cumur Başkanı 

tarafından kabul edilen başbakan 
saraydan çıkarken demiştir ki: 

"- Mareşal Pilsudskinin ölü
mü yeni bir durum doğurmuştur. 

Bu durum içinde Cumur Başkanı
nın yönetgeyi vermek istiyeceği 

kimseleri seçmesi gerekeceği ka· 
nağatımda olduğumdan bütün ba
kanlarla anlaşarak kabinenin çe
kilimini verdim. Cumur Başkanı 

şimdiki kabineyi yerinde bırakma
ya karar verdiğinden isteğine U· 

yarak ve güvenine dayanarak işi
mize devam edeceğiz. Son günle
rin büyük acısının ulusumuzu hü
kümetin etrafına toplıyacağına i
nanıyorum.,, 

Polonyanrn yeni seçim 
kanunları 

Varşova, 20 (A.A.) - Parla
mentoda hükümet bloku adını a
lan Pilsudski grupu, yeni seçim 
kanunlarmı hazırlamak için büyük 
bir kınav göstermektedir. ... ___ _ 
ALMANYA'DA: 

B. Göbels'in bir söylevi 
Berlin. 20 (A.A.) - Darmştad

Frank[urt otomobil yolunun açıl
ması dolayısile B. Göbels, şu söz
leri söylemiştir: 
"-Başka ülkeler yalmz süel or

dular kurarken, Almanya, süel or
dusu ile beraber, kalkınma ve iş 
ordularım da kuruyordu. Alman
yanın, kotarılacak meseleleri de 
çoktur. Almanya, ordusunu sava
şa girmek için değil, fakat barışı 
korumak için kurdu. 

Alman işçisi, dünyada kendi 
işine karışılmadığını kıvançla gö
rüyor.,, 

Alman demiryolları direktörü 
B. Dorpmüller de bir söylev ver· 
miş, otomobil yollarını, mısır eh
ramları, çin seddi, Süveyş ve Pa
nama kanalları ile kıyaslamıştır. 

Bundan sonra birkaç sözle bu 
söylevlere cevap veren B. Hitler, 
otomobil yolunu gezmiştir. B. Hit
lerin arkasından yolu yapan 4.000 
işçi otobüslerle gidiyordu. 

Yeni bir yüzme rekoru 
Düseldorf, 20 (A.A.) - Ba

yan Mart Genenger, 4-00 metre ku
laç atarak yüzme dünya rekorunu 
6 dakika 28 3.10 saniyelik bir za
manla kırmıştır. Rekor, önce 6 da
kika 29 saniye ile bayan Kaştayn 
da idi. 

ULUS 

DA(;INIK Dll\'l KI.AR: 

B. Göring'in Varşovadc- · 
görüşmeleri 

Var~ova, 20 (A.A.) - B. Gö 
ring, dün akşam B. Bek ile iki bu 
çuk saat görüşmüştür. Alman ba
kanı bu görüşmenin pek içten ol
duğunu ve dönen bazı yayınltlar 

tenine olar:tk Polonya ile Alman 
ya arasındaki dostça ilgilerin sık 
la~makta d'!vam ettif:inin a·1)ac;ıl 
mac;ma yaradığını söylemiştir. 

B. Göring, gecen şubatta, bera 
her tilki avına gitiği ordu ispekte 
ri General Sosnkoviski ve F abriçi 
ile birlikte, Almanya büyük elçili· 
ğinde yemek yedikten sonra saat 
2? de Berline h reket etmiştir. 

General Göring Varşo -
vadan ayrıldı 

Varşova, 20 (A.A.) - General 
Göring ve ya uıdak.br dün nkşam 
saat 22 de Varşovad'tn ayrılmış -
lardır. 

Dış i~ler Bakanı B. Bek ile ha
va komutam B. Zayski, Alman bii
yük elçisi fon Molteke ve protokol 
asşefi istasyona geler~k Alman sa!. 
gT •nı u'!ur!:ımır,trr. 

B. Göring'in bildiriği 
Paris, 20 (A.A.) - Matin ga

zetesinin Varşova aytarı, B. Gö
ringin Varşova'dan ayrılmazdan 
eve! aşağıdaki bilciiriğ i neşretmiş 
olduğunu bildiriyor: 

"Almanya ile Polonya arasm
daki ilgilerin, Mareşal Pilsudski
nin sağlığında olduğu gibi ayni 
dostluk havası içinde devam ede
ceği kanağatı ile Varşova'dan ay
rılıyorum. Almanya ile Polonya
yı ilgilendiren birge meseleler 
hakkmcla iki ülkeyi de hoşnut e
decek şekilde görüştüm.,, 

Hicaz prensi İ talya•ya 
gitti. 

Napoli, 20 (A.A.) - Hicaz 
Prensi Suud Bin Abdül, dün Vik
torya vapuru ile buraya gelmiştir. 
Y anmda Hicaz dış bakanlık yö
netgt'ri Fuad Hamzabey vardır. 

Prens, Avrupaya, batı soysal
hğını yakından görmek için geldi· 
ğini söylemiştir. 

Bugün İtalya veliahtı ile bir
likte öğle yemeğini yedikten son
ra, Roma'ya gidecek ve orada 
dört gün kalacaktır. 

