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tnITTliz kabinesi lilletler. Cen~?'diııe )'ardım sıya asına d<•~ıe-
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1
° B.. ·ile fas · st onseyı huguıı t.oplanı yor - B. Heryo ı·adı -

ce '· uyı ~ · · ) k 1 ..... 1 1 ·ıd· li:al so yalist )Jarlı '""'ı ıaş aıı ıt:,'ln< an çe il 1 

• A A ) _ B. Heryo, radi· 
Par&$, 19 ( . '. - başkanhjından 

kal aoıyalist partıll 

istefa etnıiıtir. 

. • kanfıifcndaı. 
Ratlil:al partısı baf 

çekilen B. lleryo 

- B.Hcryo, dün 
Parİ•r 19 (A.A.) . komitesinde 

ıcra 

d.k l fırkasının Ta ı a •tur: bulunmu,. 
ıu beyanatta 1 itimadımızı 

"- Jngiltereye o. arı lh dofru r Bız •U a 
muhafaza ede 1111

' d' ·ına yanı ba· 
da onu aı La 

olan yolumuz kaniiz. B. • 
l g-ınuza . 

ıımızda bu aca a getırme· 
. 1 1 yanı batımız k 

valın ta yayı ·· dafaa etme 
ı ulhu ınu 

ic uğraıınak • 4
• • ylaıla) 

(Sonu 2. ancı .sa 

• 
IJ«'belk~ __::--

' I 
CENEVRE Nl111R 

f.R. ATAY 
· ··nkü tekline an-

Buhranın bug~ı· ... Çünkü bir 
b . · rebı ırı... b"l 

cak u ıımı v~ Id ğımı:ı, ve ı · 
iki günden~erı a a 

1havaaına ağır 
hassa garbı Avrup h berler.in hep· 
bir kargaşa veren ~ye bağhyabi-
. . k Cenevre suu, anca 

liriz. .d·? Eğer Temps 
Paris planı ne 1 1 

• bakarsa-
. . b cyazısına b" 

gazetesının a~ h Je1.1leti ır ·k" asım 
nız, bu plan, ı ı cturmak mak· · · ·ı uyu)' toprak değışı 1 e d" Mademki Mil· 
sadını güt~ek!e h~;b ve anlatmaz· 
1etler Cemıyetı, dırnıak için, taz· 
1ı6'l ortadan kal vasıtasına da 
yik kadar uzlaştır~a l11 ki Jngiltere 
basvurabilir; ırıal e. ·n eğer im-

. d vlel erını ' ve Fransa e Roma ve A-
kam varsa, Cenevr~~ Hkte kabut 
d;sababa'nın hep •; tırrna yolu 
edebilecekleri bir ~iz 31·şştı" r Su hal-

. · verı m · 1 

aramasına ızın b mantık üs-
· ~ alnız u 

de bu planı Y • l bakımından 
tünden ve reahte er l" Tenıps ga-

k I ~ mge ır. 
tahlil ebne azı d üç tarafa 

• · b yazısın a l zetesmın aş l da bulunu · 
hd"dl" "yına ar da te ı ı 1 . tan ya ltalya, 

muştur: Ya Hab~!::.iye~i Paris pli· 
YAhut Milletler ler"'e ken· b ı etmez ., • 
Dl esa11ını k~ ur b" çıkmaza sok
dilerini tehhke 1 ır 

mus olacakl_ar~ır. ifadelerin edebi 
Fakat bır e. b rakarak Paris 

b. na ı ' 
tarafını ır l"."a . . österen harta-
1,. hakıkattn• g • . 

p anının b . tan ülkesınm 
b k nız· Ha eşıs . . ·ı 

ya a ı . "k" türlü cıznı ı e 
h sının ı 1 • v • • emen yarı göreceksmız. 
karartılmı.ı. olduguou l da bü-
E 

. S mali sınır arın 
rıtre ve 0 I 1 doğrudan 
.. k toprak parça ar. . . C 

yu J 1 , , _ verılmıştır. e-
doğruya ta > a) "rl .. 

d
. b ba'ya hemen su u 

nubta A ısn a .. ük bir memleket 
necek kadar, buy "k ·· 

J 1 ' ekonomı nu-

Londra, J9 (A.A.) - Avam ka- ı Samucl Hor, ilk olarak aö:ı.e b411la-
maraıı italyan • habeı ihtilafı mese· dığı vakit bakanların yeni alkışlar• İ· 
lesine dair müzakerata başlamak üze- le kar§rlandr ise de bu arada muhalif 
re bu akşam saat 15 de toplanmııtır. işçi partisinin bazı bağırışmalarına d.ı 

Meclis baştan başa dolu idi. Ağır hedef oldu. Sabık dı§ bakanı, emin 
ve sinirli bir hava kendini hissettiri
yordu. Prens dö Cal, lordlnra mah
sus kamaradan müzakeratı takib e
diyordu. 

