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22, MA YI~ 1935 ÇARŞAMB4 

Biienos Ayres. 22 ( A.A.) - 5000 
la·ilo dinamit yiikW bir vagonda patlama 

olmuş, be§ İş('İ o wıda ölmüı tıe altı ~çi 
- (le ağır yarafommştır. . 

Tec · m ve Endüstri odaları kurultayı dün Ekonomi 
Bakanımızın bir söylevi ile açıldı 

Her gün he§ kelime 
Ulus baştanbaşa kılavıu 

kelimeleri ile çıkıyor. Tüdci
yede çıkan gazete ve dergile
re her gün verilen S er keli-

Türk Tecilli v• Endilstri Odflları 

di5rdüncü genel kurultayı, dün, on beş
te, Ekonomi Bakanlrğınrn yeni ve gü· 
zel kurağında toplandı. 

Diln illi toplantısını ppırı Tecim ve EıidUstrl ·odaları l:urultayrnrn ıerwl roraaaşa 

kutıuya yazı ile yazılıp_ k-onulmaarnı nız... Türk it &lemlnln, hükilme· 
diliyordu. te... takib ettiği güdümlü ekono· 

Çok yerinde, ço'R f aydılı vı bizim mi politikasında, ne derece ıuur .. C.H.P. 
Yurdun dört bucağrndan gelen yüı 

elliden fazla delge ile bakanlıklarrn ve 
ulusal tecim ve kredi kurumlarının del• 
geleri, büyük bir kalabalık halinde, Ba 
kanlık kurağınrn altkat salonlarım, ge· 
niŞ koridorlarını doldurmuştu. 

Kurultay hazırlıkları örnek olauak 
bir üstünlük gösteriyordu. Bakanlığ:rn 

dışı ve içi bayraklarla donanmıştı. Sa
lonlarrn beyaz direkleri, ay-yıldızlı bir 
armanın etrafında toplanmış demet 
:şeklindeki güzel bayraklarımızın al 

rengi ile bezenmişti. Halk Partisl bay• 
rakları da ayrı bir güzellik veriyordu. 

Toplantı yeri, yeni mobilyasile dik· 
kati çeken güzel ve modern bir konfı. 
rans salonu idi. Kurultayda olup bl 
tenleri, dışarıya ve yurdun her tarafı
na dinletebilmek için radyo tertibatı 

yapılmıştı. 

Kurulta.<trn ~ ~·ışn:ıalarrnı kolaylaştı• 

racak her şey düşünülmüş, delgeleria 
yazılarını yazabilmesi içln bir daktilo 
bürosu, gazeteciler it;in bir basın bü • 
rosu, bir posta. gişesi açılllllştı. 

Orman Çiftliğinin büyük masraflar

la kurduğu zengin ve güzel büfede ku· ı 
~ultay üyelerl, temiz ve soğuk ayranlar 
ıçerek, çerezler yiyerek hos vakit ge • 

halkçı prensiplerimi• bakımından IJv • 
meye değer bu hareket, Qy•ler üstUnde 
iyi bir etki bıraktı. 

Üyeler, kurultay genel sekreterli • 
ğinin, kurultay için yaptırdrğı bronz 
rozetlerı', yakalarına takmrşlatdı. Met• 
kürün tecim amblemini t;;qıyan bu ro .. 
zetlerde kurultayın adı ve bet üyenin 
kendi adiyle temsil ettiği kurum yazzlı 
i<li. Böylece üyeler, tanı§tırılmamıı 

olsalar bile, birbirlerini kolayca tanı • 
yabiliyorlardı. 

Kurultay toplanmadan 'anc~, lçln"dı 
dünkil toplantı programı, Oyelerin a<J. 
larınr taşryan bir Ilstt!, kurultay başlıklı 
zarf ve kağıtlar, bloknot ve kalem b.u· 
Junan birer dosya dağıtıldı. 

Tam .on be§te bit yokla.ma IJtJ işe 
başlandı. Yoklamadan IOMI lcurult;ıy 
ba~kanı Ekonomi Baka1111111~ Bq Celal 
Bayar alkışlar arasında kütsU~ 'rka • 

rak şu sliylevl verdi 'I 

- Türk Ticaret ve Sanayi oda· 
larr kurultayının ıaym u,.eleri: 

Yurdun tecim endüatri, fi· 
nans... Kı~ca ekonoınik alemini 
tenısiJ eden dördüncü kurultayı· 
mızı, hepinizi ıelimlıyVak açı·· 
yorum. 

Kuru1tıyı blr slJylt!vle açan 
Ekonoml Bakanımı• 

B. Celttl Bayar 

la, disiplinle yardım etmif oldu· 
ğunu söyliyebilmek ve özleriniz. 
de temsil ettiğiniz kütleye tetek
kürlerimi arzetmek içindirr 

(Sonu 4 UncU sayıfada) 

I\.amutay grupu 
toplantısı 

C. H. Partisinin Kamutay 
Gmpu dün öğleden ıonra ıaat 
15 le toplandı. Grup; kentli•i· 
ni ügi/endiren bir kı•ım İ§ler 
hakkında görüştükten ve ka.
rarlar aldıktan •onra partiniıı 
yenilenen programında amaç• 
latlığı toprak kanununun eıcu· 
lannı hazırlamak üzere parti
ce yapılmaıı kararla§tınlmıf 
olan on beı kişilik özel komis
yona aeçti ve Kamutay Baş
kanlık Divanında açılan •ek· 
reterliie partice aday/anacak 
olan arkadaşı saptalatlı. Bun· 
dan ıonra hükümetten kamu· 
taya ıunulmuı olan rJergi ka
nunlarının escuları üzerindeki 
görüımelere geçildi. Birçok ay
taçların ıöylevlerine Finanı 
Bakanı ve Büdce Komi.yona 
ce()ab oerdiler. Bu konutmalar 
•onunda grup; hülıümetin ıun· 
Juğu. bu kanunlann yerinde oe 
Joğru olJuğa kanağına eNNi 
esaslarını benirmedi v• kabul 
etti. 

Bay Hitler bel<lenen söylevini verdi 

Asbaşkan B. Şakir Kese!Jtr 

çir-diler. Yurdun her yanından gelenler, 

Çiftliğin kendilerine sunduğu içecek • 

lerin ve yiyeceklerin temizliğini, iyili· 

ğini öve öve bitiremiyorlardı. 

Bunlardan başka güzel bir yenilik 

olarak kurultay üyelerine bir sorgu 

Yazısı asılmıştı. Bunda Bakanlrk, te • 

cim acununa Bakanlıktan istekleri, di

lekleri, şikayetleri olup olmadığını so· 

ruyor, bunların hemen oraya asılmış 

Son toplantınız tarihindenberi, 
yurdun iş ve ekonomi politikasın· 
da ulusal ekonomi yöndeminden 
ehemmiyetli adımlar atılmıştll'. 

Bu adımların ana çizgilerini, 
her birinize ayrı ayrı sunulmu§ O· 

lan bitiklerde bulacaksınız. 
Ben sizin dikkatinizi, geçmişte 

yapılmıf, bitmit veya bitmek üze
re olan iıler üzerinde israf etmİ· 
yeceğim. 

Bu kadarcık ifaretim bile yal-

Berlin, 21 (A.A.) - Günde. 
ıninde yalnız hükümetin bildiriği 
yazılı olan Rayştag'm bugünkü 
toplantısı, 669 saylav l1azır oldu-

Önemli bir slJylev veren B. Hitler 

ğu halde batkan general Göring'. 
in bir söylevile oçılnuşbr. General, 
söylevinde, Sar'm yeni saylavlan
m selamlamıı ve dost Polonya u
lwunun büyüle: önderi Mareşal Pil-

ıudski'nin anısını heyecanlı ıaz. 
lerle hatırlatmıttır. 

General Göring' den sonra Bar, 
Hitler söz alarak, bir özetini aıa
ğıya koyduğumu7 söylevim ver
miştir: 

8. Hitler, bu söylevinde Alman· 
yanın, zamanımızın büyük mese
leleri önündeki glditinf habrlat· 
mak i.stemİ§tir. 

Fürer ıöylevinde başlan11ıç ola. 
rak alman ekonomisinin, harbtan 
sonraki onarım ödekleriyle yıkıl
mıt olduğunu söyledikten ıonra 

bütün devletlerde bugün gerçek
leşmek tehlikesi gösteren ekono
mik otarıinin pek eyi bir hareket 
olmadığma, etlcilerinin bütün U· 

luslar için zararlı bulunduğuna İ· 
şaret ettikten sonra demiştir ki: 
"- Almanya, bu değişikliğin 

önüne geçecek bir durumda değil
dir.,, 

(Sonu 5. inci sayıfada) 

melik listeleri de yazıyoruz. 
Bu listeyi basan gazete ar
tık bu kelimelerin osmanlr
calarrnı kullanmıyacaktır. 

YEDINC IL1STE 

1. - Emrivaki = Olut 
ôr"nek: Almanya, •ilahlan

makla, Avrupayı yeni bir o
lut karşısında bıraktı. 

2. - Tayin etmek = 1. Belitmeh, 
2. Atamak 
Tayin -= 1. Belit, 2. Atama 
Örnekler: 1. Türkçe yazılar 

da, yeni kelimelerin lıullanıı 
yerini eyi belitmek lazımdır. 
2. xxX. konsolosluğuna Bay 
xxx alanmııtır. 
Gazetelerde yeni atamlar ti .. 
teıi bugün çıktı. 

3. - istihsal etmek= Oret.mek 
Müstahsil = Üretmen 
Mahıul (genel olarak)=-= O .. 
rüt, ürün 

4. - lıtihlak etmek=- Y ofaltmak 
Müstehlik = Yoğaltman 

S. - Arz ve talep ,_,, Sunam ve i .. 
tem 
Ôrnekler: Güdümlü ekono,,.j 
ıunum ve istem kananlannı 
altüst etti. 
Bu yıl Jokuma piyıuaanda 
sunum az, iıtem çoktur. 
T ürkiyede yoğaltmanlarla Ü· 
relmenle't' arcuında a•ıl 
(menfaat) kavgcuı yoktur. 
Buhran yüzünden Avrapada 
yalnız maddiğ ııkantı artmıf 
değildir; yüksek fikir ve ıa
nat ürüt/erinin de gittikçe a· 
zaldığınr göriiyonız. 
Bu yıl endüıtTİ iirünlerima 
iç pazarda, tanm (ziraat) 
ürünlerimiz dıı piyaıalarda 
çok İstek (rağbet) g6rmiiı· 
tür. 

Not: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin omıanlı• 
caları kullandmamaımı rfc:.t ede
riz. 

Habeş imparatoru 
ne diyor? 

Hahe!J imparatoru Haile ~il~ 

Londra, 21 (A.A.) - Deyli 
Meyl gazetesinin Harrar aytarı 

habeş imparatorunun kendisine 
yolladığı bir mektubu gazetesine 
bildirmiştir. Bunda deniliyor ki: 

(Sonu 6. er sayı/ada) 
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IJiJ İfleri. 

Kılavuz için dersler 
-ıı-

Tahsis etmek z= Özgülemek 
Has, mahsus = Özgü 
Şahsi = ı . Şahsiğ (Personnel) 2 • (Mümtaz, asli anlamı. 

ea) Özgün (Original) 

Şahsi, hususi = Özel (Prine) 
Şahsiyet = 1 • Şahsiyet (Per.Sonnalit~ anlamına) 2 • Oz. 

günlük (mümtaziyet, asliyet anlamına) 
Mahiyet = Nelik, içyüz, öz 
Hassa, hassiyet, hususiyet = Özlilk 

KuJJanışta belki en fazla güçlük çektiğiniz kelimeler 
bunlardır. Çünkü bu kelimelerin arabcalarını da bir türlü bi· 
ribirinden nerede ayırdedip, nerede birleştireceğimizi bilme-
yiz. Türkçe yeni karşılıklar bu kelimelerin gerçek anlamla· 
rına göre ayrılmıştır. Misaller bu karşılıkların ne kadar ko
lay anlaşrlır ve ayrılır olduğunu gösterecektir. 

"'Kılavuzda s y r ı m sozu I a r k anlamına ö z. 
& ü l e n m i ş t i r .,, dediğimiz vakit t a h s i s e t m e R 
sözünü karşılamış oluyoruz. 

Bu romancının kendine ö z g ü bir üslubu var. 
Bu kürsüde söz söylemek yalnız size ö z g ü değildir. 
Fikirce anlaşmazlığımız, aramızda ş a h s j ğ dostlu 

gun bozulmasına sebeb olmamalıdır. 
Size ş a Jı s i ğ sevgim, beni doğruyu söylemekten 

alıkoyamaz. 
Son yazdığınız kitab, türk yazıcıları arasında, sizin ö z-

g ü n çehrenizi büsbütün belirtmiştir. 
Ayrıksmlık özgün 1 ü k demek değildir. 
Hiç kimse, başkasının öze I hayatı ile uğraşamaz. 
Son yazı programının değişke/erinde de gördüğünüz üze

re, hiç bir ö z e I girişim, kamuğasıya karşıt olamaz. = 
" •.. Hiç bir hususi teşebbüs, menfaati umumiyeye zıd olamaz.,J 

lsmet lnönü yalnız, devlet adamı olarak, büyük bir §ah-
s i y e t dPğildir. Yazı ve nutuklarındaki ö z g ü n 1 ü k 
de değme yazman/arda bulunmaz. 

Bu işin i ç y ü z ü n ü bana anlatır mısınız? 
Dostunuza benim içinde bulunduğr.ım zorlukları anlatacak 

6 z d e bir mcktub yazmanızı rica ederim. 
Sizin ö z 1 ii ğ ü n ü z açık söylemenizdedir. 
Baharda hava değişkenliği, lstanbul'un öz J ü k J erin. 

den biridir. 

Özveri = Fedakarlık 
Özverir, özveren = Fedatcar 

Yurd savgasmda türk olan öz ver ı d en çelfınmez. 
. Ô z v e r i r havacılarımızdan bir pilot, bu kaza sırası~ 
"da, soğukkanlılığı ile yedi kişzyi ölümden kurtardı. 

Misallerde g~en yeni kelimeler: 
Savga = Müdafaa 
Savgamak = Miidafaa etmek 

İptidai = İlke 

Unsur kelimesi tilrkçe olduktan sonra j J k e 'yi artıll 
doğrudan doğruya i p t i d a i yerine kullanabiliriz. 

Bu adam yaşayışında bir türlü i 1 k e 1 i k t e n kur
tulmıyacaktır. 

Köylülerimiz henüz i 1 k e hayat şartlarından kurtul· 
muş değildirler. ..... 

Müzmin = Süreğen 
Süreğen bir nezle bürün kı§ rahatımı bozdu. 

~· ~ . 
Taazzi, teşkilat = Örgüt 
Uzuv= Örgen 
Teşkil etmek = 1- Şekillemek, şekil vermek, meydana 

getirmek, kurmak, hükmünde olmak, demek olmak 
2 - (Taazzi ettinnek anlamına) Örgelemek, örgemek 
Teşekkül etmek = 1 - Şekilleşmek, şekil almak, meydana 

gelmek, kurulmak. 2 • Örgelenmek 
Şekil (T. Kö.) 
Türk hava kurumu en faydalı ö r g ü t 1 e r İ m i z d e n 

biridir. 
Partimiz bütün gençliği yeni bir i> r g ü t e bağlıyacaktır. 
Göz, en sakınılmak lfizım gelen o r g e n 'Jerimizden 

biridir. 
Bütün spor gençliğini, yeni bir anlayışla, ö r g e m e

l iyi z. 

Bu hareketiniz yurd savgası bakımından, büyük bir suç 
h ü km ünde d i r. (Bir suç demektir.) 

Ankara'da yeniden üç anonim sosyete k ur u 1 m u ş
t ur. 

Türk Ta}. are Cemiyeti a]bncı lcurııltayı 

Türk Tayyare Cemiye
ti altıncı kurultayı, mayı
sın (24) üncü cuma günü 
saat ( 14) de Tayyare Ce
miyeti merkez kurağında 

toplanacaktır. Ü yel erin 
ve delgelerin hazır bu -
lunmaları rica olunur. İs
tiyen herkes kurultay gö
rüşmelerini dinliyebilir 

tJLU.:> 

~ 

1 ç D 
Türk sentaksı için 

yeni bir anket 
Türk Dili Araştırma Kurumu Genel 

Sekreterliğinden: 

Türk Sentaksının kuralları a· 
ra§hrılırken, konupna dilinde ve 
honu§ma diline uygun olarak ya
::ıılm~ folklor eserleri ile kiatblar· 
da görülen cümle ve terkiblerin 
yapılış §ehilleri hakkında bir an
ket açılmı§tır. 

(Sentaks anketi) adını verdiği. 
miz bu anketin nasıl yapılacağını 
gösteren bir program basılml§ ı:e 
bütün il ve ilçeler ile Halkevle1·i
ne dağıtdmı§lır. 

Programa göre, her il ve ilçede 
bulunan derleme kuralları ile Hal
kevlerinin Dil, Tarih ve Edebiyat 
komiteleri, halkın konuıma dilin
de yazı aeı:ıtaknmızdan bQ§kalık 
gösteren sentaks şekillerini ve ata 
sözleri, bilmeceler, masallar, halk 
tekerlemeleri gibi folklor varlık
ları ile halk diliyle yazılmıı hika· 
ye ve tiyatro gibi kitablarda bula
bilecekleri yazı sentaksından de
ğiıiklik gösterir cümle ve terkib
leri lifleyeceklerdir. 