Kırat ile B. Musolini tarafın
dan kabul edilecek olan prens, 

sonra Paris, Lahe:y ve Londraya 
gidecektir. 

Doğu Af rikasma giden 
askerler 

Napoli, 20 (A.A.) - Pollenza 
vapuru, 200 topçu, 260 katır ve 
harb gereçleri olduğu halde doğu 
Afrikasma hareket etmiştir. 

Habeşistan İtalyan ga -
zetelerini yalanlıyor 
Adis Ababa, 20 (A.A.) - Ha

beşistanın silahlarının modern 
olduğu hakkında italyan gazete
leri tarafından yazıların asılsız ol
duğu bildirilmektedir. 

Habeşistanın hava kuvveti, ö
nemsiz ve süel bakımdan hazırlık
sızdır. Bundan başka Habeşista
nın boğucu gazleri olmadığı gibi, 
bunları yapacak teknik araçları da 
yoktur. 
~,_, ~ ~Y.~~~ ~~~ .... ~~~~~ıl'~ 

~ ~ 
,~Tuna Caddesinde No. 4 ~ 
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~~ Mükemmel bir ev. Mobilye- ~ 
~~ li veya mobilyesiz. Bir sene ve- ~ 
~~ ya daha uzun müddetle kira· .,.f, 

1 

:; hktır. Yukanki adrese müra- ~~ 
~ caat. ~~ 
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Fransız frangı 

düşecek mi? 
Londra, 20 (A.A.) - Paristcn lıil -

diriliyor: Finans Bakanı altın esasının 

kaldırılmıyacağını söylediği halde, frank 
değerinin düşürülmesinden korkuluyor. 
Bu haberi kesin olarak yalanlamayan 
hükümet tenkid olunmaktadır. 

Adana Halkevinde 
konferanslar 

Adana, 20 (A.A.) - Halkevi
nin hapsevinde verdiği konferans
lara devam edilmektedir. 

Adanada şair Ziya 
yıldönümü 

Grevciler anla~trlar 
llavr, 20 (A.A.) - Şamplen va

puru, dün akşam Nev-yorha hare
ket etmiştir. Grev yapan denizci
ler. deniz tecim bakanının önerge
lerini kabul ettik1erinden geminin 
22 yolcu ile hareketi imkanlı ol
muştur. 

Adana, 20 (A.A.) - Şair Ziya 
Paşanın ölümü yıldönümü dolayı
siyle şehrimizde bir top1antı :ya
pıldı. Halkevinde yapılan bu top
lantıda aytaçlar şairin yaşayişını 
ve eserlerini degerli söylevlerle 
anlattılar. Şairin mezarına halke
vi tarafından güzel bir çelenk kon· 
du. 

Çekoslovakya seçimi 
sonuçları 

Prag, 20 ( /' A.) - Saylav se
çiminin ilk sonucuna bakıhrsa, es
ki hüki:imet çoğunluğunu, meyda
na getiren ulusal c;osyalist, sosyal 
demokrat ve çiftçi partileri eski 
durumlarını tutmaktadırlar. 

Bunların içinde en önemlisi o
lan çiftçi partisinin fazla oy aldı
ğı sanılıyor. 

Eski hükümet çoğunluğunun 
alman sosyal demokrat ve çiftçi 
partileri ise, sudete alman partisi
ne verilen birçok oylar kaydetmek
tedirler. 

Mareşal Makenzen hasta 
Peşte, 20 (A.A.) - Kamından 

hafifçe rahatsız olduğundan Feld 
Mareşal Makenzen pazar şenlik

lerinde hazır bulunamamıştır. Bu
nunla beraber kendisi bugün yap1-
lacak ~enliklerde bulunmak arzu
sunu göstermiştiı. 

'. u kara Levazım Amirli~i 
Satınalma Komisyonu 

ilan lan 

İl / · ı 

Çatalca civarındaki bir
likler ihtiyacı olan 132.000 
kilo sığır eti kapalı zarf ile 
eksiltmeye konulmuştur. 1 
kilosunun fiatı 29 kuruştur. 
İhdesi 8 haziran 935 cu
martesi günü saat 15 te ko
mutanlık satm alma komis
yonunda yapılacaktır. İlk 
teminatı 2871 liradır. Şart
namesi 191 kuruş mukabili 
komutanlık satın alma ko
misyonunda alınabilir. Tek
lif mektublannm belli sa
atten en az bir saat eveline 
kadar komisyona vermele-

lt~:::::~~:~~;i ye~;~:~~i. :ı: ~ flanlon ~~ 
" . ~ ~ ~ 

İLAN 

Çocuk sarayı caddesinde 
t>5 numaralı dükkanda sucu
luk eden Alinin sattığı Taş
delen suyunun tahlili so
nunda kirli ve karışık oldu
ğu anlaşılmış ve kendisin
den elli lira para cezası alın
masına karar verilmiştir. 