B. Baldvin içeri girdiği vakit her 
vakitki usule muhalif olarak hiç bir 
alkış İ§İtilmcdi. Başvekil düıünceli 

duruyordu. Ondan biraz sonra B. Sa
ınuel Hor içeri girdiği vakit bnkanlllr 
tarafından alkışlandı. 

bir sesle, dikkatli ve sempatik bir siı
k\ın içinde nutkuna şu suretle başla
dı: 

"- İzah edeceğim me&elelerin pek 
karışık olmasından ve son günler :zat"
fında maruz kaldığım hususi birçok 
cüçlüklerden dolayı izahlarımı lutu{
kar bir surette dinlemenİ7.İ rica ede-
rim. 

(Sonu 2. inci sayfada) 

"Hava kuvvetlerine yardım vergisi'' kanun projesi 
'':.....~------~----------------------------------------------

Proje, vatandaşların kendi arzu
siyle verdiği yüzde ikinin tahsi

lini usul altına almaktadır 

Hava hücumlarında tayyare lilolaı·ı. 

Türk hav.;ı kurumunun 24 mayı 
1935 de toplanan altıncı kurultayını 
açan ismet lnönü açış söylevinde ha· 

va meselesi ve hava te~likesi "üze· 
rinde titrenerek çalııılacak ulusal bir 
dava" olar k tavsif etmişti. 

Aklı başında olan milletlerin mem
leketlerini tayyare hücumuna kar§• 

müdafaa tedbirleri düıünmek ve ken· 
dilerini mütemadiyen teçhiz etmekl.., 
uğrattıklarına iıaret eden Başbakan 
türk milletinin de bu cihanşümul me
saiye lakayd kalamıyacağını ve kal
mamanın onun iç.in bir yaşamıık vazi
fesi olduğunu, anlatmıştı. 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Celioslovah:yada yeni k.al•int" k:uı·uli.lu 
J • • 

B. Hodza dış bakanlığını 
aldı 

Prag, 19 (A.A.) - B. Hodza, yeni 

kabineyi aynı elemanlarla le ı:ı etmi 

ve dış işleri bakanlığını kendi 

almıştır. 

üzerine 
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l Bugiiıı 
~ İç sayfalarımızda 

okuyunuz 
2. iuci s<tyfmlu: 

Dış haberler. 
• ~. İİrıcİİ Sll')'f(l(fa: 

Profesör Maa-r'in ölü
münün yıl dönümü -
le haberler. 

4. İİ IWİİ S(l)"/ (ldR: 

B. Eduar Beneş'in ha
yatı _ Büyük Faşist 
konseyinin toplantısı. 

5. İrırİ Sll)ffıd(f: 

B. Edvar Beneş'in 
hayatı 

Prag 19 (A.A.J - Çekoslovakya 
Cumur başkanlığına seçilen Çekoslovak 

ya dış işleı·i bakanı Dr. Eduar Beneş, 

28 mayıs 1884 taı-ihind<: Bohemya'nm 
garbinde Karaloviçe civarında Kozlnni 

kasabaıunda çok çocuklu küçük bir çift
çı ailesinden doğmuştur. Ortn tahsilini 

(Sonu 4. iincü sayfada) 

U J, U S A r. f uz 

Ekonomi Sahasında 
Ne yaptık, tıe yapacağız? 
Artırma ve yerli mallar haf tasın•, Ekonomi Bakanımız B. Celal 
Bayar, evelki ak§am Ankara radyosunda, ulusal ekonomimizin 
genif bir bilançosunu yaparak kapadı. Bu değerli konleranıın an 
cak bir kısmını dünkü sayımızda neşreclebilclik. Bugün, şon kcamı 
nqrederken ilk kıımın da kıBaC'a bir hulasasını yaparak - ratlyocl 
dinliyememiş veya dünkü ıayın ızcla okuyamamış olanlara - kon
feransı eksiksiz veriyoruz: 