Dilimizin öz konu§ma kayna
ğındaki bütün sentaks: varlıklarını 
ortaya çıharmak için açılan bu an· 
ketin büyük verimler vereceiini 
umarız. 

Doktor Ceki 
Tarım Bakanlığı zootekni uz

manı Bay Dr. Ceki'ye macar kıral· 
lık naibi Amiral Horti tarafından 
"Macar Devleti Başmüşaviri,, un
vanı verildiği haber almmı~tır. On 
yıldanberi memleketimizde çalı
şan Dr. Ceki'yi kutlarız. 

• a l 

başkanı 
Ankara Halkcvi ba kanı B. Na

fi Kansu'oun Genel Yönetim Ku
rulu üyeliğine seçilmc:ıiyle hoşa • 
lan Ankara Halkevi B lranlığma 
lçel Saylavı B. Ferid Celal Güven 
seçilmittir. 

Halkevi ı~onseri 
Halkevi güzel sanatlar komite· 

sinden: 23 mayıs 1935 perşembe 
alqamı saat 21 de evimiz salonun
da piyano ve keman konseri veri· 
lecektir. Davetiyelerin Halkevin· 
den alınması. 

Solo piyano: Safa Tan gör 
Keman: Enver 
Piyano: Sadri Ö:zozan 

Filarmonik orkestrası 
konserleri 

24 mayıs cuma günü saat 17.30 
da Müzik öğretmen okulunda ve 
26 mayıs pazar aktamı 20.30 da 
Halkevinde verilecek konserler 
programıdrr. 

Beethoven - Kori olan uver
tür. 

J. S. Bach - Reminör keman 
konsertosu. 

Solist: Necdet Remzi Atak 
Ra ve) - Süvit: Couperin me-

zarı. 

Haydn - Kraliçe Senfonisi. 
Brahms - Macar dansları No. 
vı. v. 
Orkestrayı yönetecek: profesör 

Şmaydel. 
Gelecek hafta gene profesör 8. 

Şmaydel'in yönetimi albnda mc ·
simin son konseri verilecektir. 

üLKünün 
Dil Kılavuzu 

27 inci sayısında toplu olarak 
çıkmıştır. l3üyiik dil devriminclP-· 
ki ödevini yerine getiren ÜLK O' 
nün yıllığı eskiden olduğu gibi 
gene 250 kuruştur. Ulus bas1m 
evinde ahone yazılmaktadır. 

_c 

u y u K L A 

Nüfus sayımına 
doğru 

Genel nüfus sayımı öğreneği Ba
kanlar Kurulunca onaylanmıştır. 
Bugünlerde resmiğ gazetede çıka· 
caktır. 

18 birinci teşrin 1935 cuma gÜ· 
nü yurdumuzda yerli, yabancı bü
tün insanlar ayırtsız, sayılacaklar
dır. Numaralama işi, nüfus sayı

mı gününe kadar, iç Bakanlığı ve 
istatistik Genel Direktörlüğü tara· 
fından her tarafta, köylere vann· 
caya kadar, teftiş edilecektir. Bu 
işi tam yapbklarmı bildirdikleri 
halde tam yapmadıkları anlaşı· 
lan işyarlar ceza göreceklerdir. 
Sayını İşyarhğım kabul etmiyen
lerle öğretıeğe uygunsuz hareket 
yapanlardan ve bu işi görmek is
tiyenlere karşı duranlardan para 
ceza!ı alınacal<tır. Bu cezayı öde
miyenler her lira için bir gün ha
pis yatacaklardır. Nüfus aayımı
nm, yeni vergi ,.,e yükümler ko
nulmak için yapıldığı hakkında 
halkın şüphelenmesinin önüne geç
mek için konferanslar, konuşma
lar ve genel~eler yapılacaktır. 

Elciliklerd 0 ki sn ·ım, Dış Ba. 
kan\ı~mca sayım defterleri elçi· 
lihl'!re eö derilmek ve defterler 
onlarca r!oldurulm:ık suretiyle ya. 
pılacaktır. 

Memleketteki bütün gazeteler, 
istatistik Genel Direktörlüi:>iinün, 
halkı sayını hakkında aydınlat
mak için göndereceği yazıları koy
mak yükümünde olacaklardır. Si
nemalar da kendilerine verilen 
ilanları projeksiyonla halka gÖs· 

tereceklerdir. 
istatistik Genel Direktörlüğü la· 

raf rndan yaptırılacak ilanlar her 
tarafa yapıştırtılacak ve sayım gü
nüne kadar bunlar oldukları yer
lerde kalacaklardır. Halka radyo 
ile de izahlar verilecektir. Sayım 
günü, sayım bitinceye kadar mem
leketin her taraf mda hiç bir taşıt 
araçı i~lemiyecektir. Sayım sekiz
de ba9lryacak, sayım işyarlarmın 
sorularına cevab vermiyenlerden 
de para cezası alınacaktır. 

Öğrenekte, nüfus sayımı ve 
kontrol iıyarhğı yapmıyacak o
lanlar da gösterilmiştir. Baıta say

lavlar, bakanlar kurulu, yönetger
ler Te genel direktörler olmak Ü· 

zere kamuğası hizmetlerinde çalı
ıanlarla güvenlik İşyarlan bu ara· 
dadır . 

Ödemiş uçağı 
Ödemiş, 21 (A.A.) - Ödemiş

liler şanlı ordumuza yeniden ar
mağan edecekleri ve Odemit köy
lüleri, Ödemiş esnafları adını ta. 
şıyacak olan uçaklarımızı ısmarla. 
ma zamanı gelmiştir. Türkiye 
muhtarları adını la§ıyacak olan 
yeni uçağın alınması için Ödemit 
ve çevresindeki köy muhtarları
nın hemen hepsi de yurd ödevle
rini yerine getirmeye başlamışlar
dır. 

Ankara radyosu 
19.30 - Tayyarecinin saati 
19.40 - Musiki: 
Beethoven Sonate 
Piyano: Ferhunde Ulvi 
20. - inhisar Vekaleti saati 
20.1 O - Musiki: 
Herberg Lamentation d' Amour 
Thompson Valse caprice 
Geurevitch Dernier rendez -

Teus 
Brahms Danse hongreise 
Saksofon: Nihat Esengin 
Piyano: Ulvi Cemal 
20.30 - Dans musikisi 
20.50 - Haberler. 

İzmirin bayındırlık planı 
lzmir, 21 (A.A.) - Şarbaylık 

yakında İzmir }arının genel ba · 
yındırlık planını yaptır.acaktır. Ba 
planda lzmirdeki d~ğerli öntükle· 
rin yeri belli edilecektir. 

İzmirde sivrisinek savaşı 
İzmir, 21 (A.A.) - llbaylık ge

nel sağhk komisyonu Jlbay gene
ral Kazım Dirik'in başkanlığında 
toplanarak bu yrl şarda ve ilçeler· 
de, köylerde yapılacak genel siv· 
risinek savaşı ve bataklıkların ku
rutulmasr ·için kararlar nlmışhr. 

Akhisarlrlarrn yardımr 
Akhisar, 21 (A.A.) - Kars'ta 

depreme uğrıyanlara şimdiyedek 
700 lira yardımda bulunulmuştur. 
Halkm bu yardımı takdire değetı 

İlk kurşun köyünde 
Ödemiş, 21 (A.A.) - Erkinlili 

savaşının başlangıcında Ödemişte, 
düşmana ilk kurşun abldığı yer 
olan • llk kurşun • k5yündeki an· 
dac taşı etrafında her yıl olduğu 
gibi bu yıl da şenlikler yapılacaK. 
ve bu şenliklere Ödemişe bağlı hm 
tün köy ve komşu ilçelerin halkı 
da gelecektir. 

Antebin kurtuluş savaşınt 
daki kahramanlığı 

filme alındı 
Anteb, 21 (A.A.) - Kurtuluı 

savaşında güney hareketlerini fH: 
me almak üzere ıehrimize gelen 
operatorlar bir haftadanheri çah~ 
makta ve Gazianteb savaıını fil1 
me almaktadırlar. Sinemacıları a'f 
cı günleri, halkıin silaha sanlııın~ 
savaım açlık ve araçsızlık anlar3;j 
nı, buna karşı alman tedbirlerii 
fişek, bomba yaprmyerini, acı 
zerdali çekirdeğinden ekmeW 
yapılmasını, aç kalan kadın~ 
ların bir hayvan leşi üzerine üşüe 

1 •. k . k f1 me erını, as ere yıyece su v« 
cephane taşıyan kahraman türN. 
kadınlarının hareketlerini ve ~ 
zianteb savgasmın ne çetin tart~ 
lar altında başarıldığını bütün e"I; 
releri ile filme almıştır. 

Salgıt yarın Urfaya gidecekti,. 

Bugünkü sayımızda ge
çen kılavuz kelimeleri 
Ardıl =halef 

Atamak = tayin etmek 

Aytamak = hitab etmek 
Ayrış = muhalefet 
Ayrı~ık = muhalif 
Aytıpnak = münakaşa etmeli 
Berkitilmek = teyid edilmek 
Çoğunluk = ekseriyet 
Dcğct = temas 

Evrim = tekfunül 
Göret = ziyaret 
Gündem = ruzname 
Güney = cenup 
İncelemek = teticik etmek 
Kmav = faaliyet 
Kotarmak = halletmek 
Örgelenme = teşekkül 
Örgen = organ 
Tecim = ticaret 
Tümen = fırka 
Türeci = hukukşinaı 
Uçak = tayyare 
Uyru = tebaa 
Üsnomal = fevkalade 

Üzün = teessür 
Saptamak = tesbit etmek 
Süel = askeri 
Süre = müddeı 
Süresiz = muvakka-t 
Sorav = mesuliyct 
Yağınç = suikasd 
Yetkeli = salahiyetli 
Yeritmek = tatbik etmek 
Yoramak = tefsir etmek 
Yönetim = idı.ııre 
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Kültür Bakarıımız kiiltür işleri 
nasıl anlattı? 

~ 

iZ 
• 

Partimizin Dördünca Büyük 
Kurultayında geçmİ§ ve gele
cek iıler hakkındaki düıün· 
celerini anlatan bakanlarımı
zın •Öylediklerini dercetmif
tik. Bunlar arannda ancak 
dün ele geçirebilmi§ olduğu
muz Kültür Bakanımızın di· 
yevini, özel önemi dolayıaiy
le, biraz geç de olsa, okurla
rımıza sunuyoruz r 

- Sayın arkada§lar, 
Dilek encümeni kültürel işler için 

dilenen maddeleri birkaç d.imle içinde 
toplamış ve Jromisyonda konuıtuğu· 
muz, orada birlikte kaldığımız tekil· 
lerde tamamile tesıbit eylemiş ve yapıt· 
masma manen imkan bulunmıyan me
seleleri tavzih etmiştir. Şu halde 

kültür dileklerinde encümenin vardığı 
kararlarla aramızda hiç bir ihtilaf nok· 
ta11 yoktur. Çok giizel telhis olunmu~ 
tur. Encümen kUltür işinde esaslı ka• 
rarlar almış bulunuyor. Komisyonun 
birkaç maddede topladığı kUltUr itleri 

hemen memleketi baştan ba~ ilgilendi· 

ren işlerdir. Mesela, ilk akut.maya, or• 

ta, ertik (mesleıki) tedritlata temaS o
lunmuş, sonra kitab meselesine geçil· 
rniş. Bunlar genel mesaildir. Birç.'tu 
da halledilmiştir. Kültür illeri her al· 
ıcyi dogn .. dan doğruya alakadar eden 
işler olduğundan kültür hususunda 
dört senedenberi yapılan, çalışılan i~ 
ler tamamile maarife çok hevesli olan 

büyük ulusumuzu tatmin edecek ve is
tediğ i gayeye eriştirebilecek §oCkilde 
değilse de vasıtalar ve imk!n dahilinde 
yapıl;;ın işler her lıaJde istifadeli ve bl· 
linmiye Hiyik işler olduğundan dolayı 
üzerinde şöyle ibir göz gezdirmek su
retiyle beraber görüşmemizi muvafık 
gördüm. 

Biliyorsunuz ki en zor fOY imtihan 
denen, bu ismi taşıyan iştir. İmtihan 
denince herkes, milletin her çocuk aa• 

hibi ailesi senel dersiye başından imtl· 

hanlara kadar çocukla beraber azab çe
ker. Her aile ocağında ekseriyetle ko· 

nuşulan ya çocuğun mektebinde imtl· 

handa muvaffak olup olmryacağı, ya· 

but mektebsiz kalmasldır. Bu kadar 
ehemmiyetli, önemli olan ve herkesi alil.

kadar kılan meseleyi temelinden başlı· 
yarak ve fakat dört sene içindeki şeklini 
görereık umumi noktadan arzediyorum. 

Birisi ve birincisi ilk okuma işidir. İlk 
o'<uma işi dört senedenberi inkışaf ede-

Bunu şöyle bir istatistik maluma

tına müracaat ederek bilmek istersek 

memleketimizde 1913 • 1914 ders sene

si içinde 3500 olan mekteb sayısı 1933 

- 1934 ders senesi içinde 6477 ye çık· 

mıştır. Bunun tamamile çocuklarımızı 
okutur derecede olmadığını biliyorum. 

Okuyan çocukların sayısını da ayrıca 

arzedeceğim. Yalnız bu ilerlemede git· 

acydik eyi olurdu, yine hayırlı bir işte 
yürümekte olduğumuzu gösterirdi. A
şağıda arzedeceğim noktalar ve bazı 
engeller dolayısiyle İ!tinde bulunduğu

muz ders senesinde mekteb adedi biraz 
eksilmiştir. Yani 1934 - 1935 senesi 

içinde 6351 e inmiştir. Mektebliler sa
yısmı aşağıda arzederim. Mekteb azal-

maıkla beraber okuyan çocuk adedinde 
artma vardır. Mekteb sayısı düşmemiş 
olsay~lı t:ılebe sayısı daha fazla olac<:ı '{· 

tı. Mektebin azalması bizim için bir 
kayıptır. Bir mekteb mevzuu bahsolun· 
ca evvela bina akla gelir. Dört sene

denberi mekteb binası için de, ilk mek

tebleri kastediyorum, çok emek veril

miştir. Köyde ve şehirde 931 den 934 e 
kadar yapılan mekteblerin sayısı 2089 a 
erişiyor. Şehir ve köy hesabını ayrıca 

söyliyerek vaktinizi israf etmek iste
mem. 2089 bina Maarif Vekaletinin 

yaptığı projeler üzerine kurulmuş sıh
hiğ ve her halde bir köyün en eyi bi

nası bulunan yapılardır. İlk okumada 
kullandığımız muallim adedi 1934 - 35 

c'ers vrlr ı çın 13629 dur Talehe o;ayu• 
ıı denberi muntazam surette artmakta· 

dır. 1930 - 31 senesinde 451.900, 1931 -

32 de 486.600, 1932 • 33 te 536 bin, 1933· 

34 te 571 bin, 1934 - 35 ders senesi - ki 

içinde bulunduğumuz senedir - 631 

bine varmış oluyor. 
Mektep sayısının gittikçe 1933 sene

sine kadar artması ve ondan sonra eksil· 
mesine sebep hususi idarelerin, hepimi
zin bildiği gibi, bütçelerinde husule ge
len noıksanlıklardır. Bilfarz 1930 sene
sinde hususi idareler ilk tedrisat i§i f. 
çin 18 milyon lira ayırırken, 1934 yı

lında bu, mütekamil bir tenakusla 12 

milyona inmiıtlr. Umumi gelirin azal
masile mahalli idareler mektep sayısını 

azalttıkları gibi diğer tertiblerden ona 

göre eksiltme yapmıılardır.) 
BUyUklerimlzin, Partinin ve doğru· 

dan doğruya ulusun gayesinin, yurtta 

okulu bulunduğunu; bunların 2729 tnle
besile 242 öğretmeni olduğunu anlat-

mıştır. 

Bakanlığın ana okullarına karşın ol
madığını soyliyen B. Özmcn, ilk okul
da okuma çağında olan 1.800.000 çocuk 

varken ve bunların ancak yüzde 33 u, 
yani üçte biri ok utulabilirken başka k u

rumlar açılmak istenmediğini ve ilk o· 

kul çocuğunu okutmanın bakanlı ğın 
başlıca ödevi olduğunu anlatmış ve or

ta öğretime geçerek demiştir ki: 
"- Bizim 99 orta mektebimiz ki 

bunun 17 &ine bir kanunla iıkmal mek· 
tebi adını verdik. 36 tane de lisemiz var· 
dır. Bu lise ve orta mekteplerde okuyan 
talebenin sayısı günden güne artmakta
dır. 931 senesinde orta mekteplerde 12 

bin 1933 senesinde 13600, 1934 de 18500, 

KDJtar Bdanrmız B. Abidin Ozmen 

okumayı elden geldiği kadar yaymak l 
olduğuna işaret eden Kültür Bakanımız, 
finans bakımından fazla yük altına gir

meden bütün memleket yavrularını okut· 
mak için ara~tınnalar yapıldığını ve 

bunun için Kamutay grupundan bir ko· 
misyon kurulduğunu, ilinisel ve finan· 
sal olarak iki kola ayrılan bu komisyo

nun bu yolda araşttmıalar yaptığını; 
bir az para bulunabilirse eldeki paranın 
da buna ilavesile daha çök talebe okut· 

mak için tedbirler alınacağını; bu işin 
ana hatlarının parti programında da ya
zılı olduğunu onun için, talebelerin 

tam bei yıllık okuldan çrkmaları mü.m· 
kün olmasa bile, ulusu fazla okutmağa 
ve bilimsizliğe karşı durup entellektüel 

sayısının artırılmağa çahşılacağını an· 

!atmıştır. 