(1151) 1--2025 

İST ANBULDA KİRALIK 
DAİRE 

Maçkada Subai apartımanında 
6 No. daire 1 haziran 1935 tari
hinden 1 B. Teşrine kadar kiraya 
verilecektir. Mobilyeai her müt
külpesendi memnun edebilir. Sı· 
cak sulu ve yedi odalıdır. Dört 
ayı lstanbulda manzaralı havadar 
'1>ir apartmanda geçirmek istiyen-
ler İstanbul ( 42467) telefona ve 
yahut dördlincil Vakıf han üçün
cü kat 32 numarada Bay Maksuda 
müracaat etsinler. 

1-2029 

-···-----
Ankara radyosu 

Bu akşamki progı am: 
19.30 - Çocuk saati 
19.40 • Musiki: 

Elegie: Goens 
Jarel: Gavotte 
Saint Saens: Samson et Dalila 
Violonsel : Edip Sezen 
Piyano: Ulvi Cemal 

20. - Maliye vekaleti saati 
20.10 - Musiki: 

Haydn: Trio 
Piyano: Ulvi Cemal 
Keman: Nedet Remzi 
Violonsel: Edip Sezen 

.ı:0.30 - Dans musikisi 
20.SO - Haberler 

TURI\ 
ÇO(,Ul(l~ARI 

TÜRK KUŞ U'na 
uçucu üye yazdınız 

:::::s 

Ankaradaki müş
terilerimin göz 

önüne 
Şimdiye kadar çalışmak

ta olduğum Yeni Ankara an
banndan 15.5.1935 tarihin
den itibaren alakamı kestim 
zamanıma ait muamelat hak
kındaki işlerden şimdiden 
sonra mesuliyet kabul et
mem. Badema göndereceği
niz malları Kayseri Ümit 
anbarile göndermenizi say
gılarım la dilerim. 

Komisyoncu 
Osman Fehmi 

1-2019 

SATILIK ARSA 
Y enişehirde Setanik cad

desinde Devlet dairelerine 
yakın ve yüksek bir yerde 24 
metre cepheli, geniş bir ar
sa satılıktır. İsteklilerin Pos
ta T. T. U. M. ğü veznedarı 
Şakire müracaatlarL 

1-2023 

Dalctilo aranıyor 
Ankarada bir ecnebi mües

sesesi için tilrkçe ve fransızca 

bilen tecrübeli bir daktilo bayan 
aranıyor. Talihlerin her gün sa
at 18 d~n 19 a kadar yeni otel 
müdürlüğüne müracaatları. 

1 - 2015 

KAYIP 
931 yılında yirmi üçüncü a-

laydan almış olduğum terhis 
tezkeremi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Ankarada: Öksüzce mahalle
sinde Öksüzce çeşmesi aokağm
da 65 numaralı evde oturur E
laziz - Hozat kazasının piyade 
ihti~at mülazimlerinden 322 do
ğumlu Necip oğlu Tahsin 

1-2018 



.. 21 MA YJS 1935 SALI 

Karacabey Harası Merinos yetiş· 
lirme çiftliği müdürlüğünden: 

Elli beygir kuvvetinde bir aded ağır yağ traktörü ile bir 
aded dörtlü disk pulluğu ve tali kanallar inşası için elli 
santim derinliğinde ve bir metro genişliğinde hendek aça
cak bir pulluk ile bir aded üç beygir kuvvetinde gaz motö
rü ve bir beygirle kabili cer bir aded kuyu manajr ve tu
lumbası ile iki aded altışar demirli anız puJluğu ve bun
ların teferruatları kapalı zarf usulile mübayaa olunacak
tır. Şartnamesini görmek istiyenlerin İstanbul Baytar Mü
dürlüğü i1e Karacabey Merinos yetiştirme çiftliği Müdür
lüğüne ve isteklilerin de şartnamedeki esasat dairesinde 
verecekleri "dört yüz,, liralık muvakkat teminatlariJe bir
likte eksiltme günü olan 26 Mayıs 935 pazar günü saat on 
beşde Karacabey Harasında müteşekkil Merinos yetiştir
me çiftliği komisyonuna müracaatları ilan oluur. (2692) 

1-1988 

,. Ba'"'l\1üdürlüğünden: 
900 metre 1 1/2 parmak siyah demir boru ile 12 torba çi

mento pazarhkla satın alınacaktır. 
Borunun muhammen bedeli metresi seksen beş kuruş 

cirnentonun bir torbası 200 kuruştur. 
.. Vermive istekli olanlar yapılacak pazarlığa girm~k 
uzere 25-5 935 cumartesi salt 15 de Başmüdürlük kom;s. 
vonuna gelmeleri ilan olunur. (1133) 1-1985 

". 111 ı mı ıı ıuıı ı 111 ı nn 111ııll!!llıııııımmııııı. mı • .Dj 

Sınema aleminde şöhretini kaybetmiyen 

1
§ 

GRET A GARBO . . . . ? filminde 
~ E 

V nlili~iru ,~n: 
l - Ankara Merkez kazası hududu içinde çıkarılacak 

taş, kum, tuğla, kireç ve sair mevaddan alınacak rüsumun 
bir seneliği şartnamesine göre kapalı zarf usuJile artır
maya konulmuştur; 

2 - Bu resmin muhammen bedeli 18151 liradır. 
3 - Bu artırmaya aid evrak şunlardır: 
A - Artırma şartnamesi. (fstekliler bu şartnameyi be

deli mukabilinde Ankara muhasebei hususiye müdürlü
ğiinden alabilirler.) 