Ekonomi Bakanımız: 1 
.. Sevgili yurddaşlarım, 
Artırma ve yerli mallar haftasının 

on akşamı sizlerle birlikte, ulus J eko-

''Ulus,, un 

nomımiz bilançosunun kısa ve açık bit" 
tahlilini yapacağmı, " diye s6Ucriııe 
ba lamı ve Türkiyenin hen\lz isti 

(Sonu S. inci •ay/otla) 

dil yazılaı·ı 

G·lTNES DIL 
• 

Teoı·isi ilim alemi önünde 
--

l'iirk ck.leri iizr·ı-İnP yajll1ğı bir etütle 
Türl{ dilciliğiııiıı dililiatİni cell)etıniş 

olan '7iyanalı Doh:tcir 1 vergiçiıı dedikleri 
Türkfctıin bütiin dünya dille

rine ana kaynak olduğu yolunda 
ki Türk dil tezini en iyi ve lojik 
bir şekilde anlatan ''Güne~ • Dil'' 
teorisi, Avrupa ilim aleminde Je 
akislerini gösternıeğe başlamıştır. 

Bu cümleden olarak Viyanacla 
bulunan Türk dili meraklılarından 
Doktor oryantalist H. f. Kvergiç 
Türk Dil Kurumuna yaz.dağı bır 
mektupta, şunları söylemektedir : 

''(Gün~ - Dil) teorisinin inki 
"şaf ma ve tatbikine çalışmak b.'! 
"nim için de en büyük ve şerefh 
''zevklerden biri olacaktır. Çünki.; 
''bu yoldaki çalışmalar, klasik dil
·'cilik görüşlerinden uzaklaşma(; 
" demektir. 

''Büyük bil' teessürle görüyorum 
"'ki bugünkü kli.sik dilcilik çerçe-

-z== -

"vesi içinde, o görüş tarzından 
"dışarıya çıkan herhangi bir etii
''dü neşretmek bile mümkün d _ 
"ğlldir. 

•· A ncul• ( Gii.ıı~ - l)il) teori i 
.. irin biitiin diinya cfl•iirıru /eı
"lwımcl& imldimm acıl;ça giir .. 
·• 11whıcyi m. 

''Bilhassa Türk dili karakterin
''de olan diller üzerinde ''Gü11q _ 
"Dil) teorisinin tatbikatı parlak 
" neticeler vermektedir. Bunun d 
"sebebi Türk dillerinde kelime te
''şekkülünün çok vazıh ve çok 1 

"mantıki hir yolda inkişaf etm'it 
''olmasıdır. 

"Herhangi bir Türkçe liigatlt! bi 
"arapça lugatin mukaye esi, daha 
"ilk bakışta gösterir ki Türk dilin-
::de .. köklerden çıkan sözler gayet 

loJtk olarak anlaşılabildiği bal-
::de,. arapçada aynı kökten çık n 

kehmeler, aralarmda hiç bir m n
"hlci ı·abıt~ olmıyan büsbütün a.y
"kırı manlara gelebilir . 

''Yeryüzü üniversiteleri, genel 
"olar(' k, başka dil gruplanna ni -
"betle, Türk dili ıi pek az lanımak
''tadırla ·. Kemalist 1'ürlziye'de 
'T ürkoloiinin ateşli ve parlak bir 
araştırma merkezi bu1mu olnı . 

l 
.. mı bu b kım<lan l> k uüylik b" r 
·' evinçl<' karşılıyonı n. 

kısmı da ta ya yla . bö'l •esi 
f .. f y .. 1• e tırme 
UZ ve :ntı U5 ~ 

(Sorıu 4. üncü •aylada) 

Haberlet· - Rom n. 
vvvvvvVVVVVV~ Prag ~hı "ndf!n bir cörürıü~ "~ Huıdçani f Qf05U. 

''T llı lc d1lleri11in karaktct ini e 
600{} J tllılt bir tarih akı•a :t · • de 

• Snvfa\•ı crt•irirıi;: 
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SULH TEKLİFLERİ DOLA YISIYLE AVAM KAMARASINDAKi MUZA .. 
KERELERDE • O RA BALDVIN HUKUMETI iTiMAT REYİ ALDI 
-İngiliz kabine~i Milletler Cemiyetine yardım sıyasa~ına döntcek 