Her tarafta ilk e>kul açmak imkanı 
olmadığı için pansiyonlu okullar açmak 

usulünün daha ~yi görüldüğünü ve 520 

okulda bu usulün kullanıldığını; gün
düz talebesinden başka 3181 talebenin 

böylelikle ilk okulu bitirmeğe çalıştık
larını söyliyen Kültilı Bakanı, Bakan
lığın programların her yerin gereklik

lerine uygun olmasını göz önünde tuta· 
rak köy öğretmenleri ve kültür ispekter

leri için tarım kursları açtığını ; tarım, 

hayvancılık, kooperatifçilik ve köylerin 
sıhhiğ durumları hakkında kitaplar ha· 
zırlatarak ögretmenlerle ispekterlere 

dağıttığını anlattı. 
İlk okullardaki koruma kurullarının 

yoksul çocuklara çok faydası dokun~u
guna işaret eden Kültür bakanımız, ılk 
okullarda öğretmenler için trahom kurs

ları da açıldığını söylemiştir. 
ilk okula gi-Bundan sonra, 

ren çocuklarla okulu bitirip çıkan ço
cuklar arasındaki nisbetten bahseden ba
kan, bizde bu nisbetin yüzde otuz seki

zi bulduğunu; başka memleketlerin is

tatistiklerini bilmediği için örnek ola
rak aldığı Bulgaristanda üç yıllık talebe 
kayıbı yüzde 60 olduğuna göre, bizdeki 
durumun umud kırıcı olmadığını anlat

mış ve sözü öğretmen okullarına getire-

. rek, memleketimizde sekizi erkekler, be

şi kızlar için olmak üzere 13 öğretmen 

34-35 de 20000 çocuk orta tahsile devam 

ediyor. Liseler de şöyledir: 
1931-32 de 2.000, 932-33 de 2693, 933· 

34 de 3719, 934-35 de 3860 çocuk oku
maktadır. Görülüyor ki orta tahsil ve 

liseye hücum fazladır. 
Bugün, 34-3'5 te de 3861 çocuk oku

maktadır. Herkes ilk tahsili yeter 

görmemekte, orta tahsili de yaptırmak 
için oralara müracaat etmektedir. Bu 

kadar adedi az olan orta tahsil müesse

selerinde çocuk adedinin fazla olması 
müesseselerin şube adedinin fazlalığın
dandır. Her yıl bir çok şubeler açılmak-

tadır. Lise mezunları da son sene fazla 

ol.umuştur. Geçen sene bir çok imtihan 
gürültüleri işitilmiş olmakla beraber 

evelki yıllara nazaran mezun adedi tale 

be adedine göre artmıştır. Nisbeti mu

hafaza etmiştir. 1930-1931 de 600, 1931-

32 de 687, 1932-33 de 834, 1933-34 te 941 

kişi liselerden çıkmıştır. Orta ve lise 

okuması için her sene görülen talebe 
artmasına karşı her ne kadar yeni mek-

teb açnuyorsak da, mektep ve lise 

adedini artırmıyorsa\< ta bir çok şuLe 
ilave edilmek zarureti karşısında kalı· 
yoruz. Maarif vekaleti talebe hücumuna 

karşı vaziyet almak mecburiyetini hıs· 
setmi§tir. Bu şekilden dolayı 32-33 sene 

sinde 91, 33.34 senesinde 141, 34-35 se

nesinde 127 şube ilavesine mecbur ki11· 

ınıştır. Esasen bu şubelerin h.:psi 359 

şubedir ki her i1ç şuheyi bir mektep sa· 
yarsak gerek mali vaziyet gerekse mu· 

allim vaziyetinin müsait olmamas• yü

zünden hiç mektep açmamağı zaruri o

larak kararlaştırdığımız seneler de 359 

şube açmak suretile 119 mektep açmak 

vaz~yctine, bilmecburiye, düşmüş olu· 

yoruz. Bu vaziyetler muallim bulama

mak şeklini ihdas etmiş ve muallim bul· 
mak için de büyük müşkilatla karşıla-
ştlmıştrr. Bu vaziyet kc.rşısmda bir yar· 

dımcı muallimler kanunu teklif etmek 

ı:.uretile lise ve orU mekteplerde nıual
Jimlik yapması tazım f,.elen şahıslarda 
aranan vasıflardan daha aşağı vasıflarda 
muallim aramak zaruretini hasıl etmiş
tir. Mekteplerde muallimlerin vasıfları 

o '.. ar z.ıra r gvı ~r. 0.1un içindir ki bu 
s::ne şube aı;mak tarafıpı oek ilti zam e
C:emiyeceğimiz gıbı dileklerde bahse
dilen bir çok orta mektepler ve liselc
ne kadar ap.ğı düşerse tahsil hayatı da 

rinde açılmasına imıkan görmiyeceğiz. 

Esasen parti programımız orta mektep
lere müsaade etse bile liselerin açılml\· 
sına müsaade etmiyor. Mevcut lisıeleri te· 

kimüle doğru sevketmek birinci emeli· 
mizdir. Orta mektep işi yalnız memle-

ketimizde değil, diğer memleketlerd~ de 
hergün maarif idarelerini uğraştıra ge· 
len meselelerdendir. Hatta pek açık o

larak arzedeyim ki bu hücum karşıı;ında 
bazı memleketler orta tahsil kurumlarr
nı tahdit edelim diye düşünmeğe bat· 

lamışlardır. O husustaki detay bilgileri 
söylemeden geç.iyorwn. Orta mekteple
rimizde talebe adedini artırmak, intizam 

vermek için çalışıldığı gibi bina, veaalt 
levazım ifl jçin de birçok fedakarhklar 
yapılmıştır. Bir çoık mektebe liboratu
var; fizik alltı, bina temin edilmi~tir. 
Lise ve orta mektepler için mua1lim 

yetiştirecek mekteplerimiz üniversitenin 

fen, edebiyat şubelerile yüksek muallim 

mektebi ve Gazi terbiye enstitilsü gibi 
müesseselerden ibarettir. Gazi terbiye 

enstitüsü yüksek muallim mektobi ve 
üniversiteye nazaran bir sınıf noksan
dır. Oradan ancak orta mekt.ep mualll
mJ çrıkabilir. Diğerlerinden çrkanlar il· 
selerde muallim oluyorlar. Gazi terbiye 
enstitüsünde riyaziye, türkçe, tarih, 

coğrafya ,tabiiye derslerile re&im ve be
den terbiyesi muallimleri yetiştirecek 

surette dersler bulunmaktadır. Beden 
terbiyesine, resme, güzel sanatlara la· 
yik, olan ehemmiyeti kültür bakanlığı
nız her zaman vermekte ve bu hususta 
çokça çalışmaktadır. Mevcud muatlim
Jerimizin sayısı, lise ve orta mektepler· 
de, 2243 tür. Bunların hepsini tam lise 
ve orta mektep muallimi vasfına getir

meden başka müessese açmak tarafını 
peık iltizam etmek istemiyoruz. Mektep

lerin mevcud muallimleri arasında ge· 

reık mahreçleri itibarile ve gerekse c;ok 

eskiden mektepten çıkmış ta halihazır 
terbiye ve pedagoji usulünü kavrayama· 
mıt olmaaı ihtimaline binaen birçok 
kurslar açılmış ve orada usulil tedris ve 
kendi esas ilmine aid dersler okutturul
muş ve bu kurslar da faide vermiştir. 
Liselere, orta mekteplere alınacak mec
cani talebe için bazı dilekler de konu
guldu. Hepimizin bildiği bir şeydir ki 
lise ve orta mekteplere kanunu mahsus 

mucibince imtihanla talebe alınır. Evve-

11 ahnacak miktarm herhangi bir kısmı 

lisesi olmayan vilayetler talebesinden 

seçilir diğer bir kısmı da lisesi olan ve 

olmıyanlar arasından seçilir. Biz bu se

ne 300 talebe aldık bunların 100 kada

rını hiç lisesi olmayan vilayetlerden 

kendi vilayetindeki talebe arasından 

müsabakayı kazananlardan tefriık ede· 

rek aldık. Üstünü de lisesi olan ve ol· 

mayan vilayetlerden, bir seri üzerine 
derece kazananlardan aldık. Bunların 

pansiyon ücretlerini hükümet verir. E· 

sasen meccani demek parası verilme~ 

demek değildir. Önümüzdeki sene pan· 
siyon ücretlerini tenzil ettiğimiz yerler 
oldu. Hatta'. 50 lira tenzil gören yerler 

de var. Çocuk babalan geçen sene bil· 

farz 225 lira verdilerse bu sene 200, 300 

verdilerse bu sene 250 lira verecekler

dir. Bunun listesi Bütçe encümeninde· 

dir. Listesi aynca bütçe ile de çt)tacak· 

tır.,, 

Liselerden bahseden Kültür Baka· 

nımız, liselerimizden çrkan talebenin 

tam yetişmiş olduklarına kanığ bulun

duğı•nu, memleket dışında bile talebe

lerimizin yurdun yüzünü ağarttıklarını 

ve ıJunun, liselerimizin zayıf olmadık

larına bir belge olduğunu söylemiştir. 
B. Özmen bundan sonra ertik okul· 

larma geçerek yurtta erkek ve kız sa· 

nat, kız öğretmen, tecim, yapı usta ve 
terzilik okullarile enstitü bulunduğunu: 

bu okulların ekonomik hayatın en bü

yük deste-kleri olduğunu ve zamanın gi
di~inin kültür alanında ertik okulaları· 
üzerinde toplandığını; eskiden özel yö

netimler tarafından çevrilen ve bu yüz· 
den para bulmakta gUçlUk çeken ıbu gi· 
bi ertik okulları bu yıldan sonra "ınuva
zenei umumiye,, ve alındı~lan !çln da· 
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ğunu ; bu okullardan çık.anların, mem

lekette endüstrinin gelişmeınos.i yiia~ 
den şiıncliye ıkadar i§ bulamadıklum., 
geçen yıl çıkan 220 kadar guıcin ise.,. 
lusal fabrıikalara yerleıtlklerini; _. 
larsn nasıl yetiştirildiği g&t.erllmelr .. 
zere amaçlara ulu&al fabrikalar oıe
taklarmm da çağırıldıklaJ1ını ve b..sa
rın, talebelerin güzel yetittiril.nwlllD• 
den dolayı okulları beğendilderin.i OU
diren bir belge verdiklerini anlatmıt-

tır. 

Yurtta beş tane olan kı.ı. aanat okul· 
larına çok onem verildiğini ve Adana
da da böyle bir okul aç.mamn düşünul· 
düğünü; bunlara öğretmen bulmak ve 

yetiştirS™:nin ayni derecede önemli ol
duğunu ıöyliyen bakanımız, öğretmen 

olarak yetişmek Uzere Awııpada S8 

gencimizin okumakta olduğunu; aynu 

İsmet lnönU enstitüsünde ~ yılbık o

kulu bitirdikten sonra S ~1 daha om. 
yan talebelerin de Bğretıneo olaoakle
rını; çırakların ertiksel bllgUerlni u
tırmak için kız sımat okullarmda ac;ıluı 
kurslara 2500 kişinin devam ettiğint ; i

yi unsurlar yetiştirmeğe çalışan tecım 
okullarımızın da fayda ver~cek bi, dıı
r.ı..'Tlda olduklarını eöyliyerek ilnıvı-rııi

tcye geçmiştir. 
Bu dört yıl lçinde ulu.aal kil lturün 

•ıe kiştlrilmesi için en büyük eser ola
::ü kurulan Unh·ereltede evrensel şöh
ııotleri olan yabançı profeıörlerle kt n· 
di değerli profeıörlerimiz:in bulun·\:ı~u 
ve kitapaaray, lS.boratuvar ve tıp fa.kiil
te~i için hasta yı;rdu açmak U.Zero 3.l'OO. 

000 lira harcandığını söyUyen B. Öz· 
men, böylc1:e: " Ulusu yUrUtmekte olan 
müspet bilgiyi saptayacak ve Jleri gö

tiirecek olan, kurulumuz Universitedirn 
buyuran Atatilrlriln emrinin yerine ge· 
tirildiğini anlatmış: Ankarada kuruJe. 
cak olan üniveriitenin şimdilik tarih, 
coğrafya ve dil fakültelerinin açılması
na karar verildiğini söylemiştir. 

Yüksek öğretmen okuluna da değ•· 
ten Kültür Bakanı bu okulun, lise 6l· 
retmeni ye~i~tirece.k en önemli bir lı:u
ru I olması :iolay14Ji!t üzerinde Ç<>k dik· 
katle durulduğunu, yalnız bazı kımmla
ra talebe bulunamadığını anlatmq,,. 
arlara geçerek, Atatllrkiln cumurlyetin 

onuncu yılında verdiği direktifle, ar ve 
müzik için Kültür Bakanlıtmca birçok 
tedbirler alındığını; lat.anhul ar akade
misinden yetişen mimarlarımızın güzel 
eserlerile kendilerini gösterdiklerini: 

müzik için uzman buhnak M kadroyu 
genişletmek için kanun çııkarıldılqu ı 
Almanyadan getirilen ünlll bir ı.ısman 
orkeı;tra ile müzik okulu Uzerinde e-

tild yaptırıldığını; müzik Hğretmoa o
•ku1unun yalnız 6ğretmell değil, blltı 
müziklnl yurtta yayacak unsurlar da 
yetiştirdiğini söylemiştir. 

B. Özmen bundan sonra halkevleri· 
nin açtıkları okuma odalarile ulus okul
larının, okuma yazma bilmiyenJerin u
yısmı azaltmak ıbakmıından çok fayda· 

ları görüldüğünü; dört yıl içinde bu 

okullarda 428.000 yurttaşm okuduğu
nu; eskiden okuyanlarla beraber reamif 
diploma alanların sayısı l.288.000 i bul· 
duğunu söyliyerek, okul kitaplarının u
cuzlatılması için alınan 1edbirlerle, iki 
yıl önce 21 kuruşı ıatılan olwıl pitapla

rının, verilen emirle geçen yrl 12.5 luı· 

ruşa kadar indirildiğini; yeni dilimizle 
yazdırılıp Devlet basım evinde bastır· 
tılacak kitapların çok ucuza satılabile
ceğini anlatıp sözlerini şöyle bitirmiş· 

tir: 

"- Üç dereceli tahsil iç.in yani ilk. 
orta, mesleki ve yüksek tahsil içiıı ma
ruzatım budur. Ba~kaca bir noktayı ar

zedeceğim: Maan l teskilatında u •acık 
bir tebeddül yapıyoruz. Bu da hepimi

zin arzu ettiği beden terıbiyesi, gü.ı.el 
sanatlar, hususi mektepler ve basın, ya· 
zın işlerini yakından takip edecek b.ızr 
kurumlar vücuda getirmek içindir. Bun· 
lann bu işleri daha iyi kavrıyarak esas
lı bir surette takip edeceğini iımid edi

yoruz. (Alkışlar.) 

~ ~ 
) Tuna Caddesinde No 4 f. 
~ ~ 

Mükemmel bir ev. Mobilye-
li veya mobilyesiz. Bir sene ve
ya daha uzun müddetle kira· ~ 
lıktır. Yukanki adrese müra-
caat. 
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Tecim ve Endüstri Odala:;:·ı l\:ur1ı tayı 

dün açıldı 
(Başı 1. ci sayı/ada) 

Size önümüzdeki yıllarda aynı 
yollar üzerinde, belki daha hızla, 
devam edeceğimizi kısaca söy-
1 mel:le iktifa edeceğim. 

Çünltü.. içinde bulunduğumuz 
§81 tlara göre, en doğru ekonomı 
yo u üzerinde olduğumuza, tecrü
bemizden doğan bir inancımız 
vardır. 

Arkadaşlar; 
Rasyonelle§me, önümüzdeki yıl

larda emek vereceğimiz mevzula
nn en üstünüdür. 

Bu kelime ile kastettiğimiz ma
na şudur: 

Her tii.rlü fena görenekten, ua
kit nakit, emek ve madde israfın
dan bizi uza.klaştıracak teknik, 
ekonomik, ölçülü çalışma tarzı ve 
gereklendirdiği tqkilat. 

Anlaşılıyor ki, rasyonalizaayon 
kelimeıile biz, ıtandardizaıy\)n,u 
teylorizasyonu, te,kilatlanmayı 
ileri teknik, ve kaliteyi, ve merke
ting kelimesile ifade edilen, piya
aa için mal hazırlama, ıevketme 
tekniğini kast ve istihdaf tdiyoru.z. 

Yurdda ... her köıede ... her alan
da uyanıklık, ekonomik kalknıma 
ııayreti ... heyecanı vardIT. 