4 - Artırma 27 mayıs 1935 tarihine gelen pazartesi 
günü saat 15 te vilayet daimi encümeninde olacaktır. 

5 - Artırmaya girmek için. 
A - 2490 No. lu artırma ve eksiltme ve ihale kanunu

nun 17 inci maddesine uygun 1361 lira 14 kuruşluk mu

vakkat teminat vermeleri 
B - Ticaret odasına kayıtlı bulunması. 
6 - Teklif mektupları ihale günü saat 14 de kadar vi

layet daimi' encümen riyasetine verilecektir. Posta ile gön
derilecek mektupların nihayet saat 14 de kadar daimi en-
cümen riyasetine gelmiş olması lazımdır. (1126) 

1-1976 

Baş 

İzmi " Memleket Hastanesi 

hip1iğinden: 

1 

ULUS 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umum Müdürlüğü ilanları 

ANKARA GAR BİNASI EKSİLTMESİ 

Ankara istasyonunda yeni yapılacak gar binası ile ga
zino binasının bütün tesisatile beraber inşası kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Bu inşaatın keşif bedeli 789.309 Jira 55 kuruştur. 
2 - Bu iş için isteklilere verilecek evrak şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) İnşaat projeleri ve sondaj kesimleri 
C) Tesisat av an projeleri (kalorifer, sıhhi tesisat, 

elektrik, havagazı) 
D) Fenni şartname 
E) Keşif hul§sası 
F) Tesisatlar şartnamesı 
G) Taksimat cedvelleri 
H) Mukavele projesi 
İ) Umumi şartname 

lstekliler bu projeleri ve evrakı 39 lira 22 kuruş karşı
lığında devlet demiryollarrnın Ankara ve Haydarpaşa 

veznelerinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 20 haziran 935 tarihine gelen perşembe 

günü saat 16 da Ankarada devlet demiryolları yol ve me
bani dairesi binasında toplanacak artırma ve eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin asağıda 
yazılı teminatı ve vesaiki aynı gün saat 15 şe kadar ko
misyon reisligine venniş olmaları lazımdır. 

A) 2490 No.lu kanunun 17 inci maddesine uy~·un 35322 
lira 38 kuruşluk muvakkat teminat. n 

B) 2490 No. Iu kanunun tayin ettiği vesikalar 
C) Bu kanunun 4 üncii maddesi mucibince bu i~e rrir

meğe kanuni' bir mani bulunmadığına dair beyannam;. 
D) Şimdiye kadar asgari' 500.000 lira kıymetinde ve 

mimari kıymet itibariyle gar binası ayarında tek bir bina 
inşa etmiş olduğuna dair Nafıa BakanJıömdan musaddak 
ehliyet vesikası ::. 

5 - Teklif mcktubtarı ihale günü saat 15 şe kadar 
makbuz mukabilinde komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektubların nihayet bu saate ka
dar komisyona gelmiş olması Hizımdrr. (1108) 1 - 2012 

1 LAN 

Muhammen bedeli ile mikdar ve vasıfları aşağıda ya • 
zıh bulunan kömür tahmil ve tahliye işi 30 • 5 - 935 per • 
şembe günü saat 15 te kapalı zarf usuliyle KA YSERİ'de 
işletme müfettişliği binasmda öulunan dördüncü komis -
yonda ihale edilecektir. 
Yapılacak iş İdareye aid Ankara deposunda kömür tah

mil ve tahliye işidir. Bu işe girmek istiyenlerin (273) lira 
(38) kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve kanunun 
tayin ettiği vesikalarla, kanunun dördüncü maddesi muci
bince işe ginneğe manii kanuni bulunmadığına dair beyan
name ve teklifler ile aynı gün de saat (14) de kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler Ankara Deposunda ve Kayse
ride dördüncü artırma ve eksiltme komisyonunda parasız 
olarak dağıtılmaktadır. (1119) 1-1963 

Cınsi 
Ankara Deposunda yapılacak 
kömür tahmil ve tahliyesi 

Mikdarr 

Ton 

(16,200) 

Muhammen 
bedeli 
Lira 

(3645) 

. l - İzmir Memleket ve Eşrefpaşa hastanesinin (2~ 
bın 300) liralık ilaç ihtiyacı 18.5.1935 giinlemecinden 2 hazı
ran 935 günlemecine kadar 15 gün müddetJe ve kapalı 
zarf usuliyle münaaksaya konulmuştur. 

2 - Şeraiti münakasayı görmek istiyenler Ankara ve 
lstanbulda sağlık müdürlüklerine müracaatları. 

l(ay eri illi ·ktı:at Jaul{a ı 

·da re le yeti eisliği ndeıı! 

3 - Münakasaya istekli olanların bedeli münakasanın 
Y~z~e yedi buçuk nisbetinde dipozito akçası muteber ve 
mıllı banka makbuzu veya mektubu ibraz etmiye mec· 
burdur. 

4 - İsteklilerden iştirak edecekler bir zarf derununda 
teminat mektubu veya makbuzu bir zarf içinde de teklif
n~esini ve iki zarfın da bir zarf içine konularak üstü m~
hurlenerek zarfın üzerinde hangi iş için münakasaya iştı
rak edildiğinin yazılması ve açık adresinin ve isminin de 
yazılması. 