( Baıı J. inci aaylaıla) 
Her it bafn'a geldiği :&aman, biriai 

.... umi bir Avrupa harbma engel ol
mak, öteki de ltalya ile lngiltere ara
.. nda bir harba mani olmalı gibi ik1 
meae)e ile karplaıtığını; ortada da 
'bir, miifterek harekete devam ve bir 
aulh xemini bulmak gibi iki vazife 
olduğunu aöyliyerek demi~tir ki: 

fuıl)an tı•luli.tlinden lıorJ.ma) ı:.s, 
fakat~··• 

Baz, bir millet olarak, hatyanın 

herhangi bir tehdidinden hiç bir au
ret~ korkmayız. İtalyanlar bize taar
ruz ederlerse, mukabele ederiz ve ta
rihe bakılıraa göriılür ki muvaffa.ki
J'etle mukabele ederiz. Fakat bizi 
t.üabütün başka 'bir mesele meşgul e
diyordu: Eğer buna benzer bir mun· 
fent taarruz herhangi bir hüküınete 
lı:arıı çevrilir ve o hükumet diğerleri
- tam bir yardrmrna mazhar olmaz
sa, ba taarruz, doğrudan doğruya 

milletler cemiyetinin dağılmasmı re· 
rektirecekti. 

lıte onbeı gün evvo! bu ıartlar albn· 
tla Paris'e ıittim. Konuımalanmız bir 
laarh tehdidi havası içinde baıladı. Mil· 
letler Cemiyetine aza bulu!Ul" devletle· 
rin çoğu hatti tamamı, aakeri bir hare
Mte muarızdırlar. lıte büyük müstace • 
Iİyet •ardı çünku beı gün sonra Cenevre 
419 petrol unbargow mese~i müzakere 
edilecıekti. Müzakerelerin halu'lô bir w
Ntte 1-tlamıı olduğunu Milletler Cemi· 
J'etİne göstermeden bu ambargonun ge
ciktirilmesini teklif ebneyİ doğru bul -
muyOl'dum. Öte taraftan zecri tedl>ir • 
itte il.ablan aza devletlerden bix miu -
teana .olarak hiç birisi ukeri ihtiyat ted.. 
birleri almıt bir vaziyette degildi. Ce -
nevrecle bir inkıtaan önünü almak ve zec. 
ri tedbirler cephesinin dağı1muına m· 
sel olmak için ingiliz - franu3 birlqik 
hareketini elzem göruyordum. Tanzım 
ettirdiğimiz tek ifler Fransa bukümeti • 
nin uzerinde çabımayı kabul ettiği aaga· 
n bır esastı. Buna gelince bu planm bazı 
nokta•annı muvafık bulmamakla bera • 
her, müzakereleri, batta bu zemin uzerin· 
de. ~ apmayı şımdilik bunlara muvaffabt 
etmeyi muvafık buldum. Meselelerin .. 
hemiyetini goz onüne aldığım tçindır lü, 
mgıliz • Fransız İl birliğini esas tutarak 
bu yolda bir teşebbüste bulunmayı zah. 
mete değer gordüm. 

f fte bu teklifler uz.erinde mutabık 
11.ahnamıza aaik olan fıkir bundan ibaret
tir. Banu Paris'te nqrolunan l&omuni • 
ilenin bem izahr, hem müdafaası olarak 
söylüyorum 

Sullı ıekli/lerinin mahi)eti 
B. Hor'un Avam Kamarau aza!m • 

dan hiç olmazsa dörtte birinin ltaJya • 
aın sömürse bakmua\dan yayılmasuu 

istemiı olduğunu ıöylediği vakit bu id -
dia, muhalefetin "hayır .. hayır.. seslc
leriyle karfdaruıutbr. 

B. Hor, Pariı tekliflerinin ltalyaya 
Musolini tarafından ıeçen yaz B. Edene 
yapılanlardan ,. e daha sonra vaki olan 
taleb erden çok gayri müıait olduj unu 
soyledıği vakit muhalefetin ıüJii.ıeTiyle 

.. bütün dünyada oynadıklan bü
••yük ve önemli rolü izah için bu 
"araftırmalar çok f ay~h olacak
.. tır. 

"Bugünkü klasik dilcilik cereya· 
''nı adeta bir inhilal halinde bu
.. lunmaktadır. 