Tarihin en büyük inkılabı olan 
ATA TÜRK, devrimi ulusumuzn 
imkan ve refah ufuklarının en ge: 
niıini açmış bulunmaktadır. • 

Rasyonel çalışma, tez başarı
mın, erginliğin, ilk ıartrdır. Dış te
efmimizin, ekonomik kalkınmamı
zın temel taşıdır. 

Rasyonelleşme olmadan ciddiğ 
ve planlı bir dış tecim, mevzubahs 
olamaz. 

En kısa bir zamanda en mühim 
ve en kolaylarından baflıyarak bi
rer birer ihracat mallarımızı stan
dardize etmeliyiz. 

Bu yönde çalışmanın esaslı adı
mı tarladan başlamak gerektir. Bu 
kısmı ihmal · etmi değiliz. 

Fakat ... Müstacelen yapmak is
tediğimiz şey ihracat tecimi nok 
tasından, mallarımızın zarf-maz
ruf itibariyle aa:bit şekillerde ih
racını temindir. 

Bazı mallarımız vardır: tam 
eıi dünya yüzünde bulunmaz. Bun
ları tipize edeceğiz. 
Bazı mallarımız vardır ki arsıu

lusal piyasa malıdır. Bunların her 
nevinin vaııflarını, tef erruatile 
teshil ederek ambalajını tayin e
derek stancJardize edeceğiz, 

Standardize edilmemi§ malların 
piyasaları, her gün her tarafta da
ha ziyade daralmaktadır. 

Ueri memleketlerde, bu kabil 
malların piyasaları köy hududla
nnr bile aşamıyor. Muasır tecim
de ne toptancı Te ne de peraken
lecinin, malı satın aldıktan sonra, 
tasnif kalitelerine göre tefrik ve 
satışa arza, vakti, teıkilitı yoktur. 

Arsıulusal tecime arzedilmiş 
mallarda bu lüzum daha kuvetli· 
dlr. 

Standardizasyondan beklediği
miz menfaatler pek çoktur: 

- lç ve dıı finansmanda ucuz
luk ve kolaylık 

- Ciddiğ alivre aatıtlar yapa· 
bilmek 

- Henüz tarlada veya yolda 
mal üzerinde kredi, ve muamele 
imkanını elde etmek 

- Çok çeşidli az miktarda mal 
yerine az çeşidli çok ve aynı vasıf
ta mal yetiştirmek 

- En iyiyi en ucuza maletmek, 
Arkadaşlar: 
Bir malın menşeinin Türkiye ol

ması, bir itimad ve emniyet ifade
ıi haline gelmelidir. 
~una behemehal vasıl olmalı· 

yız. 

Dış tecimimizin geçmişe aid hatı
ralarının tesiri altında bulunuyo
nım, tamamen maziye gömmek 
azminde oldı!ğumuz bu hatıraları, 
bir stand:ırdizasyon savaşı mevzu
bahis olurken hep beraber bir ke
re daha göz önüne getirmemiz de 
fayda vardır: 

- Ta , paçavra, un, tuz ... Ka 
rışlırılmış tiftik balyaları. 

- Ort lan ıs1atı1Mış veya ec-

nebi maddeler, ıokulmuş pamuk 
balyaları. 

- Pekmez, mum, üzüm ezmesi. .. 
karı~l!rılmı' afyon topakları. 

- &um, delice, çeşidli mahsul 
karıştırılmıf, hatta kükürtlenmiş 
arpa. 

-Tabakhane, \"t\ ölü davar yü
nü karıştırılmıt yapaklar. 

Bir baylı yıl evel bizzat vakaya 
şahit olanların bana Mars il ya' da 
anlatmış oldukları bir hadiseyi ha· 
tırlıyorum : 

Bir yumurta ihracatçısı ismini 
biliyorum · üstü altı aynı oldu
ğunu iddia ettiği yumurta sandık
ları, ba ka türlü, yani üstü düz -
gün, iri taneli, ortası bozuk. küçük 
taneli çıktığı zaman kabahati a
damlarının üzerine atmaktan bas 
ka çıkar yol balamamıştı. . 

Alıcı memlekete gönderilmiş 
çürük bir elma partisinin ıandık
ları üzerinde kurtlar kaynaştığın
dan şikayeti havi reımi dosyala
rmuz vardır. Örneklerini sırala
yabileceğimiz bu fena hareketle
ri standardizasyon ve kontrol yo
liyle kapatmalıyız. Hortlamaması 
için dikkatli bulunmalıyız. 

Teylorizasyondan bahsettim. 
Fransızların "Organisation sci

entifique du T ravail,, dedikleri bu 
yoldan giderek, teknik, ekonomile 
icablara uygun zararlı görenekler
den ayıklanmıs en randrmanlı ca
lışma us1dl•ri~e ehemmiyet v~r
meliyiz ... 

Herkes, her işinde, aym feyi da
ha randımanlı, daha iyi apabi1-
mek için ne yaomalıyım sualini, 
kendi kendine her zaman ıorr: a
lıdır. 

En uf ak görülen vakit, nakit, 
emek, malzeme israfları bile, zer· 
re zerre toplanarak ulusal ekono
mi için büyük bir ziya halini alır. 

Günc!e sekiz saat çalışan 500 a
meleli bir fabrikada veya < .,,den
de her amelenin aatte, bir tek da
kiku lüzumsuz ve randımansız va
kit kaybetmi§ olmasından doğa
cak ulusal kayıb ne olur? 

Hesab ediniz bunun 300 günde, 
yani bir yılda kaybettirdiği imka· 
nın 2.500 çalıtma gününe müıavl 
olduğunu hayretle görürsünüz. 

T ecimi teikilatlandırmayı "e 
Markcting'i rasyonel tecim ue 
standardizasyonun bir zarureti o
larak kabul ediyoruz. 

lsti traden söyleyim ki: ihracatı 
devlet inhisarına almak yolunu ta
kib ettiğimiz hakkında yayılmak 
iıtenen bazı haberler, aıılsız ve en 
hafif tabirile cahilanedir. 

T ecimimizi te§kilatlandırmayı, 
ulusal muvaff akıyetimiz için en 
kestirme yol telakki ediyoruz. 

T ecimenlerim:-:e gelince, biz on
ları, ulusal ekonomik kalkınmamı. 
zın gerekli elemanları sayıyoruz 
ve bütün devlet teşkilatım kendi
lerine yardım ve hizmet idn aına.-
de tutuyoruz. · 

Bir tecimen, bilhassa ihracatçı 
tecimen, nazarımızda, ulusal ödev 
almış bütün adamlardan biridir. 

Müstahsilin emeği, umudu, müs 
tehlikin menfaati, onun zeka~ına 
kabiliyetine ve doğruluğuna em
niyet edilmiştir. 

O, fırsat gözetliyen ve yalnız 
kendi özel menfaatini düşünen bir 
adam olmamalıdır. 

Ulusal menfaat ve politil{a icah
larını, memleketin itibarını, mah
sullerinin şöhretini, müstahsil;n 
menfaatlerini genişleten adamdır. 
Nazarımızda ihracatçı tecimen. 

yurdun bir yedieminidir. 
Bizim istediğimiz, istiyeceğimiz 

~ey, bu emniyete, liyakat göster
m~i, maddi ve manevi teklinde, 
liyakat gösteremiyenlerin, bu ııf a
h alamamasıdır. 

Teşkilatlandırma ve Marketing 
1avaıımız, bu kabil tecimenlerin 
artmasını, muvaffak olmasını da 
kolaylaştıracaktır. 

Marketing, yani piyasa için mal 
hazırlama ve piyasaya m 1 ıevkel· 
me tabiriyle kastettiğimiz esaslı, 
isleri vekaletin salahivetli memur-. . 

ULUI 

{urultay 

Atatürk'e, Kamutay 
Başkanına ve Başbaka
na saygılarını sW1du 

ATATÜRK 
• lstanbul • 

Bugün Ankara' da Dördüncii 
Türk Tecim ve Endüstri Oda
ları genel kurultayı çalışmala
rına başladı. Bütün üyeler b~ 
toplantı dolayısiyle de ulu ve 
Öke Önder için içlerinden ta
şan sonsuz teşekkür, derin aay
gı, kopmaz bağlılık duyguları· 
nr ızhar ederek yüce katınıza 
sunmak kararını oybirliğile 
verdiler ve bu onurlu ödevi 
bana bıraktılar. Öz bağlılığım, 
sonsuz inan ve saygılarımla 
yüksek eşiğinize .unarım. 

Türk Tecim Te Endüstri oda
ları 4. kurultay batkanı 

Celal Bayar 

ABDÜLHALiK RENDA 
- Ankara -

Tecim ve Endüstri Odaları 
dördüncü genel kurultayı derin 
aaygılarmı bildirmek onurunu 
bana vermişlerdir. Saygılarım· 
la sunarım. 

Türk Tecim ve Endüstri oda
ları 4. kurultayı ba~kanı 

Celal Bayar 

İSMET INÖNÜ 

- Ankara -
Ulusal ekonomi alanında ö

nümüzdeki yıllar için düşünü
len yeni tedbirleri görüşmek 
üzere toplanıın Türk Tecim ve 
Endüstri od ları dördüncü ge
nel kurultayı derin saygı ve 
sevgilerini sunmayP oybirliğilc: 
karar verdiler ve b:.ı onurlu işi 
bana bıraktılar. Derin saygı· 
larımla sunarım. 

Türk Tecim ve Endüstri oda
ları 4. kurultayı başkam 

Celal Bayar 

~-- ----------..... ---~1 
ları size tafsilatile arzedecekler
dir. 

Ticaret ve sanayi odalarımız, 
borsalarımız da teşkilat ve çalı, . 
ına tarzlarını rasyonelteştirmeli ve 
büyük odalarımızın teşl:ilatı, Türk
ofis'in İç teşkilatına miisavi h:ıl al. 
malıdır. 

Sayın heyetinizin bilhassa dik
katini çekmek istediğim; önümüz
deki yıllarda emek vereceğimiz 
bir mevzu da denizcilik ve deniz. 
ıervetlerir::!zin istismarı, isidir. 

Bilhassa, balıkçılığa, ıü~gercili 
ğe ve endüıtrisine ehemmiyet ver
diğimizi ifade etmek isterim. 

Kıyılarım:.-m geni§liği, yurdu
muzun coğrafi durumu, bu bran· 
tın da yakın bir atide memleke· 
timizin zengin servet kaynakların 
dan biri olacağı ümidini kuvetlen
dirmektedir. 

Her birinize sunulmu' olan bi
tiklerde, l.rurultayımızın müzake· 
re mevzuunu teşkil eden, muhte . 
lif meseleler. muhtelif odalar gö· 
rüşleri ayrı, ayrı izah edilmekte
dir. Onun için burada fazla vakti· 
nizi almaya lüzum gormüyorum. 

Kararlarınızın, son tütün kon-
gresinde olduğu gibi, ehemmiyet
le nazara alınacağından ve tatbik 
alanına konmaları için icablnrı . ı . 
tez elden başarılacağından emin 
olabilirsiniz. 

Vreceğiniz kararların ulusumuz 
için, ulusal tecimimiz için kutlu 
ve verimli olmasını dilerim. 

Ekonomi Bakammızın sözlerini, ü

yeler büyük bir ilgi ve takdirle dinli -
yorlardı. Söylev, yer yer. alkışlarla 

kesildi. Ve sonunda yurdun içinde bu
lunduğu ekonomik kalkınma sava~ının 
sorsvlı ba.'jl ile tecim soununun delge -
Jeti arasında düşünce birliğinin açık 

bir diyemi olan sürekli alkışlar koptu. 
Açış söyleviaden son&a kurultay as

başkanları ve sekreterler seçimi yapıl· ı 
dı. Bay Şakir Kcsebir, Bay Murad 
Furton ba~kanlıklara. Bay Muhiddin 

Yabancı posuuı -
Mo~kova bildiriği-

• •• • 
nınonemı 

16 mayıs 19JS tarihli Deyll Herald 
gazetesinin sryasal bildirmeni yazıyor: 

"Fransa ve Sovyet hUkUmetleri, sal
dmnama, danışma ve saldırana yardım 
etmeme için doğu Avrupasında bir böl
ge paktı yapmak yolunda çalışmaları -
na devam edeceklerdir.,, 

Bay Laval'in Bay Stalin ve Bay 
Litvinofla uzun boylu Gronu~maamdan 

ıonra aun gece Moıkovada çıkarılan 

uluşal bildirinin en önemli parçası bu· 
dur. 

Buna önemlidir diyoruz; çünkü ıböy· 
lece hem Lehistana, hem de Almanya
ya bu paY.ta gırm~ k için aç.rk kapı bıra
kılmıştır. 

Bu doğu paktı önergesi ilk ortaya 
çıktığı gündenberi Almanya ile Lehia.
tan, kar§ılıklı yardım yükümünU yük
liyen bir pakta, bunun kendilerine ge
tireceği eoravdan çekinerek iiremiye
ceklerini ıoöylemektedirler. 

Fakat Berlin konuşmaların~ ve 
ondan aonra Str~'ya gönderdiği tel

yazıaında Fon Noyrat, Bay Hitlcrin 

bir aaldırmama ve saldırana yardmı et
meme ~aktma katışabileeeğinl bildir -
mit ve pakta girenlerden bir takımının 
kendi ara arında yardım andlaşmaları 

yapmalarına da en.gel olmıyacağıru 

söylemişti. 

Bundan başka Bay Bek de gerek B. 
Eden'le, gerek ıonraları Bay Laval'le 

yaptığı konuşmalarda aynı önergeyi ile
riye sürmüştür. Şimdi Rusya ile Fran
sa bundan ıonra alacakları tedbir ve 
atacakları adım olarak bu yolu bbul 
etmektedirler. 

O halde yol açık görillüyoc. Bu 
yolda ne kadar ileri gidileceğini önü

müzdeki salı gUnU söylenecek olan 
Hitler söylevi gösterecektir. 

Bundan başka Mareşal Pilsudaki'nio 
ölüm t6renindc hazır bulunacak olan 

Bay Laval ile General Göring'in de bu 

konu üzerinde biraz bir şey konuşma
ları iktimal içindedir. 

Moskova bildirisinin bundan ıonra 
önemli olan ve dikkate değen tarafı da 

9udur: 

"İki ulus da kendi varhklarını ko
rumak için gere\cli olan bir kuvvette 

ordu bulunduracaklardır. Bay Stalin, 

Fransanın kendi güvenliğini koruyabil
mek için silahlanmasındaki amacı e-ör
müş ve beğenmiş bulunmaktadır.,, 

(Mersin), Bay Fuad lyısan (/:rmir) 
~kreterliklere seçildiler. 

Bay Celal Bayar başkanlık yerini 

Bay Şakir Kesebir'e bıraktı. Üyeler -
den Bay Vehbi Koç ile arkada~larının 

Büyük Önder Atatürk'e, Başbakan is
met lnönü'ye, Kamutay Başkam Abdül
halik Rendaya kurultayın saygı duy
gularının bildirilmesi teklifi alluş -
]arla onandı. 

Daha sonra encümenler seçimi yapıl-
dı. Ve üyeler şu komisyonlara ayrıldı: 

1 - Tecim Odaları Kanun ve tüzük 
2 - Tecim borsaları 

3 - Genel mağazalar 
4 - Rasyonalizasyon ve standardi -

us yon 

5 - Deniz ürünleri 
6 - Dilekler 

Komisyonlarrn seçimınden sonra, 

ruznamedeki işler onlara gönderildi. 

Kurultay dolayısile odalardan ve ıe· 
cim kurumlarından gelen kutlama tel· 
yazıları okunarak kongre adına karşılık 
verilmesı' kabul edildikten sonra kurul 
tay günün programrnda görüşülecek 

ba'ika iş olmadığrndan cumartesi saat 
onda toplanmak üzere genel toplantısı

na c:on verdi. 

Dağılırken, Parti kurultayından son· 

ra, Ankaramız için sevinçli ve yurd 
için büyük değerde bir toplantı olan 
kurultayın başarık/arından, herkes güc· 
Jü bir inan taşıyarak ayrılıyordu. 

Komisyonlar, bugün sabahleyin on
da işe başlıyacaklardır. Gazetemiz, ku

rultayın çalışmalariyle yakından ilgi - I 
Jenecek ve okuyucularına her gün ge-
niş haberler verecektir. • 

aa MA Yli l~ ÇARŞAMBA 

İtalya Hahe~istanı 
eş·ı t1 tmak 

• • 
ıstemı or 

16 mayıs tarihli Deyli Herald ga 
setesinin sryasal bildirmeni yj!zıyor : 

Romadaki ingiliz büyük elcisi Siı 

Erik Drumond dün akşam birçok mese• 
leler Uzerinde hiDtütl'et i ile dıan• ..,...ı.~ 

Uzere Romadan J..ondraya h r t t i. 

Bunun anlamı, elçinin Habe ıst. T' u 
rumu lizerinde konuşacagı dtr. 

Son hafta içinde olup bitenlcı, d · 

çiye Cenevreye gitmelerinden once Sit 
Con Saymen ve Bay Edcn'le gor ·ı ""le
yi gerekli göstermiştir. 