5 - Eksiltme işi günü olan 2 haziran 935 pazar güniı 
saat 9 dan 12 ye kadar İzmir vilayet encümenine müraca-
atları. (1130) 1 - 1987 

KiraJık: Odalar 
Anafartalar caddesinde Zencirli cami karşısında İş bü

rosunun bulunduğu katta cadde üzerinde 3 oda kiralıktır. 
lJepsi beraber ve ayrı ayrı verilebilir. Büro, kabine, ve ika-
ınete el\ltrişlidir. T.L. 2037 1-2022 

Anl,ara Ticaret ve Sanayi Odası si· 
ci]Jj ticaret bürosundan : 

Sicilli Ticaretin 192 numarasında müseccel bulunan 
~kara cimentolan Türk anonim şirketinin 27.1.1935 ta· 
rıhli alelade ve 21 nisan 1935 tarihli fevkatade içtimalarına 
ait zabıtnamelerin 20.5.935 tarihinde tescil edildiği ilan o-
lunur. 1-2021 

Marı~m on altıncı per embe gunü içtimaı mukarrer 
bulunan heyeti umumiyede nısabı ekseriyet hasıl olama
makla t:anunu ticaretin 366 mcı maddesi mucibince umu
mi toplantı haziranın 15 inci cumartesine talik edilmi~ 
oldu~undan hsisedaratım mahlmu olmak üzere ilanı key-
fiyet olunur. 1-2020 

Aıılia ·a Cümlıuri 'et lV iiddei .. 

Umuıni iğiııde ı: 

Han vazife halinde bekçiyi tahkirden suçlu aslen kas
tarııonili olup eski Ankara 189 alayda asker ve bu alay ku
mandanı Sabri nezdinde emirber neferi Kurt oğullarından 
Halil oğlu 324 Do. lu İsmail zabitaca bulunamadığından 
Ulus gazetesiyle ilanen ihtarat icrasile duruşma günü o
lan I0.6.l 935 pazartesi saat 10 da Ankara birinci asliye ce
za mahkemesine gelmesi eya ikametgahının bildirilmesi 
ilanen ihtar oluur. (1152) l-2024 

P. 'r. T. Ankara 
, Baş nıiidürJüğündeı : 

Eksiltmeye çıkarılan Ankara - Kızılcahamam arası 
yazhlt otomobil postasına verilen fiat fazla görüldüğün
den eksiltme 18.5.1935 tarihinden itibaren on gün uzatıl
mıştır. Son gün olan 28.5.l 935 sah günü saat on beşe ka
dar indirmeğe talip olanların Ankara Posta, Telgraf ve 
telefon baş müdürlüğü eksiltme komi yonuna müracaat-
ları. (1154) 1-202& 

SAYIFA 7 

H a v a c ı l l k 11 e s p o r 
- Sayı 141 içindekiler -

Niçin tayyart, bugünün en güvenli 
bir taşıma vasıtası olmuştur? 
Hava hukuku 
Havada olub bitenler 
Yediden yetmişe kadar 

Ye1ken uçuşu 
TÜRK KUŞU haberleri 
Sporda müsabaka idmanlarına kaç 

Rilat Ta<>ktn 

Sinanoglu 
Nü J~ct l/a'jim 

Forid Ziya 

yaşında başlamalı? Vildan Aşir 
Som meydan muharebesini havadan 
nasıl gördüm? ( l ngiliz rayyare-

cisi Albay Enderbv) 
Ankara kayakçılarının Uludağ 
gezintisi nasıl geçti? /Jyas Sina/ 

Unutmuyorlar (Hikay <>) Server Zıya 
Gürevin 

Göklerin çocukları (şiir) 
TÜRK ÇOCUKLART . TORKKUŞU'NÜN .. 

KANADLARI ALflNA KOŞUNUZ 
Busayıdaki parasız MODEL\ A yy ARE ARMA

GANINI MÜVEZZ!DkN 1STEY1NtZ 
~·~~ • ~ ~ ~ y T • ~ ~ ~ ~ • ~ ~ ~ ~ .. ~ .. ~~~~.·.~~~ ~ ~ ~ ~~YA..~A.•~Y~' 

'.C ~ ..: .. '.6 • ıı..,.,.-... "'" .... ""' .... ....," 

·~ Kuruluş U A N f 
:~ 1 8 9 1 yerine çıkar 
.~ 44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftahk 