Önümüzdeki hafta içinde daha uy· 
aal davranacakl~rı hakkındaki umudl aıı 

nn boşa çıktığı göze çarpmaktadır. 
Yeni yapılacak komisyona da italı 

yanların güçlükler çıkaracakları ve s~ 
nnda olmuş bir iki ufak tefek çatışma• 
ya gereğinden fazla önc:n vererek Uze
rinde ayak direyeceklcri anlaşılmaıkta• 

dır. 

Şim.di yeni yeni güçlilkler de ortaya 
çıkıyor. Habeşliler anlaıamamazlıkları 
kotarmak iç.in kurulacak komisyona ar .. 
ııulusal Unlcri olan Lki tüze adamının 

Uye yapılmasını istemişlerdi. 
İtalyanlar bu önergeyi de abamali• 

ta ve Habe§ delgelerinin yerli habeiı 
lerden olma.ıııru istemektedirler. 

Arsıulusal konuşmalarda ve anla§• 
marn.azlığı kotarmalarda bu türlü ka,.. 
yıdlann, köı.teklerin konulmau hakb 

bir hareket sayılamaz. 
Faşist basımnm kullandığı dil, yu. 

muşamak 9öyle dursun gUn geçtikç~ 

bUsbütün çatık bir bal almaktadır. 
Tribuna gazetesi, italyan - habe' 

meselesinin Avrupa devletlerinin ilgi. 
leneccği ve burunlarını sokacağı bil 
mesele olmadığını yazmakta ve sözüne 
§Öylece devaın etınektedir: 

"İtalyanın Habeşistana kar§ı tuttu• 
fu ııyasa, bir ıömiirge sryasasıdır. 

İtalya, Habeşistanın uluslar sosye • 
teıinde Uyedir diye kendisine eşit bir 
ulwı gibi davranılması dileğini kabul e
df'mez. 

İtalya, kendisiyle Habeşistan ara.o 
ıındakl meselenin uluslar ıoeyetesinin 
dediği gibi ikotanlmasına da ~na ~ 

rnaı.,. 

Ciornale D'ltalya gazetes.i daha ile
riye giderek meeelenin yalnu İtalya.. 
nin i$tediğl gibi lrotarılablleccğini eöylU 

yor. 

Manhattan'm devku
rağları 

Amerikuun Manhattan adaıında ~ 
dev kurağ vardır, bunlardan ikisi, Em· 
pir Stct Bilding ve Krayıler Bildins 
300 metreden fazla yüksektirler ve 17 

ıi 180 metreyi geçmektedirler. 
Hepsinin en büyüğü Empir Stet'· 

dir ki 102 katlıdır ve 380 metre boyun· 
dadır. Bundan sonra 77 kat ve 318 met· 
reyle Kraysler Bilding gelmeıktedir. Ö• 
teki dev kurağlar arasında 66 katlı Vat 
Tover, 70 katlı Rokfeller Center, 6S 
katlı Manhattan bankası gelmektedir. 

Y dandan zehirlenmiyen 
bir kan 

Sovyet Ennenistanının Davolu şeh. 
rinde oturan Cavayre Serkisyan is.'llin
de bir ermeni kadını ibütün memlekette 
yılan ısırmasından zehirlenmemckle an. 

gındır. Yılan zehiri kendisine bir etl:l
de bulunmadığı gibi tükrUğü, yılan ta

rafından ısırılmış olanları sağıtmaktaıdn 
1931 de köyünde yapılan deneçler sonu• 
cunda da bu Usnomal hadise eaptanmıı· 
trr. Şimdi bu kadın uğhk komiserli· 
ğince ayrılan bir fenniğ komiıoyon ta• 
rafından yeniden irdelenecektir. 

Yeni bir ödünç alma 
İşçilerin biriktirdikleri paranın 

kirlı olarak işletilmesi iç.in Sovyetler 
Birliğinde ikinci beş yıllık planın ü~un. 
cü yılındaki işlerde kullanılmak üzere 
yeniden 30 milyar 500 milyon rublelik 
ve on yıl süreli bir i~ ödüncalma yapıla. 
caktır. Tahviller 1 ilkteşrin 1938 de pi· 
yasaya çrkarılacaktır. Her tahvil 100 
rubleliktir. Fakat 10, 25, 50 ve 5 ruble .. 
Jik bölümlere ayrılabilecektir. 



E ~ MAYJ!:J?'i! kARŞAMBA ULUS 

ŞARDA GELEN SON DUYUK 
-

ay itler bel\: leııen söylevin· verdi FRAı SA 'DA: 1 GlLTERE'DE: 

(Başı birinci saylfada) .. 
B. H itler bundan sonra sistemli ku

rallarla Almanyanın ihtiyacı olan ham 
maddeleri edinmesi gerektiğini söyle
miş, fakat ayni zamanda bu gibi tedbir
lerin gösterdiği tehlikeye de işaret et
tikten sonra Almanyanm bu sıyasayı en 
çetin şartlar altında ycritmek yük:ümün
de kaldığını söylemiştir. 

lcsının kotarılmasından sonra Fransa 
ile aramızda artık anlaşamazlık olmıya
cagı hakkında inanca vermekle, barış i

çin bir çok yazıdan ve biı stirü pakttan 
daha çok şey yaptım. Şu var ki, böyle 
bir diyev, bundan bilge alındığını ber
kiten bir bildiriğden baska bir düşünce 
ile karşılanamazsa o zaman bize de, ge
ne bu hadiseden not almaktan başka 
yapacak bir şey kalmaz. 

1 ~a 1~ız (• hiı esinde 
değişilcliJ{ er mi 

oJacal{? 

İngiliz 
yük 

kabinesinde bü -
değişiklikler 

DACI fIK DUYUKLIDI~ 

Uluslar sosyetesi afyon 
komisyonunda 

B. Hitler, yeni Almanya ile eski Al- Ancak, ben diyevlere, davanın ihti
yaçlarına göre kiymet vermek deneçlc
rini protesto etmek yükümündeyim. 

Paris, 21 (A.A.) - Kabıne top
lantısı 28 mayısa kalmıştır. Hükü
metle yakından değette bulunan 
çevenler, bu geciktirmenin başba
kanın rahatsız olmasından ileri 
geldiğini söylemekte ise de Lö J ur 
gazetesi, kabine üyeleri arasında
ki görüş anlaşamazhklanm ya
lanlamak imkansız olduğunu yaz
maktadır. 

Londra. 21 (A.A) - Kabinede ya
pılacak değişiklikler I;in eıyasal ko • 
nuşmalara canlılıkla devam edilmekte
dir. Başbakan B. Makdonaldm yerine 
B. Baldvin g~ecek ve kabine l1d.n.d 
~kanlrğmı almak 9\lretiyle B. Malt • 
donald en bliyUk Jnnavmı drf işlere has 
redecektir. 

Cenevre, 21 (AA.) - Afyon 
tecimi danışma komisyonunun 
gündeminde andlaşmalar ve 1931 
andlaşmasının yeritilmesi mese
lesi vardır. 

Bu ilç andlaşmayı kabul etml
yen devletler arasında Arjantin, 
Sovyetler, Afganistan ve Habe
şistan bulunmaktadır. 

manya arasındaki görüş ayrımını da 
göstermiş ve demiştir ki: 

Sir Con Saymcn dış bakanlığını bI· 
ralursa yerine B. Edenin geçmesi iktf
mali çok kuvvetJidlr. Komisyon, hele hava yolu ile 

yapılan yolsuz tecim meselesini 
inceliyecektir. 

··- Eğer bugünkü Almanya barışı 
sağlamak ıstiyorsa bu, zayıflığından ve 
korkaklığından dolayı böyle hare~t e
diyor demek değildir. Ulusal • aosya
lizm bir ulusun, kendisine yabancı olan 
başka bir ulusu zorla kendisine sindir
mesinde - temessül ettirmesinde - , o 
ulusun sınırlan içindeki birliği ve dola
yısile hayatiyeti için süreJ bir tehlike 
görmektedir. Bunun için ulusal - IOS

yalizm, prensip olarak, her türlü sindir
meyi reddetmektedir. 

Rayı§ hükümeti barıştan baı'ka bir 
fCY istemediğini, hem de alman ulusu a
dına sağlayınca, bu diyev en az, her 
hangi bir imı:a kadar kıymet alır.,, 

Führer ,bundan aonra birge i.§birliği 
ıisteminden bahsetmiş ve lbunun 17 yıl

danber büsbütün başka başka şe.klllerde 
yoralandığını saptamı~ ve demifti:- ki: 

"- Bugünkü birge işbirliği fikri, 
cumur ba~nı Vileondan çıkmıftır. Vil
aonun 14 prensibine göre barzJ, tekrar 
uzlaşma, genel silahsızlarun11, ve bu ıu
retle de genel güven barışı olacaktı. 

Hatta bu gazete, hükümetin 
yakında çekileceğinden de bahsey
lemektedir. Söylendiğnie göre B. 
Flanden, solların kendisine fazla 
zorluklar çıkardıklarım söylemiş
tir. 

İngiliz kabinesinde 
durum 

Londra. 21 (A.A) - Xıral dftn B. 
Baldvinl kabul etmi~ir. OOriipt yanm 

aaat kadar .Urmilftilr. Bu earüşme.nln 
B. Baldvin tarafından Avam kamara • 
aında a&VBJ teknJğl ve ulusal avga hak· 
kında okuyacafı hUıkilmet blldirifile 
ilgili oldutu blldfrilmektedtr. ltıml 

~çen haftanın eoın rOn.Jerlnde de baf
habn Ue, dr9 babnrm, domlnyonlar 
bakarunı " mWı.rillıu bakanını kabul 
etmişti. 

Andlaşmayı kabul eden ülke
ler, uçakların hareket ve varışla· 
nnda yapılacak olan polis ve güm
rük kontrolu ile memleketlerinin 
özel uçaklar ve zoraki yere iniş
ler hakkındaki tüzüklerini anlata· 
caklardır. Bir f ransız uçağı yandı 

Biz yabancı ulusların keneli kültür
lerini ve dillerini kaldırarak, onları 

kendilerine yabancı olan almancayı kul· 
lanınak zorunda brrakmak istek ve tasa
rında değiliz. Biz, hedefi yabancı bir u
lusu hükmü altına almak olan ber sa-

lşte buradan bütiln devletlerin ve 
bütUn uluslann uluslar sosyetesi kuru
lunda, arıııutusal bir kollektif çalqma 
birliği fikri doğmaktadır. 

Paris, 21 (AA.) - Liyötnan 
Pari adlı en büyük fransız deniz u· 
çağı demirlemiş olduğu Bordo li
manında yanmış, kül olmuştur. 

vaşt<:, engeç yönctte de değişiklik yapan. 
onu zayıflatan ve yavaş yavaş yılmış 

bir duruma sokan bir hadise gör
mekteyiz. 

Genel savaşın sonuna doğru hiç bir 
ulus bu fi.kirleri alınan ulusu kadar tcvk 

ile karşılamamıştır. 

ve Almanyanı!\ progı-nmınm hazırlan

maı ıııa katılmadığı bfç bir ltonfcranaa 
ginniyeceğini, bununla beraber, bunun 
Almanyanın anla§JD8lan sonradan imza 
öz genliğinde o ·maması de nek olmadı· 

tını ıöylemittdr. Ulusseverlik prensibinin eyice yer
leştiği Avrupada, herhangi bir yadulu
sallastırmanm mümkün olacağını da 
sanmıyoruz. 

300 yıldanberi Avrupada dökülen 
kanlarla, elde edilen müsbct sonuçlara
rasındaki nisbetsidik çok açıktır. Fran
sa, Almanya~ Polonya ve İtalya, gene 
Fransa, Almanya, Polonya ve İtalya o
larak kalmışlardır. Her savaş, her §ey-
de·1 bnce, ulusların seçı1dn yığınlarını 

yutuyor. Fakat Avrupada artık bot yer 
olmadığı için her utku, bir devletin nü
fusunu anca:k sayı bakunından çoğal

ması sonucunu verebilir. Uluslar nüfus
larının çogalmasına bu kadar kıymet ve
riyorlarsa, bunu nomal bir tarzda sağla-

ya bilirler. 
Sağl~ı bir sosyal sıyasa bir ulusa, 

birkaç yıl içinde doğumların yardımı 

ile, kendisine yabancı kimseleri teslim 
edecek olan bir dış savaştan daha bü
yük bır ço~alma sağlar. Alman ulusal, 
Eosyalizmi barışı, ir.tem kanrğatı ve bü
tıin dünyanın raba•. bakımından istiyor. 
Bugiinkü Almanya, çok· büyük olan iç 
zararlarının düzeltilmesi için çalışıyor. 

'ier.uıme v ı:unda c.lan pratik pro· 

it 'cı imızdcn hi; biı i 10.20 yıldan önce, 
ll1ral prc eleri.niz de SCı-100 yıldan önce 

g~rçckleşt>miyeı:\'ktir. Barış ve baysal· 
Jık isıegi devleti vön. fenlerin isteğin· 
den başka bir §ey ıieg&,dir, diye aavl• 
yanlar bulunursa, OAlar:ı töyle derim; 
Eğer yönetmenler ve h:ilcümetler La.·•1 
isterlerse, uluslar 1.iç biı vakit savaş di
lemiyeceklerdir. Almanyanın banp ih
tiyacı vardır ve onu istiyor. Eğer bir 
ingiliz &vlet adamının: "Bu tilrlil i· 
nanca ıbiı şey demek değildir, yalnı• 

birb< andlaşmalar altındaki imzalar iç· 
temlik inancası verir,, dediğini duyar· 
aam, herhalde bir inanca vermenin lazım 
nlduğunu göz önünde bulundumwıınr 

B. Ed~nden isterim. 
Kimi defalar, aon Nat gelince, alı

nac.ak terlbir hakkında 10nradan yapıla· 
cak şeyleri akıldan geçirmekle bera· 
ber bir andlaşmayı imzalamak, bütilo 
bir ulusa iorice içtem olarak, hüküme
tin barışı korumaya yarayan bir ııyaaa 
rüttüğünü söylemekten ç<ı'k daha ko· 
la.ydır. 

1919 da, VeN>ay andlaşması Alman
yaya zorla kabul ettirildiği vakit, ulus· 
ların kollektif çalışma birliği son vuru-

fU yedi. 
Herkesin cşitliğl yerine yenen ve 

yenilenin payJaşılmuı kabul ediliyor
du; Versay andla~sında, Almanya
nın &ilfilıszzfanması genel bir ıilfilısız
lanmaya bir başlangıç olarak kabul C• 

d.ilmişti. Bu örnekten bugUn çalışma 
birliği fikrinin en gürUltillü taraftan o
tan k'imselerln bunu ti o zamandan mı· 
sıJ bir tarafa attıktan görlilebllir. 

Alm nya barış andlaşınasının §Ut

larını bağmazhk denlteıbilecek bir tan

da yeritti. 
Bugün yenen uluslar tarafından lrı

bcbler gösterilerek andlaşmalarm ye • 
ritihnemif oltnasrnı reddetmek hig de 
zor değildir. Şimdi yabancı devlet a • 
damlarının ağzından, aııdla§'!Dalan ger· 
çekten taptamak isternif olduk1arını Ye 
fakat aranılan zamanın henilz gelme
mi!! olduğunu tasaraık ~uyuyoruz. Hal· 
buki silahsızlanma için gereken bUtUn 
prtlar ortada bulunuyordu. 

ı - Almanya silahsızlanmıttı, 
2 - Silahsızlanma için gereken eı • 

yasal ,artlar da vardı. ÇünkU Alman
ya hiç bir yerde eşi olmıyan bJr deınolıı
rasi idi. 
Diğer devletler yalnız ailahaulanma• 

yı reddetmekle kalmamışlar, tamtertl 

silahlarını artırmışlardır.,. 
Fürer uçakçılık, tani, ağır topç.ulıik 

ve denizaltı gemilerindeki ilerlemeyi 
gösterdikten sonra yüldimsel as~rlik 
hizmeti meselesine geçmiş ve demıftir 
ki: 

" _ Bay Makdonaldm yaptığı bir ta-
nımı pşara'lc söylemeden geçemiyece • 
ğim. Bay Makdonald, alınan ordusunun 
tekrar kurulması Uzerine, öteki devlet
lerin silahsızlanmalarını geriye bıraka
bileceklerini söylemiştir. Şu halde her 
andlaşmanm bozulması, öteki tarafm 
aynı eonuc:.u çıkarması euretile ceza~_ını 
buluyor dernektir. Sanıyorum ki, ıböy· 
le bir halde ya bir (evet) ve yahut bir 
(bayır) mev.roubaha olabilir. Bir dev
letler grupunun, !kıendi ailahlannı b~r 
defne dalı. befka devletlerinki fse bir 
fCytan yaracı olarak göstermesi mUmkün 
oJamaz. Alman ulusu baklan olmıyaıı 
ikinci ıınıf bir ulııao Jarak Ocalmaıyı ka

bul etmemektedir.,, 
Bay Hitler, söylevine devam ederek, 

konferanslar için önceden bir program 

Bundan eonra doğu paktından bah

seden Bay Hitler, demiştir ki: 
"- Bu metinde, sonuçhn tlmdiden 

hiç bir suretle g5rillemiyecek bir yar
dım yU.keni gördllk. Şimdiki alman hU

kUmeti, komşularile barış içinde ya~a
maktan daha iyi bir ıey iatemiyor. İşte 
barışı acvdiği:'rJz ıiçindir lc1• hele doğu· 

da herhangi bir kaç devlet arasında ez· 
kac:ık bir anlatmazlığın bizi, lıtemiyc
rek ve bk yardan yUkilmünU kabul etti 
fimiz J~in har~ aUrüklemesint ıkatla
namayız: Bu gibi hallerde suçlulan a
yırd etmek ço~ güçtür. Fakat bu dil

f{lnceler bir taıda bırakılınca. burada 
tamamen &zel bir hal mevzuubahatir. 

Şimdi1d Almanya uluaal - ı~liıt bir 
devlettir. Ve bizim fikir dünyaımz So•· 
yetler birliğinin fikir acunundan bfl .. 

bUtUn ayrıdır. Bay Eden'in son söyle
vinde okuc!uğuın bir düşünce&, Go•
yetler blrlfğinin sUel bir •Jdmna ve 
dünya devrimi aıyasaaı gUtınediti bil
dirıJmektedfr. Bu fikir ilerid~ do~ru 

çıkarsa, Almanya kadar kimse bahtiyar 
olmıyacaktır. Almanyanın bir Avrupa 
1avaımdan kazanacak hiç bir ıeyi yok
tur. 1stedi~imiz şey açıktır ve erklnlilıC-

tir. Bu baknndandır ki, ıınrr memleket
lerle aaldırışmama paktları imzasına 
hazır bulunuyorduk. Lltvanyayı bunun 

dışında bulundunnaklığunız, uvA§ fı· 

tediğimizden değil, ıbu devletin insanlı· 
ğın en ilkel kanunlarile eğlenmiş olma

sındandır. Bu devletler herhangi bJr and
Jaşma ile bağlanma imkanını görmüyo

ruz. Memel atatükoauna kefil olan dev· 
letlerce göz önUnde tutulamryac:ak olan 
b~ ayra bir tarafa bırakılmak Uzere bU
tUn Avrupa koınşularile ıaldmpnam& 
ve her tUrlil sertlik hareketlerinden vaz· 
geçme andlaşmaları yapmaya bazuu. 
Böylelikle, bizim gUvcnlmid çoğaltma· 
ya yardım eden devletin gilvenlnl artır· ı 

mı§ oluruz. 
Metinlerini öğftndiğimlz yardım 

paktlarının yapılmasında ise, atiel bağ
lqmalar sisteminden hi~ ayrımı olmı • 
yan bir değı~i görüyoruz. Bunun böyle 
olmasından, hele Fransa ile Sovyetlcr 
Birliği arasında sUel bağlaşma yapıl • 
ması sebebiyle, çok esefJenmekteyfz.,, İmzamı o andl~ın altına koya

bilir ve bıı hareketimle görUşümU, Sar 
geneloyu sırasında Fransaya kartı yap· 
bğmı kadaı belirtemezdim. 

Alman ulusunun ıefi ve delgesi sr
fatile dünyaya ve ulusuma, Sar meae- 1 

hazırlanması ve sonradan, çağrılanlara 
bu programm bölilnmesi bir bUtUn oldu. 
ğunun bildirllmcsi kuralını reddetmit 

ULUS: B. Bitlerin •öylevinin 
ıonunu almak mümkün olamadığı 
için, ıöylevin kalan kısmını yarın

ki ıayımıza koyacağız. 

LE 

Londra, 21 (A.A) - B. Baldvlnln 
kır.11 ile göriişmesi sryasa ve parla men 
to çevcıılerin.de kabine defişmeıinln 

bir başlangıcı olara'k aayılmaktadır. 
Deyli Telgraf eazetesi, B. Mnkdo

naldi:ı daha az ağır bir adev istemekte 
olduğunu ve B. Baldvlnin onun yerine 
geçeceğini yazmaktadır .. 

HUJıcUmet partileri, yeni hUktimetin 
8rgelenme tarımı aytışmada devam et
mektedirler. Bununla beraber hilkil.mo
tln hüviyet! defipıiyeecğl hakkında 

inan verilmektedir. 
Prca Asosyuen yeni kabinenin 

temmuzdan önce kurıulamıyaeağını ha • 
ber vennektedlr. 

Roma konferansı ve 
Deyli Telegraf 

Londra, 21 (A.A.) - Roma 
konferansı hazırhklanndan hah· 
seden Deyli Telegraf gazetesi bu 
konf eransm amacmm bir takım 
ıöyleşmelerle Orta Avrupa ile Av
ruparun doğusal güneyinde gü
venliğin elde edilmesi olduğunu 
yazmaktadır. 

Bu sistemin en açık sıfatı, ı. 
talyarun küçük anlaşma ile uzlaş~ 
ması olacak ve bu sisteme öteki 
devletler gibi Almanya da katrıa· 
bilecektir. 

SOVYETLER BIRLlCl'NDE ı 

Maksim Gorki kurbanla
rının ölü alayı 

Mosb.cva, 21 (A.A.) -Maksim 
Gorki u~ağu.m uğradığı felaketin 
kurbanlarının nlü alayı dün yapıl
mıştır. Hu alayda Stalin, Molotov, 
Kaganoviç ve Orkonikidze ham' 
bulunmuşlardır. 

Fransız büyük elçisi B. Alfan. 
beraberinde hava ataşesi olduğu 
halde felaket lrurbanlarmın külle
ri üzerine bir ~elenk koymuştur. 

Sivil hava filosu kumandam 
ile diğeı zatlar tarafından söylev
ler verilmiştir. 

Sovyet işçileri yeni büyük 
uçaklar almak için para 

topluyorlar 
Moskova, 21 (A.A.) - Rusya

nm her tarafından alınan haberle
re göre fabrika ve atelyeler işçi
leri, pa~çalanan Maksim Gorki u
çağı yerine yeni tayyareler yapıl
ması için aralannda para topla
mağ;a girişmişlerdir. 

Polonyanm iç durumu 
Var§ova, 21 (A.A.) - Süel biı 

gazete olan Polska Zbrojna gaze
tesi, Pilsudskinin yerine ordu ge· 
ncı·iıpckterliğinden gelen Gene· 
ral Ridz Snigli'yc aytayarak "Bize 
yol göster,, başlığı altında bir ya· 
ıı yazmıştır. 

Bu gazete, General Ridz Snig· 
li'nin Mareşal Pilsudskinin kendi· 
si tarafından ardıl olarak gösteril· 
diğini kaydetmektedir. 

Ordu genel ispekterinin, hükii
meti uğraştıran sıyasa ve yönetim 
işleri ile ilişiği yoktur. Çünkü o, 
Sil Bakanlığına bağlı değildir. Bu 
atamanın önemli sıyasal bir anla• 
mı vardır. 

Seçim kanunu hakkında ilerl• 
de yapılacak olan konuşmalar, ig 
politikanın evrimini saptayacak• 
tır. 

Hükilmet bloku içinde bu pra. 
jeyc karşı ayrılıklar vardır. 

Ayrışık partinin resmiğ örge• 
ni olan ulusal demokrat Gazcta 
Varszavka'nın kapatılması, ayn~ 
partilerinin bu husustaki umutla~ 
nnm yersiz olduğunu göstermiş. 

tir. 
Bugünkü hüktimet, yerindo 

sağlamdır. Ve aynş partileri ö
nünde geri ~ekilmek niıetinde de. 
ğitdir. 

Suviç - Y evtiç konu ması 
Roma, 21 (A.A.) - Suviç - Yev .. 

tiç konuşmasının geri bırakıldığı 
hakkında yabancı gazeteler tara· 
fmdan verilen haberler, kesin ola· 
rak yalanlanmaktadır. Bu konus
manın sonraya bırakılmasının 
doğru sebebi, B. Yevtiçin Skupçi
nanın yakında yapacaı;?'I toplantı
da hazır bulunmak zoruııda olma
sıdır. 

Ankara Birası Ha kik iğ Bira Zevkini v 
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Halleş imparatoru 
ne diyor? 
(Başı 1. ci sayıfada) 

"Jiabeşistan barışı seven bir 
ülkedir ve komşularile her zaman 
iyi geçinmek ister. Başka ülkele
rin haklarını bütün olarak değer

lemekle beraber kendi haklarım 

da kıskançlıkla korumak dölenin
dedir. 

Uçaklarımız, tanklarımız, bo
ğucu gazlarımız olduğu yollu çı
karılan haberler yalandrr. 

Uluslar sosyetesine olan baş
vurumuz yalnız haklarımızın tü
zel olarak kotarılmasını istemek 
·içindi. İtalya ile aramızdaki anlaş
ma engellerinin bu hafta içinde o
rada ortadan kaldırılacağını uma
rım. 

İtalyanın aldığı tedbirler orta
dadır. 

İtalya, benim yurdumu asker· 
!erile bürümek dileğindedir. Onun 
savaş arayan duruşu, yalnız benim 
yurdum için değil, bütün dünya
nın barış düzeni için bir hötlem ol
maktadır. 

Bana öyle geliyor ki kamusal 
barışın korunması başlıca ödevle
rinden birisi olan uluslar sosyete
si İtalyanın Habeşistana §aldır
masının önüne geçmek için gere
ken evgin tedbirleri alabilir. 

İtalya, dünyanın dört yanına 
Habeşistan hakkında uydurma ha
berler yaymakta ve benim elçile
rim bunların yalan olduğunu bil-

dirmekle uğraşmaktadırlar. 
Yeni hadiseler çıkarsa sınırla

rımızın korunması için gerekli 
gördüğümüz bütün tedbirleri ala
cağız. 

Yabancı bir saldırıya uğnyacak 
olursa, Habeşistan, kendi varlığı
m korumak ve kurtarmak için bil
tün kuvvetleri o saat içinde sava
şa hazır bir hale getirebilecektir. 

Yalnız şuna inanmak isterim 
ki seçilen uzlaştırma komitesi u
luslar sosyetesinin ve barışı seven 
devletlerin de yardımı ile savaşın 
önüne geçebilecek ve bir anlaşma
ya varacaktır . ., 

Habeşistan meselesi ve 
İngiltere 

Londra, 21 (A.A.) - Gazete
ler, habeş imparatorunun uluslar 
cemiyeti kuruluna göndermiş ol
duğu telgrafı ilk sayfalarında neş
retmekte<lirler. 

Morning Post gazetesinin Ce
nevre aytan, ulusfar cemiyeti kon
seyinin B. Musolirıi ile taraftarla
rını yatıştırmak için itaJ yan · ha
beş anlaşmazlığım ortadan kal
dırmağa çalışacağını oranlamak
tadır. Bununla beraber yetkeli bir 
kaynaktan öğrenildiğine göre B. 
Musolini, uluslar cemiyeti kurulu 
bir kere daha soravlannı üzerine 
alıp gereken şeyi yapmazsa, ya 
Habeşistan'm ve yahut uluslar ce
miyetinin zararına olarak hareket 
edecektir. Sonuçta uluslar cemi 
yeti kendi otoritesinin bir kere da· 

ULUS 

ha bozulduğunu görecek ve bu du
rumunu pek gilç gizliyebilecektir. 
Eğer ulu~ . cemiyeti B. Musoli
ninin tehditleri altında bu mesele
yi incelemek ve kotarmaktan çe
kinecek olursa ileride bu cemiyete 
karşı güven kalkacaktır.,, 

Habeş - italyan mesele
sinde yargıç meselesi 
Londra, 21 (A.A.) - Royter 

ajansına göre İtalya, Habeşista

mn yargıç komisyonuna habeş o
runtağı olarak fransız ve ameri
kan türecileri atamasını kabul et
miyecektir. 

Habeşistanın uluslar sos
yetesine gönderdiği 

telgraf 
Cenevre, 21 (A.A.) Habeş im

paratoru, uluslar cemiyeti konse
yine bir telgraf gönderip, Cenev
re andlaşmasmm yeritilmesinin 15 
inci maddeye göre habeş - italyan 
anlaşmazlığının gözden geçiril
mesini, sınır hadiseleri dolayısile 
uzlaşma komitesinin 1908 tarihli 
andlaşmayı yoramasma İtalya kar
şı gelirse, bir araştırma açılmasını 
dilemiştir. 

Bu telyazısı. sınır boyunca İtal
yan kuvvetleri ve savaş gereçleri 
yığılmakta olduğunu ve habeş hü: 
kümeti iki yargıç seçtiği halde, İ· 
talyanın, uzlaşma komitesine ken
di uyrusu olan adamlarını yargıç 

gösterdiğini ve gene İtalya'mn, 
komitenin işini Ualual hadisesine 
hasrettirmek niyetinde olduğunu 
bndiriyor. 

Habeşistan'ın yeni hadiselere 
engel olmak ergisiyle kendi top
raklarında süresiz bir nötür - böl
ge ayırdığı da, gene bu telgraf ta 
hatırlatılmaktadır. 

Uluslar sosyetesi kurulu 
toplandı 

Cenevre, 21 (A.A.) - Kurula 
bu devre için başkanlık eden B. 
Litvinof, uluslar cemiyeti andlaş
masınm 15 inci maddesi hükü
münce, Şako meselesini gözden 
geçirmek üzere, yapılan üsnomal 
toplantıyı saat 16,20 de açmıştır. 

B. Litvinof ile delgeler, Mare
şal Pilsudski'nin ölümünden ötü
rü üzünlerini bildirmişlerdir. 

Portekiz delgesi B. Vaskon
sellos, toplantıya başkan seçıl

miştir. 

Toplantının dikkatini en çok 
İtalya - Habeşistan anlaşmazlığı 

çekmektedir. 
B. Eden, B. Masigli ve Habe

şistan'ın Paris elçisi B. Havariate 
il~ ve Baron Aloisi ile görüşmüş
tür. 

Sanıldığına göre, 1 tal ya, uz
laştırma komitesine Habeşistan'm 
yabancı üyeler göndermesine kar
şı gelmekle beraber, komitenin, 
çalışmasını yalnız Ualual hadise-

lecine hasretmesini isıwla i~~ 
cektir. 

Tamter&ine, Habe§iataıı, * 
devlet arasındaki her tlidti ilıile
ri de gözden geçirmek auretile 
konseyin yargıı ltsulü ile anlat
mazlığı kotannasmı dilemektedir. 

B. Eden'in ödevi, bu iki türlü 
dıi:ıünüşü uzlaştırmak ve Habeşis · 
tamn Ji!eği onayladığı takdirde, 
yarg1çların üzerinde uğrB§acakla · 
n meseleleri azaltmaktrr. 

İtalyan - habeş 
anlaşmazlığı 

Paris, 21 (A.A.) - Gazeteler 
Cenevrede italyan - habeş anlaşa
mazhğı hakkında yapılmakta olan 
görüşmeleri pek gergin bir hava 
içinde saymaktadırlar. 

Maten gazetesi, bütün umudu~ 
nu eylUI sonundan beri başlamış o
lan ve her türlü süet hareketleri 
imkansız kılan yağmurlar mevsi
minden almaktadır. Bu mevsim i
çinde ihtimal bir anlaşma esası 

bulunabilecektir. 

Bir çoban okulu 
Leningradın bütün kamunlarında 

10 ile 15 mayıs arasında 1200 çoban, 

kendileri için hazırlanmış olan kursları 

bitireceklerdir. Çobanlar bu kurslarda 

hayvan bakanını öğretmişler ve kurs -

lar bir ay ıUrmüştür. 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MENKUL SATIŞ 
MEMl JRLUGUNDAN: 

ı - 1 apu ve kadastronun pafta 12, ada 51, parsel 22 numarasın

da kayıtlı ve Ankaranın Hacııbayram mahallesinde kain bir evin nısıf 
hissesi aşağıdaki şartlar dairesinde açık arttırmaya çıkarılmıştr. 

1 Manisa Emrazı Akliye ve Asabiye 
Hastanesi l)aştallipJ iğinden: 

ll il lll il l lll l il il lll il lll lll lll lll lllll il il il lll il lllll lll l lll il l il il 1111111111111111111111111il1 il 
= Sabim arsa E; 

~ Y enişehirde, Havuzbaşında, Milli Müdafaa cad- ~ 
2 - Evsaf ve mılştemilat: Ev bir ufak bah~e, bir oda, alt katta 

bır sofa, iki oda. ikinci katta Uç oda bir sofa, bir avlu, iki oda, bir 
kiler vardr. Diğer kısımda ufak bir bahçe, alt katta bir mutfak, 
bir hela, bir odunluk ikinci katta ufak bir sofa, bir oda, bir mutfak, 
ikinci bir sofa, üç oda, bir hamamlık, bir odunluk, üçüncü ikatta 
harab bir oda Hacıbayram camiine bitişik diğer kısımda bir ufak 
sofa, bir oda, ikinci katta iki oda, bu kısmın birinci katında bir 
mutfak, bir hela vardır. Heyeti umumiyesine 6800 lira kıymet 

takdir olunmuştur. 

3 - Satış peşin para ile olmak üzere 23/6/1935 tarihine miısadif 
pazar günU saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satış me
murluğunda yapılacaktır. 

4 - Talipler takdir edilmiş olan yukardaki muhammen kıyme
tin yüzde 7,5 ğu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te· 
minat mektubu ile kanunen teminat olarak kabul edilen hazine tah· 
villeri getireceklerdir. 