I
~ resimli gazetenin Ankara'da satış yeri AK B A Ki- ~ 

tapevidir. Senelik abone 10 lira. Sayısı 20 kuruş. 
~~~ .. ~~~~.~~~~~~·.~ ... ~~ ~ . ~ . ~ ~ ~ ~ ~ 

A 6 & • 4 ~ ~ ~ 

Sa ılık emlik 
Eın]a] ve Eytanı Bani a ından: 

Esas No. Mevkii ve nevi DipoZlto 
34 İsmetpaşa mahallesi Poyraz sokağı 7 kapı 34.-

36 

37 

38 

39 

318 ada, 5 parsel No. lı 85 metre arsa 
Yeğenbey mahallesi Mescid soka~ ı kapı l 00.-.. 
203 ada, 20 parsel No. lr evin 190 336 hissesi 
Hacıdoğan mahallesi İbadullah sokağı 6 ıoo.
kapı 145 ada, 34 parsel numaralı ev 
Hacıdoğan mahallesi İbadullah okağı 64 72.-
kapı 292 ada, 1 parsel No. h evin 76/106 hissesi 
Hacıdoğan mahallesi Matbah oknğr 7 60.-
kapr 290 ada, 22 parsel No.lı ev 

_Yukarda yazılı mlilkler peşin para ile ve açık arttır.. 
ma ıle satılacağından isteklilerin ı haziran 1935 cumar. 
test günü aat on altıda bankamıza gelmeleri. (1087) 

1 - 1943 

• • • 
J7~cı arıyoruz 

UJ 



~ .... ~ 

P. T. T. BaşMüdürlüğünden: 
524 metre 12 s/m lik 1 maktah potrel ile 131 dane 20 

ve 131 dane 25 s/m lik 5/8 kalınlığında altı köşe başlı civa
ta pazarlıkla satrn alrnacaktır. 

Potrelin tahmin edilen fiatı beher kilosu dokuz, civa
tanm beher kilosu krrk kuruştur. 

Satmrya istekli olanlar yapılacak pazarlığa girmek Ü· 

zere 25-5-935 cumartesi saat 15 de P. T. T. Başmüdür1ük 
komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (1132) 1-1983 

T T T TRTfTLTLTıTıTıTıTıTıTıTıTıTıTıTıTLTLTLı:ı• 
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BUYUK 
Tayyare Piyangosu 

Binlerce ki,irıin ) iizliııü giildiirdii 
2 inci keşide 11 HAZİRAN 935 tedir 

Büyük ikramiye 30,000 liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

"20.000,, liralık bir mükafat vardır ... 

Tü.rl\:iye Tiftili Cemi yeti 
Başl{aıı lı ınndan: 

Yaz geldi. Sıcaklar başladı. Vücudu serin tutmak için 
halis tiftikten zarif Ankara sof undan caket giyiniz. Bu ku
maşlar Türkiye tiftik cemiyeti merkezi umumisinde, An
k~rapalasta, Yerli ma1lar satış mağazasında bulunur. 

Muhtelif renkleri vardır. Fiat bir buçuk ve bir liradır. 

Ak.yazı A~k.eri kereste fabı·ik.ası 
l\ıf üdürlüğündeıı: 

1 - Akyazı Askeri kereste fabrikası 935 senei malisi 
içinde yapacağı Tomruk ve kereste nakliyatını yim1i gün 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye koymuştur. 

2 - 8 - Haziran - 935 tarihine müsadif cumartesi gü -
nü saat on dörtte Adapazarı Maliye dairesi binası içinde 
ihalei muvakkatasını yapacaktır. 

3 - Kürtkırığı ormanı maktalarından Tokurcunda ki 
şubesine yapılaack {6111.880) metre mikabı tomruk ve ke
reste nakliyatmın beher metre mikabma (260) kuruş üc
reti nakliye takdir edilmiş muvakkat teminatı ( 1192) li -
radır. 

4 - Tokurcundaki subesinclen Kuzuluk civarındaki 
fabrika ambarlarına yaptıracağı (6111.880) metre mikabı 
tomruk ve kereste nakliyatının beher metre mikabına 
(160) kuruş ücreti nakliye takdir edilmiş muvakkat te -
minatr (734) liradır. 

5 - Merkez fabrika ambarlarından Adapazarı istasyo
nundaki arziyesine yaptıracağı (3667,130) metre mikabı 
kereste nakliyatının beher metre mikabına (225) kuruş 
ücreti nakliye takdir edilmiş muvakkat teminatı (619) 
liradır. 

İsteklilerin ilanda yazılı muvakkat teminatlarını Ma -
liye veznelerine yatırıp alacakları makbuzlar ile ve bu işi 
başarabileceklerine dair ticaret odalarından alınmış vesi -
kalarını havi kapalı zarflarinm mezkur gün saat 13 de 
Fabrika Müdüriyetine müracatları ilan olunur. (1118) 

1-1962 

Adli ye ~ elialetind en: 
935 senesi haziranından itibaren intişar edecek adliye 

ceridesinin en az altı en çok 011 :formadan ibaret olmak üze
re her ay çıkacak 1750 nüshanın bastırılması açık eksiltme 
usulile eksiltmeye konmuştur. Tahmin bedeli 3.000 liradır. 
Eksiltme 3.6. 1935 pazartesi günü saat 16 da An karada Ad
liye vekaleti levazım müdüriyeti odasında toplanan eksilt
me komisyonunda yapılacaktır. Umumi ve hususi şartna
me vekalet levazım müdüriyetindedir. Eksiltmeye gelecek 