5 - Satış günü artırma bedeli takdir edilen kıymetin yüzde 75 
ini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mezkur günün 
16 mcı saatinde en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

6 - İşbu tarihdeki artırmada teklif edilen bedel muhammen 
kıymetin % 7 5 ini bulmadığı takdirde 8/7 /93~ tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada 

en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde·üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi gün kadaı mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında ihale 

bedeli yatırılmadığı takdirde ihale bozulacak ve bu tarihten evel en 
vliksek teklif de bulunan tali~ tek lifi veçhile almağa razı olup ol-

madığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale far
kı birinci talipten tahsil edilmek üzere bu talibe ihale edilecektir. 
Teklifı veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on beş 
günlük ikinci artırmaya çıkarılarak en çok artıran talibine ihale 
edilecektir, 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talihine ihale edildik

te tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar o· 

lan müterakim vergi ve resim ise borçluya aittir. 

9 - Borçlu ve alacaklılarla diğer aHikadarların bu gayri menkul 

üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiala

rını evrakı müsbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri ıa. 

zundır. Aksi takdirde hakları tapu sicilliyle sabit olmadıkça satış 

bedelinin paylaştırılmasından hariç tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 10. 6. 935 tarihinde 934/173 nu

mara ile dairemizdeki yerinde herkese açık bulundurulan şartna. 

mizi okuya:bilirler. 1 - 2034 

Satılık ev ve arsa 
Yenişehı• de Sed.ltilbahu •:an· 

desinde 900 küsur metre aru Ü· 

serine mebni 8 odalı bir ev ile 

İzmir caddesi civarında 704 met· 
relik bir arsa satılıktır. 2291 re 
telefonla müracaat. 1-186\ 

Kiralık iki oda 
Yenişehir, Selanik cad

desi No. 16 havadar ve gü
zel. Mobilyeli 40, mobilye
siz 30 lira. Bir aile için. 
Mutfak, banyo. 

1 - 2031 

Cinsi Azami miktarı Fiatı muhammenesi 
Kilogram Lira Kuruş 

Pirinç 3000 900 
Tuz 1000 120 
Şeker 2300 1035 
Soda 1700 170 
Sabun 1700 595 
Gaz 4500 1350 
Zeytinyağ' 500 250 
Sade yağı 2000 2000 
Salça 600 240 
Nohut 1000 150 
Makarna 2000 500 
Kuru fasulya 1000 180 
Bulgur 1000 100 
Kuru soğan 2000 200 
Patates 1000 150 
Börülce 1000 150 
Şehriye 600 180 
Ispanak 1000 150 
Pırasa 1000 150 
Lahana 1000 150 
Bakla 1000 100 
Kabak 1300 130 
Patlıcan 2000 200 
Taze bamya r.rıo 100 
Ekmek 45P:JO ·500 
Siit ııso 26' 50 
Et 15000 5250 
Yoğurt 1750 262 50 
Arpa 7500 375 
Kepek 7500 375 
Kok kömürü 36000 1260 
Kriple kömi.kü 55000 1100 
Çam odunu 15000 225 
Domates 1000 100 
Taze fasulye 1000 150 
Dolmalık yeşil biber 500 100 
Un 1000 150 

Manisa akliye ve asabiye hastanesi için yukarda cins 
ve miktarı ve muhammen fiatları yazılı 37 kalem erzak 
açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 

1 - Eksiltme günü 3 haziran 1935 pazartesi saat 14 te
dir. 

2 - Eksiltme yeri Manisa Sıhhat ve İçtimai Muave
net müdüriyetinde müteşekkil komisyondadır. 

3 - Muhammen bedelin yüzde 7 ,5 yüzde yedi buçuk 
nisbetindeki muvakkat teminatlar ihaleden evel Mal san
dığına yatırılmış bulunacaktır. 

4 - Şartnameyi görmek için her gün Manisa Akliye 
ve asabiye hastanesi idare memurluğuna müracaat olu
nur. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatten evel sözü geçen 
komisyona müracaattan. (1157) 1-2040 

= desi üzerinde ev ve apartman yapılabilecek büyük, ı= = küçük arsalar <>atılıktır. Talip olanlann (2395) nu· 
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TiR 
TORKiYE iŞBANKASI 

ZAYi 
Eski harfle yazılmıt mühü-

rümle nüfus kağıdımı 929 sene

sinde bir ferağ muamelesinin 
icrası için kardaşım Bay sarraf 
Hakkı nezdinde bulunmakta iken 
her ikisini de zayi etmiıtir. 

Mezkur mühürle hiç bir kim
seye borcum dahi yoktur Yeni
sini yaptıracağnndan eski mü
hür ve nüfus ldğıdının hükmü 
yoktur. 
Hacıbayram Şehid Behçet Sokak 
(9) No. evde Ülfet km Fahriye 

ZAYi 
Kıtamdan almış olduğum 

terhis tezkeremi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Cankırr Öksüz oğullarından 
Mehmed oğlu İsmail D. 324 

ANKARATAPU MÜDÜR· 
LÜÖÜNDEN: 

Ankaranın lekafua mev.kiinde 

tarkan Nuri garban ve şimalen 

yol cenuben Faik gayri menkul

lerile mahdut bulunan bir tarla 

tapusuz olarak 20 seneden beri 

ahar<l ... n satın almak suretile Hüı· 

nü oğlu Sadullahın uhdesinde bu· 

lunduğundan tapuya raptr için 

mumaileyh tarafından müracaat 

vuku bulmuştur. 30.5.1935 de ma

hallinde tahkikat yapılacaı;rndan 

bu yerle allkası olanların vesai

kiyle beraber mahallinde buluna

cak m.!mura veyahut müdd:::ti zar. 

fında Tapu müdüriyetine müra· 

caat etmeleri ilan olunur. 
1-?0~R 



Nafıa Bakanhğmdan: eftZllft S&bn 
6.5.Jt35 tarihinde münakaaya çıkanbmı olm M,.. -

Antalya hattmm Baladiz. Burdur arumdaki 24 baçak kilo
metrelik ]'fttinci lnpnmm iDpatma talip -- etlQedl
tinden mezldir kısım inşaat ve ray feqiyatı~ inpat miid
deti defittirilmek suretiJe ve kapah arf usaH De yeni
den eksiltmeye konulmd(lar. 

Muhammen ihale bedeli 375000 liradan ve muvakkat 

Alma omisyo eisliğiıiden: 
Talgnjg .._ bedeli 7_, lira olan 5800 tem Rekom

pme k&nBr 28JD11711935 llllk glnl..-15 de Kanm ..... 
da komisyGDU binamnda kapalı sarf muliyle eksiltmeye 
Jı.omılmUftm'. Şartnamesi 175 kuruş bedel mukabilinde 
her~ komisyondan alınabilir. Muvakkat teminat 5000 
liradlr. İsteldileria muvakkat teminat m.w... ",. mek
tubuna ve k•"""' belgeleri bavi teklif mektablanm beJU 
saatten bir 1Ut evveline kadar komiqan reWijiae ftr• 

teminatı da 18550 liradan ibaret bulunan bu inpat ve • 
meliyatm eksiltmesi 29.5. 1935 çarşamba günü saat on beş· 
te Ankarada bakanlık binasında Demiryollar inıaat dai
resi eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Bu işe girmek 
istiyenlerin teklif mektuplan1e münakasa şartnamesinde 
yazıtı diğer evrakı 29.5.1935 tan1rinde saat on darde ka
dar inşaat dairesine makbuz mukabilinde teslim etmele
ri lazım geldiği ve münakasa şartnamesinde yazılı oldu
ğu veçhile münakasa gününden en az bir hafta evel Nafıa 
Bakanlığına istida ile müracaat ederek alacakları fenni 
ehliyet vesiksmı teklif mektuplarına iliştirmeleri iktiza 
eylediği ve bu münakasa için hazırlanan eksiltme şartna
mesile mukavele projesi ve merbuatmdan mürekkep bir 
takım münakasa evrakım 18 buçuk lira bedel mukabilinde 
Bakanlık demiryoltar inşaat reisliğinden atabilecekleri 
ilin olunur. (1056) 1-1907 

Kara.-~hey Hara ı f erinos yeti~
tirme çiftli~ müdiir lüğünden: 

Em beygir kuvvetinde bir aded agır yağ traktoni ile bir 
aded dört1ü disk pulluğu ve tali kanallar inşası için elli 
santim derinliğinde ve bir metto genişliğinde hendek aça
cak bir pulluk ile bir aded üç beygir kuvvetinde gaz nıgtö
rü ve bir beygirle kabili cer bir aded kuyu manajı ve tu

l•mbası ile iki aded- altışar demirli anız pulluğu ve bun· 
lann teferruatları kapalı zarf usulile mübayaa olunacak
tır Sartnamesini görmek istiyenlerin İstanbul Baytar Mü· 
dürlüğü i1e Karacabey Merina. yetiştirme çiftligi Miıdür· 
lü~üne ve istek1i1erin de şartnamedeki esasat dairesinde 
verecekleri "dört yüz,, liralık muvakkat teminatlarile bir
likte eksiltme günü olan 26 Mayıs 935 pazar günü saat on 
beşde Karacabey Harasında müteşekkil Merinos yetiştir
me çiftliği komisyonuna müracaattan ilan oluur. (2692) 

ismi işi ihbarname 

Abdurrahman kasap 

" " 
,, 

Koça müteahhit 
Ahmet Yakup sebzec 
Konyalı Tahir ,, .. ... " Bilal Ömer sakatçı .. " 

,, 
Nilzam inşaat şirketi 
kiristiyaru 

.. " " " 
Süleyman Sami Etlikpalas 
Regea Emel Lokantacı 
Şakir zade Riza sebzeci 
Zahri .. " " 

" 
Cemal 
Ali 
Mustafa Erzurum h..; 
Her Kohnan ve lokantacı 
şeriki 

Necib Musat kasap 
Habubullah sebzeci 
Abdullah 

" Besim doktor 
" ,, . ,, 

Heskoluna ve lokantacı 
feriki 

No. 
6 11 

6 35 
6 SB 
fi 56 
6 49 
6 48 
5 81 
~ 82 
c; 14 

6 15 
s 99 
5 98 
s 96 

5 97 
s 95 
S/93 
5/S 
5 88' 

5 83 
5/lfl 
5 94 
5 go 
5/89 
5179 

1-1988 

tarh edilen 
veqisi 
124 60 

8 58 
• 75 

7 89 
13 15 
o 92 
9 36 

32 72 
1345 24 

4492 97 
24 99 
83 13 
10 28 

47 21 
1464 
4 10 

3830 
71 os 

13 71 
7 55 

20 13 
2040 
45 00 

185 08 

Senesi 

931 

" 
" 
" ,. 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" .. 
,, 
" ,, 
,, 

,, 
,. 

., 
" 
" 

lılahrnut Nedim doktor 5 91 47 Ol ,. 
,, " " 5/92 31 31 " 
.~cilan ve itleri yukarda yaalı kanDG vergisi mM'r..,.. 

teı:mm namlarma laaJbey pberlirce 9311111eai içiD tam
edilen verp kenclileriaia ticari ve zati yavaJan mmauf ise 
de balımaınadıfmdan teblil ediJemenÜldr· Teblit ;yerine 
blm olmak ibere keyfiyet Dan olan•· (ıt45) ı~ 

meleri. (2533) 1-1889 

Sabhk f ocoğraf atölyesi 
Hacıbayram caddesindeki Zafer fotoğrafaneaiııin 

bildin makine ve avadanhklan acuza satılıktır. Sahi· 
bı Adil'e her gün bat wrulup görülebilir. 

1-2037 

Koçhisar C. Müddei 
·ı·~· d mumı ıgın en: 

Tahmin edilen bedelin. mahallt belediye meclisinden 
almacak vesikada yazılı bedel sayılmak suretiyle Koçhi· 
sar ceza evinde bulunan mevkuf ve mahkftmlardan her 
birine birer gün için 960 pm olmak üzere buii'an 935 
ten T. sanı 1 ~~ sonuna k~ altı aylık ekmek ihtipcı 
10. S. :935 ten ıtıbarm 20 gun müddetle açık eksiltmeye 
konmuştur. 

AI11 ve satışa gireceklenn tahmin edilen bedel uze
nnden yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat teminatı 
ıhaJeden sonra kati teminat miktarına çıkannak üzere te
minat vermesi şarttır. Eksiltme 30. S. 935 perşembe günü 
8:1at 15 te Koçhisar C. M. U. liğinde yapılacağmdan istek· 
lılerın teminat akçesiyle birlikte müracaattan ilan olunur. 
(1106) l - 1939 

Dizici anyoruz 
Ulus Ba ım Evi 

ANKARA ıcu DAİRESİ GAYR. MENKUL SATIŞ 11B
MURLUGUNDAH: 

1 - Enüik ve Eytam Bankasına ıpotek olup bu kere açık artır· 
ma ile satılmasına karar verilen tapunun uyda aG, paEta a,...., 
tolra}ıada Wn hmle .p6.fa ymılı prtlaı'. .... , .... ıaatııhıaü tlse
re açık artırmaya sılam!mlJtır. 

2 - Evsaf ve miiıtemDltı: lıbu hanenin alt katında bbfthne 
ve arkuı bahçe ve 20 maaralı çift Jcwtlı bpıdM Pilclikte mo
saik merdi..e.ale ,..arı sıJrdıP •ır c....,nlr aı-1•n glrildikte ae-

mini grobeton clCitcli ili( ..ıa Useriade Bd ~ ye ild JıupBr oda 
ile bir bcJ8. Wr ....,_; Wr mutfak -Nil& ..... lleptiain ...ıai 
graton" tannlar t.lllıltMtr. Gerek· • t ıde ve &11Nllll ı.. 
nede elektrık tesiMa ...-. !ttiull it ..... ..,..ı 1u1ct• 4abf. 
linde &bpp bir de aJrNm olan ~ ....,. (fım) lira iılymet 
takdir edılmittir. 

3 - Satıt pqia paa • olmak -. h • • 1195 tarilu.e 
muaadif puar güni 8Mt 14-16 ya ..... lıaa ..... ..,..ı menk61 
aatıf memurluğmlda ,.,.ıgaktır. 

4 - Talipler takdir edilmit olail 7dhsdakf muhmwnen kıyme· 
tın yibde 7,5 gu niıbeıinde peJ ak~ ft1& milH bir bananın te-
.UMt _.,, ... ile bmınet1 teminat olarak bha1 edi1ea huhle tan· 

Yillcri ......... ~. ' 
5 - Satıt ,Onll aruıma bedeli takdir edilea kı,methı J1He 75 

ini bulduktuı ve Uç defa nida ettlril&ten .._. -·•• ...... 
ıe mcı IUtüu1e en pk artıran taUWee flle1e o1wacütır. 

e - ı..,. tarlbteti artmnwia teklif edilea 11et111 meh• .... 
kı7metia Jiizde 75 ini ' u' n dılı tllkdirde 1 temniH f35 tarilaiDe 
•l1tdff 1a•r1eal aflDlt sut 14-H,. bdar pprlvalr ildıaci arar• 
..... en pir lrtlrD taliW1ll ihale ollmacaktır. (Kema mahm o 
bjmetia Jlbde 75 W bul k prdJe ea Sok artıra taJiMne .. 
ohJm'Cllk ft bu nimeti buhmdıjı tMdirde - .. F ......... 
D8D _.,, .. tem._ '°'! bet sene mfiddetle tedJe dili llltala 

caktlr.) 

' - Blrind " Ddacl utırmalanta ihale bedeti ihaleyi mltealdp 
wrUmeclili takdirde laerlae lluale edilenin talebi llzerlae ihale ta• 

rihı~en itibaren kendisine bedeli iaaleJi tıelHmi wae eylemeli 
için yecli cGn kadar mehil verilecektir. lfbu .. ılılet wfmda da 
ihle ....U 7atır.....,.I' tll1ııclirde iWe ~nsAs• w .. _...n 
nel en ,eklek teldiftt ...ıanaa talibe telrUfl ~ ''nnit na 
elap da .... .....W.f&tM IDD1'a teklifi ftilült •b p na iee J. 
bale farkı biriaci ...,,, •• tMlil edilmek ben ........ illale ecli· 
Jecektir. Te'difi ftSllile z' ta ruı olmna APi aıd&I yeniden 
on bet chlUk ilıiad __,.ya srbrdarak en tok artına taJ6iae 
ihale edileceJrdr. 

omisyon ndalı: 
Tahmin edilen becle8 ~ lira ol8ll aam toa muot 

29 maym 935 ~ aibdl mat 15 de K-m•ıııade ko
mı.,. blii•MA kapalı arfla eblltmefe kamalmuftm'. 
lm'tnauneari 5 Ura .......... de ber ıflD kCJaliıyoadln a1J.. 
nabilir. lfu+ekbt tehlrwt ll9Ct llradan ibarettir. lltekli
lerin muvakkat ıemfmt maltnım veya mektllblarile kanta
al belgeleriai havi teklif~ 1>elli '8Attlll .. ·
at evveline bdar komi8J• Relalifine 'fttllleleri. (i534) 

1 - Her iki artnmada da pyri mealad tahftli• ._.. .,.ktikte 
tapu Jwcile delWlye re-1 müfteri,. w ..... ..._ W. ~ 
mltaakim verıi ve resim ile borçhap aittir. 