istekliler fazla malUmat almaları için her gün bu daireye 
gelerek şartnameleri parasız imza mukabilinde alabilirler. 
Eksiltmeye girecek isteklilerin eksiltme günü saat 16 dan 
evet teminatı muvakkate olan 225 lirayı nakten veya hükü
metçe nakit makamına kaim olan kıymetli evrakı Ankara 
malsandığma vererek makbuzlarını komisyona ib-
raz etmeleri lüzumu itan olunur. (1110) 1-1949 

Ankara Evkaf l\lüdürlüğünden: 
Evkafa ait Koyun pazarı caddesinde, Saraçlarda ve 

Ahıyakub mahallesinde dükkan ve hane 1 · 6 - 935 den 31-
5 - 935 sonuna kadar bir yıl için kiraya verilmek üzere 15 
mayıs 1935 gününden itibaren on gün müddetle açık artır
maya konmuş ve konan kıralariyle bulundukları yerleri 
ve numaralarını gösterir ilan belediye ile dairenin ilan 
tahtalarına yapıştırılmıştır. İhalesi 25 - 5 - 935 cumartesi 
günü saat on beştedir. Tutmak istiyenler konan kira üze • 
rinden o/0 7,5 teminatlarile birlikte her gün Evkaf apartı
manmda oturan Ankara Evkaf Müdürlüğüne ve ihale gü
nü aynı dairede bulunacak olan artırma ve eksiltme ko • 
misyonuna gelmeleri. (1121) 1-1965 

ULUS 21 MAYIS 1!135 SALI 

iLAN ŞARTLARI ~: 
Beher Beher ~ 

Sayıfa Santimi Sayıfa Santimi~~ 

:~ 
2 300 3 200 4 

4 150 5 100 ~. 
80 7 40 ~ 

vtüddet Dahilde 

17 Lira 30 
9 .. 16 .. 
5 ., 9 

" 

Garantili eyi bir motosiklet 

Şoförler Cemiyeti Katibi Bay 
Aliye. Tel: 3808 1-1960 

YENİŞEHİRDE KİRALIK E.V 

Yenişehirde Paşaldr tepeı;in

de Menekse sokağında 3 numa
ralı evin dört oda bir holden mü· 

rekkep ikinci katı kiralıktır. İs

tiyenler mezkur evin üst katında 
oturan sahibine müracaat edebi

lirler. 
1-1977 

KİRALIK DAİRE 

Çankırı caddesinda Kamber 
apartmanı altmdaki mağaza ve 

arkasmda bahçe ve içinde hala
siyle haziranın birinci gününden 

itibaren kirahk olduğu ilan olu
nur. Apartmanındaki kapıcıya 

müracaat olunacaktır. üstünde 
boş bir daire de vardır. 

Satrhk apartrman 
Halen vilayet jandarma ku

mandanlığının oturduğu bina 
sahibi tarafından müsait şerait 

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

l>r. ~El\JS'in 

Nasır ilacı 

En eski nasır tarı bile pek 

kısa bir zamanda tam.ımen ve 

kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: İngiliz Kan· 

zuk eczanesi, her eczanede bu· 
lunur, Ciddi ve müessir bir na

sır ilacıdır. 

Kanzuk öksürük şurubu: Öksürüğü 

katt şekilde durdurur. 

Ooktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, F1RENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak N o: 5 

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

İmtıyaz sahibi ve Baş.mu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
\'azı İşleri MUdürU Naeuhi 
BAYDAR 

Çankm caddesi civarır 1• 

Ulua Basımevinde basılmış· 

r~. 

Kara ve Deniz Motorları . . "'...: .~ ...... 

En 
Fazla 
Aranan DB.DTZ Fabrikası 

mamula
tından 

Yeni ve az müstamel 

2 - 3 beygirlik petrol motörleri 
K A R A ve D E 1' f Z 

7 - 20 beygirlik dizel motörleri 
Depomuzda hazırdır. Satış Yeri 

H A N ,s· F R A N K ve Ş e r i k i 
Galata Voyvoda caddesi · Agopy an Ban No. 5 
Prn.:ta kutusu: J4.20 - İstanbul f.-fofon :44038 

...................................... ilim .......... . 

ilan 
Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğünden: 

Haydarpasa - Pendik banliyösü Gebze' ye kadar uzatılmıştır. Yeni kısımla münase
beti olan yol~uluklardan 25 mayıs 935 tarihinden itibaren şu ücretler alınacaktır (kuruş) 

I Mevki II Mevki III Mevki 
Gidiş Gidiş Gidiş Gidiş Gidiş Gidiş 

Haydarpaşa Pendik ) 
(Pendik hariç) kısmile ) 
Pendik - Tuzla kısmı ara-) 

Ücret 28 
Dönü~ Dönüş Dönüş 

47 19 34 14 24 
N. V. 2 3 1 1 1 1 

sın da ) Yekun 30 50 20 35 15 25 

Haydarpaşa Pendik 
(Pendik hariç) kısmile 

Tuzla (Tuzla hariç) 
Geb:ı:e kısmr arasında 

) Ücret 
) N. V. 
) Yekun 
) 

47 
3 

50 

71 
4 

75 

34 
1 

35 

48 
2 

50 

24 
ı 

25 

34 
l 

35 

Ücret 19 28 14 24 9 14 
Gebze - Pendik arasında ) N. V. 1 2 1 1 1 1 

Yekun 20 30 15 25 10 15 