1-llJ(> 

t - Borsla ft alankJd.lrla clifer alilracfarJarm bu ..,.ı ...... 
kul tberindeJd baldanaı n huaalile fak w -.fa dlir elm YcU
alanm evrakı millbitelerile 20 cUn isinde •" '• llil4l=r:Jerl 
Ms•nW Ahi ı.lııdirde haklan tap• -.W,,Je llWt .-..1ıp •bf 
beclellllin paylaftıtlmalmdan bq tutulacaklard• 

1 
10 - Anııma,a ifdrlk edecekler ı Jauirl8 l9J5 ~ Ut/ 

U2 numara ile cWnmisdeld 1erinde Jlera• _-pir '9alaındanlan 
+-tıwmemid ~rlcr ı~ 

Ankara Tiearet ve Sanayi 
cilli ticaret hiirommdan: 

TiiddJ!e Ziraat Bank•• Anonim liz'keti Anma 
dıjJ tanlfmdad 2179 aayıh kanuna tevfikaa 7. ma)'IL 
tarihiyle Anbra vilayetine wırilip beaafi tıllCit CTel? .. ! 
riyetine tevdi edilmif olan beyannamenin 20. 5. 935 
~in~e tescil ve bir IUl'etinin qağfda nıqredilmekte 
gu ilin olU11111'. 

No. 71 
AnkaaYiM.fetiAe 
2279 llUllUlralı kanunun z. lna maddesi mucıbince 

zim edilmif be,,......aedir. 
A) Banbmızm Ankara aacbiı ıa. " 93t 

itibaren ikruatmda % 12 ye kad• faiz Ye kamisycm 
sil edilecektir. 

B) Umumi bir müessese olan )Hmkamızın aleni bir 
rette cereyan eden muameJltı İcra Vekilleri Heye 
tudik edilmiı ve sicilli ticarete tescil ve ilin edilmit oı-. 
esas mu1ane1esi ahlrlmiyle ba mukavele dairdinde 
zim kılllllDlf ve şubelerce m~üttatbik bul11nan ~ 
matnameler ve bu talimatnamelere merbat matbu 
müllerde münderiç ahkim dairesinde cereyan 
olduğuadan bmı1arm delnll&ec1at fer*itini tadmt etmef 
Jpnm g& .... ıdftlr. 

Ancak leedenlerl ~ .. memleket ......... 
·"umwu-...o lwnblafta tatbik edilmekte olan ve clewuin 
kinde banka ve bankacdık noktumdan hayati wmet 
duğu deı:ım-. bulunan ba.zı banka teamlllen mlif._...,,... 
onun lehıne ıkrazat muamelltiylemlitıerafik olarak y 
makta olan bazı maddi Jaideıutm t.uamımm ettiği m 
rifi gene müşteriye &temeği lmir bulunmaktadır ki 
kamız bu nevi ayn hizmet mnkabUi tlcretleri 
yazılı had ile mukayyed ~ ft &lkat adllter1 
ve laaabma yapılan hakiki muraf miktlpU 11iQ 
hile geçmemek: suretiyle talalilde •..a etalliıl.,.ili:· 

llevam Wds llrb teamllleri .. aıı ec ... ola 
warf miilcte11m••n• ile a-kecd* .-,.._ 
hUmetler muakbili taheiJihifliHH. "8lll ••ıHm ...... 

1 - llfitteri heı..._ ,.ı. Wltln Nılrild " 
hizmet mukabili muraf1ar ezcümle aigoru, ardiye 
muhafaza ve bekçi Uaeti cibi maaraflmn mlfteriden 
nca tahsil olunması, 

2 - Heabı cari1enle faisia tidnt bnuna ahklmı 
irainde her üç ayda bir redlma1e ka1bedilmeli, 

s - Jlanb mumelltmda bit m 1 ;aeı;e1~-~11•w 

ıeneai 
1931 
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P. T. T. BaşMüdürlüğünden: 
524 metre 12 s/m lik 1 maktalı potrel ile 131 dane 20 

ve 131 dane 25 s/m lik 5/8 kalınlığında altı köşe başlı civa-
ta pazarlıkla satın alınacaktır. . 

Potrelin tahmin edilen fiatı beher kilosu dokuz, cıva
tanın beher kilosu kırk kuruştur. 

Satmıya istekli olanlar yapılacak pazarlığa girmek ü
zere 25-5-935 cumartesi saat 15 de P. T. T. Başmüdürlük 
komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (1132) 1--1983 

•• •• 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
Binlerce ki~inin yüzünü güldiirdii 

2 inci keşide 11 HAZİRAN 935 tedir 

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

"20.000,, liralık bir mükafat vardır ... 

Salihli Belediye riyasetinden: 
Blediyemizin 1 haziran 935 tarihinden itibaren ayda 

elli lira ücretle bir mimar veya fen memurluğu açılacaktır. 
Mühendis mektebi mezunu veya buna yakın derecede 

tahsil görmüş olanlar tercihan kabul edilecektir. İstekli 
olanlarla mektupla da görüşülecektir. Bu gibilerin müra-
caatarı ilan olunur. (1139} 1-1986 

P. T. T. Ba" l\lüdürlüğünden: 
900 metre 1 1/2 parmak siyah demir boru ile 12 torba çi

mento pazarhkla satm alınacaktır. 
Borunun ~hammen bedeli metresi seksen beş kuruş 

çimentonun bir torbası 200 kuruştur. 
Venniye istekli olanlar yapılacak pazarlığa girmek 

üzere 25-5-935 cumartesi saat 15 de Başmüdürlük kom;.;. 
yonuna gelmeleri ilan olunur. (1133) 1-1985 

Kiralık Odalar 
Anafaı talar caddesinde Zencirli cami karşısında İş bü

rcsun, n bulunduğu katta cadde üzerinde 3 oda kiralıktır. 
Hepsi beraber ve ayrı ayn verilebilir. Büro, kabine, ve ika-
m•te eh t:rişlidir. T.L. 2037 1-2022 

Nafıa Rakanhiından: 
Muhammen bedeli 100.000 lira olan 2000 ton. Kreozot 

kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme 24 Haziran 935 tarihine rasthyan pazartesi 

günü saat 15 de Ankarada Bakanlık malzeme Müdürlü
ğünde yapılacaktır. 

Taliplerin tekliflerini Ticaret odası vesikası ve 6250 
liralık muvakkat teminattan ile birlikte 24 Haziran 935 
pazartesi günü saat 14 de kadar malzeme müdürlüğüne 
tevdi etmeleri 13.zımdır. 

İstekliler bu husustaki şartnameleri S lira mukabilin
de Ankarada Bakanlık malezme müdürlüğünden alabilir-
ler. (1040) 1-1854 

Akhisar Belediyesinden: 
Tahmin edilen bedeli altı bin beş yüz elli dört lira olan 

altmış üç bin lira motorin ve iki bin altmıı litre makine 
yağlan elektrik fabrikası bir senelik ihtiyacı olarak 30.S. 
1935 perşembe günü saa~ on dörtte kapalı ıarf usuliyle iha
le edilecektir. İstiyenlerin iğreti tutatn olan dört yüz dok
san iki liralık banka mektubu ve 2490 sayılı kanunun i
kinci ve ücüncü maddelerindeki belgelerle Akhisar Beledi
yesine müracaatları. İstiyenlere şartname gönderilir. 

(1111-2609) 1-1955 

Nafıa Bakanlıeınd an : 
Bedeli 55 bin lira tahmin edilen ve münakasası 16.5. 

193'.i tarihinde yapılacağı ilan olunan Afyon - Antalya hat
tı Burdur - Antalya arası etüt münakasası şartlarında aşa
ğıdaki tadilat yapılmış ve evelki ilanlar iptal edilmiştir: 

1 - Evelce 55000 lira olarak tesbit edilen muhammen 
bedel 65000 liraya çıkarılmıştır. 

2 - Muvakkat teminat miktarı 4555 liraya iblağ edil
miştir. 

3 - Münakasası 30.5.1935 perşembe günü saat on beş
te Bakanlık binasında Demiryollar İnşaat dairesindeki 
münakasa komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Bu eksiltmeye girecekler, teklif mektuplarını ve 
eksiltme şartnamesinde yazıh olan diğer evrak ve vesika
ları eksiltme saatinden bir saat evetine kadar numaralı 
makbuz mukabilinde mezkur daireye vermiş olmalıdırlar. 

5 - Bu işe girmek istiyenlerin münakasa gününden 
en az bir hafta evet istida ile Bakanlığa müracaat ederek 
alacaktan fenni ehliyet vesikasını teklif mektuplarına 
koymaları lazımdır. 

6 - Talipler bn etüt işi için hazırlanan eksiltme şart
namesile mukavele projesi ve merbutatından mürekkep 
bir takım münakasa evrakım 325 kuruş bedel mukabilinde 
Derniryollar İnşaat Reisliğinden tedarik edebilirler. 

(1055) 1-1906 

ULUS 

2 
4 
6 
8 

300 
150 
80 
25 

3 
s 
7 

200 
100 
40 

ABONE ŞARTLARI 
•V1üddet Dahilde Hariçte 

17 Lira 30 
9 .. 16 
5 ,, 9 

Zayi mühür 
Zati mühürümü kaybettim. 

Yenisini alacağımdan tarihi ilan

dan itibaren eskisinin hükmü ol
madığını ilan ederim. 

Hüseyin Avni 

1 - 2035 

İSTANBULDA KlRALIK 
DAİRE 

Maçkada Subai apartımanında 
6 No. daire 1 haziran 1935 tari
hinden 1 B. Teşrine kadar kiraya 
verilecektir. Mobilyesi her müş
külpesen<li memnun edebilir. Sı
cak sulu ve yedi odalıdır. Dört 
ayı lstanbulda manzaralı havadar 
bir apartmanda geçirmek istiyen
ler İstanbul ( 42467) telefona ve 
yahut dördüncü Vakıf han üçün
cü kat 32 numaı ada Bay Maksuda 
müracaat etsinler. 

1-2029 

· Saçları 
Dökülenler 

Komojen Kanzuk 

s~1ç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Ko
mojen saçlarm köklerini 
kuvvetlendirir ve besler. 
Komojen saçların gıdasıdır. 
Tahii renklerini bozmaz, la
tif bir rayihası vardır. Ko
mojen kanzuk saç eksiri ma
ruf eczanelerle ıtriyat ma-
2°:lzalarmrl;:ı hnlunur. 

LİNİMANTOL KANZUK : 
ROMATİZMANIN KATİ 

DEVASIDIR. 

l>oktor 

Ali Maruf Ünver 
DERİ, FlRENGİ VE 
BELSOGUKLUGU 
HASTALIKLARI 
MÜTEHASSISI 

Tabakhane caddesi başında 
Altıntaş sokak No: 5 

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

lmtıyaz sahibi ve Ba~u 
harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri MUdilrU Naauhi 
BAYDAR 

Çankm caddtsi cfrarındı 1 
~~~' Brnmıvind• b•"lm•ı· J l 

I 

Ankara Doğum ve Çuçuk 
Bakımevi Baş Tabipliğinde&' 

Ankara Doğum ve Çocuk baknn evinin 1935 mali yıllık ihtiyacı olan aşağıda cins ve 
miktarları ve muhammen fi atlan yazdı mevaddın evsafla n şartnamesinde yazılı olup 
1935 yılı Haziranının 2 inci günü açık eksiltmeye konu l~cağından istekli~e~ artrr -

ma eksiltme ihale kanununun 2 inci ve 3 i.incii maddele rınde yazılı şeraiti haı.z olan
ların şartnamelerini "ğönnek üzere her gün öğleden evvel Işıklar caddesinde Doğum ve 
çocuk bakım evi baştabipliğine ve ihale günü de saat on beşten evvel % 7,5 temi -
natı muvakkate olarak banka mektuplarım Ankara Def ter darlık veznesine yatırmış bu
lunacakdirlar. İsteklilerin yukarda yazılı ihale günü müessesede totkil olwıacak Artır -
ma eksiltmo komisyonuna müracaatları ilan olunur. (1122) 1-1970 

Tah min Miktar. Tutan Muvakkat 
teminatı 

Cinsi Fi atı 
85 

K L K L K 

Sade yağı 
Zeytin yağı 
Pirinç 
Makarna 
Kesme şeker 
Nohut 
Çay 
Kuru fasulya 
Sabun 
Pirinç unu 
Mercimek 
Kuru kayısı 
Şehriye 

Salça 
İrmik 
Un 
Soda 
Kuru bamya 
Bisküvi 
Tuz 
Gaz yağ~ 
Kuru sovan 

Süt 
Yoğurt 
Koyun eti 
1 inci ekmeK 
2 .,, " 
Kesilmiş odun 
Taze fasulya 
Patlıcan 
Bakla 
Enğinar 
Kabak 
Semiz otu 
Dolmahk biber 
Taze bamya 
KırmlZI domates 
Patates 
Lahana 
Pırasa 
Kereviz 
Karnabahar 
Ispanak 
Yerelmaıı 

4~ 

l& 
20 
45 
15 

300 
10 
30 
25 

10 
80 
20 
30 
30 
10 
ll 

80 
70 
~ 

30 
7/50 

20 
25 
30 

9 
7/7~ 
2/25 
12 

30 
5 

10 
18 
20 
25 
40 
15 
10 
16 
10 
12 
ıs 

10 
3 

350 
150 

1500 
200 

500 
100 
u 

220 
600 
50 

100 
75 

100 
50 
80 

200 
250 

10 
50 

200 
150 
5oo 

3000 
1200 
4000 
3700 
3500 

14000 
400 
400 
300 
850 
S50 
300 
250 
200 
300 
700 
35~ 
350 
200 
150 
356 
100 

Akhisar Belediyesinden: 

297 
67 

270 
40 

225 
15 
45 
20 

180 
12 
10 
60 
20 
15 
24 
20 
30 
08 
35 
18 
45 
37 

50 

50 
00 
00 
0(} 

00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 

600 00 
300 00 

1200 00 
333 00 
271 25 
815 00 

48 00 

120 00 
ıs oo 
35 00 
63 00 
60 00 
62 so 
80 00 
45 00 
70 00 
85 00 
35 00 
24 00 
22 50 
85 00 

3 00 

22 
! 

20 
3 

16 
1 
8 

l 
t3 
o 
o 
tS 
1 
1 
1 
ı 
2 
o 
i 
1 
8 
ı 

113 

45 
ıa 
go 
25 
20 
23 
3 
9 
1 
2 
4 
4 
4 
6 
3 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
o 

31 
oe 
as 
00 
87 
12 
37 
50 
50 
94 
75 
00 
50 
ıı 

80 

6q 
!f 
~ 
61 
35 
3f 
8S 

61 

00 
~Q 

00 
00 
3t 
62 
60 

00 
13 
63 
1a 
50 
68 
00 
40 
25 
63 
6J 
80 
69 
6J 
13 

58 38 

Tahmin edilen bedeli altı yüz yetmit iki lira olan bin 
beş yüz tane 25 valtlık yüz yirmi beş tane 100 valtlık am· 
pul ile on tane elektrik sayıcısı elektrik fabrikası bir ıe
nelik ihtiyacı olarak 30. 5. 935 perşembe günü saat on 
dörtte kapalı zarf usuliyle ihale edilecektir. İstiyenlerin 
eğreti tutarı olan elli liralık banka mektubu ve 2490 sa
yılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerindeki belgelerle 
Akhisar belediyesine müracaatları. İstiyenlere şartname 

Milli Müdafaa Vekiled 
Satmalma Komisyonu 

ban lan 

İLAN 
1 - 10 Nisan 935 giini1 

istekli çıkmayan Erzincan 
Garnizonunun 200.000 kilo 
unu kapalı zarfla yeniden 
eksiltmeye konulmuştur. 

gönderilir. (2610/1115) 1-1954 

Gazı Lisesi 1\'lüdiirlüğünden: 
Mektebimize 50 ila 100 ton kok kömürü alınacaktır. 

Şartnamesi mektepte görülebilir. Açık eksiltmesi 23.5. 
1935 perşembe saat 14 te Ankara Mektepler Muhasebeci
liğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. Beher tonu
nun muhammen bedeli 29 liradır. Muvakkat teminatı 217 
liradır. Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminatlarını . 
~;ı~t 13 te V'"7"'""'" vatTrmahn Hlumı1ır. (1034) l-1832 

2 - İhalesi 25 mayıs 935 
cumartesi günü saat 15 de· 
dir. 

3 - Muhammen bedeli. 
27.000 ve ilk teminat 2025 
liradır. 

4 - Eksiltmeye girecek• 
ler kanunun tarifatı daire· 
sinde teklif mektuplarını 
Erzincanda Sa. Al. Ko. na 
belli gün ve saatmdan evel 
vermeleri. (1053) 1-1 R(i~ 

1 SİNEMALAR 1 
YENi 1 BUGUN BU GECE 

• •<.: .. • • 1 en son ve en muhteşem opereti 

TANGOLtTA 
(Savoy Otelinde Balo) 

Mümeı. Sea kıraliçeıi Gitta Alpar - Hans 
Jaray; Musikisi: Paul Abraham. Numara· 
lı yerlerinizi gündüzden tedarik ediniz. 

llUGlıN J, ı 0 1.CE 1 KULÜP J 
Vallace Berry - Fay Vray tarafından 

temsil erlilen 

VİVA VİLLA 
(İstiklal Uğrunda) 

1935 aeneıinin Ben Hur'u - En mua7.:7am 
filmi 