Çocuklardan bu ücretlerin yarısı alınır. Tatbik şartları D. D./ 48 N. lı banliyö tarife

sindedir. Banliyö trenlerinde biletsiz olma k veya mevki değiştirmek dolayısile katar· 
larda alınan biletlerin banliyö tarif esindeki i.icretleri Haydarpaşa - Pendik ve Pendili 
- Gebze kısımları için ayrı ayrı alınır. 1 - 2013 
-ıınuınummııııııııııı ııu ıııımııı uuıunııuunınu.ı ıuıııuıııınııııım nıııııuıın ııuııııınııııınımuııı ıııınıııııı 1111 ıtımıııu 1111111111 ıııı!! 
~ 1 
İ Askeri Fabrikalar Umwn Müdürlüğü -

İ Satın Alma Komisyonu ilanları 
i 

MÜTEAHHİT NAM VE HESABINA 250 
TON DÖKÜM KUMU 

Tahmin edilen bedeli 5,000 lira olan yukarda miktarı 
ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlü
ğü satın alma komisyonunca 8 haziran 1935 tarihinde mü
teahhit namına cumartesi günü saat 15 de açık eksiltme 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 375 lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mürcr.aatları. {l l 50) 

1-2026 

MUHTELİF OCAK TUGLALARI, HARÇLARI VE 
TAV OCAGI 1ÇLİGİ MALZEMESİ 

Tahmin edilen bedeli 20.000 lira olan yukarda miktan 
ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlü
ğü satın alma komisyonunca 8 temmuz I 935 tarihinde pa
zartesi günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan 1500 lirayı havi teklif mektupla
rım mezkur günde s'~at 14 de kadar komisyona. vermeleri 
ve kendilerinin de 2490 N o. lu kanunun 2 ve 3 maddelerin
deki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaat· 
lan. (1149) ı-2027 

15 ton sarı sabunlu kösele 
6 ton çikolata kösele 
5 ton siyah yağlı kösele 
8.6 ton sarı vakete 

1800 adet meşin 
600 adet sırımlık şaplı deri 

Tahmin edilen bedeli 
(80000) lira olan yukarıda 
miktarı ve cinsi yazılı mal
zeme askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü satın alma 
komisyonunca 2 haziran 935 
tarihinde pazar günü saat 
15 te pazarlık ile ihale edi
lecektir. Şartname (4) lira 
mukabilinde komisyondan 
verillr. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (5250) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 

3 maddelerindeki vcsaikle 
mezkur gün ve saatte komis
yona müracaatları. (1112) 

1-1952 

Kiralık bağ ve 
bağhan~ 

Ortaayrancıda otobüs dura
ğmda büyük bir bağ kiraya veri
lece;ctir. İki oda, bir mutfak, ay

rıca bir oda ve sofa Uç kuyu ve 

yüzlerce dut, iizümler ve başka 

meyva ağa!jları, yarım dönüm di

kilmiş bostanı vardır. f stiyenler 
Türk Dili Tetkik Cemiyeti oda· 
cısı f smaile sorsunlar. 

1-1979 

İLAN 
300 ton un 28 mayıs 935 

sah günü saat 15.30 da kapa
lı zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 29250 liradır. Şartna
mesi 14 7 kuruş mukabilinde 
alınabilir. İsteklilerin 2194 
lira ilk teminat makbuz ve -
ya mektuplarile kapalı zarf
larını belli saatten bir saat 
evel Tophanede satın alma 
komisyonuna vermeleri. 

(2451-1063) 1--1879 

Z AY t 
Gürbüz adındaki atuna ait 

Ziraat Vekaletinden almış ol· 

duğum cild 1 sahife 55 sa.yılı şa· 

hadetnamemi zayi eyledim. Ye
nisinr alacağımdan eskisinin 

hükmü olmadığı ilan oluhur. 

Fehmi 

Ankara Dördiincii İcra 
MPmnr1u!!undan: 

Ankara şehri imar mlidür· 
Jüğüne 36 lira 78 kuruşa ve 
31. 7. 931 tarihinden itibaren 

ylizde 9 faiz vermeğe borçlu 
sebze halinde 48 numaarlı dük
kanda iken halen ikametgahı bi· 
linemiyen Şemsettin'e ilanen 
tebligat icraı;ına karar verilmiş 

olduğundan işbu ilandan itiba· 
ren 10 gün zarfında dairemizin 

935/ 1336 numaralı dosyasına mil· 

racaatla bir diyeceği varsa bil· 
dirmesi aksi halde tebligat ya
pılmış nazariyle bakılarak mua
mele yapılacağı ilan olunur. 

1-2016 

SİNEMALAR 
( YENi rlU GECE 

.ıvıev:>u .• n en son ve en muhteşem opereti 

T ANGOI"'tT A 
( Savoy Otelinde Balo) 

Mümes. Ses kıraliçesi Gitta Alpar • Hans 
Jaray; Musikisi: Paul Abraham. Numara
lı yerlerinizi gündüzden tedarik edinir:. 

BUGÜN BU GECE 

Vallace Berry - Fay Vray tarafından 

temsil edilen 

VİVA VİLLA 
(İstiklal Uğrunda) 

1935 senesinin Ben Hur'u - En muazzam 

filmi 