"Binaenaleyh ilim tlünyası
"nın ( Giine§ - Dil) teorbini ko
"laylılcl.a benimsiyeceiini ıah

"min ederim .•• 

Viyanalı Doktorun yukarıki SÖZ· 

leri, 0 Günq - Dil" teorisinin ilim 
dünyaaında yapacağı nüfu:ı ve te· 
lirin ancak bir kısmım gôsteriyor 
Çunkü "Güneş - Dil'' teorisinin a
ııl buyuk hedefi, Türk dilinin, bü
tün dunya dillerinin ana kaynağı 
oldugunu göstermektir. Bunu bu 
.Ut.unlarda neşrine baıladığmıız 
Ye.- yakında gene avdet edeceğl
miz - "Tül'.k dih ile lndo - Öropeen 
ve .Semitik diller arasında muka
yese" ba,lıklı yazı .erimiz daha 

kartılanmıtbr. Bundan sonra ltalY'9 hü
kumet reisinin muhtelif beyanabna ita· 
ret ederek kendisinin evvelce Musolini 
tarafından ileri sürülen şartlardan daha 
elverişlilerine muvafakat etmit olduğuna 
dair olan iddiayı tekzip etmiı ve dıt ba
kanlannm müzakere için ecnebi memle
kete ıitme!erine muhalif olduğu için Pa
rise gıtmeyi Bn'U etmemiş olduğunu aöy
dikten &onra sözüne. şu suretle devam 
etmiştir! 

lforb ıuınl bitebilir? 
"- Ben Pariııe giderken aynı za· 

manda Habepatam da düşünüyordum. 

Fikrimce muharebe iki suretle bitebi· 
lirdi: Ya müzakerat yahut iki taraf
tan birinin silahmı teslim etmeai .. 
Ben sanıyorum ki, bu harb müzakerat 
ile bitecektir. Vakıa yaptığımız mÜ· 

zak~reler suya dÜfmÜ§tür. Fakat an· 
la9ma ihtimali bakidir. Tetebbüsümü
%Ün muvaflakiyetaizliği vaziyeti da
ha güçleştirmiş, daha tehlikeli bir ha
le getirmiştir. Faal bir it birliği olma· 
dan emniyeti garanti altına almak 
mümkün değildir. iki olmayınca mil
letler cemiyeti ortadan kalkar.,, 

B. Hor, bunclua sonra bir barbm 
fartlarından bahaederek nutkuna fU 
auretle aon •ermittir: 

" - Vazifem •aziyeti mümkün ol
duğu kadar açık bir aurette mecliae 
arzetmektir. Tehlikelere geline~ biz
leri çeviren biclieder kar§ısmda cep. 
he almazaak i.tikbalde bu tehlikeler 
kartısmda kalaeaiımızı bilmeliyiz. 
Vicdanım rahattır. Şimdiki terait da· 
hilind~ tutmat oldaium yolun biri
cik yol oldufana aamimi bir aurette 
kani buhmuyonm. Fakat bir dıt ba· 
kanı için bütün ntandaşlannın tasvibine 
layik olmayı birüKi derecede bir tart 
sayıyorum. itte bu taıvibe mazhar ol
madığnnı gördüiüm içindir ki, vaxİ· 
lemden i tila ettim. Çekilmemin bi· 
ridk re be i budur.,, 

8. Aıli':nin w~leri 
B. Hordan sonra ıöz alan muhalif 

i.ıçi partisi lideri binbaıı Atli, hükü
met açıktan açığa mÜ§terek bir meau· 
liyeti uzerine abnadıkça ve Bay Ho
run ~ bu muuliyeti kapamak fik
riyle feda edildiğini aöylemedikçe ya• 
pacağı beyanatm meclisçe kabul edil
miyecefini be:yan etmİ§ ve sözüne fU 

uretle devam etmiıtir: 
"- Eier Bay Horun istifası kabu

le deier iee bütün biilrümet iatila et
melidir. Mecliste verilecek bir takbih 
karan bütüa İngiliz milletinin franaız 
- İngiliz sulh teklifferi hakkındaki mü
talea5ma terceman olacaktır. Bu tar
xı hareket müatalı:bel harbleri tetvik 
mahiyetinde olduju için barıta değil 
kılıca yardım eder. Bu barıı tartları, 
hükümete yardım etmesi için ikna e
clil111if olan bütün müııtehiblere kartı 
bir düzenbazlıktan başka bir ıey de· 
gildi1'., 

Bundan aonra lngilterenin idaresi 
altında mÜ§lerek bir emniyet sistemi
ne taraftar olduğunu ve böyle bir aia.
temin bütün harblara nihayet verecek 
aurette ailabsrzlanmaya muncer ola
bileceğini aoylemiş ve: "Eğer hükü· 
met Paris sulh tekliflerini reddelme:I· 
&e bütün dunya anarıi ve harb haline 
du~ektir.0 dedikten sonra mediae 
teklif ettiği takbih takr1rini okumut
tur. 

8 .IJaldrin ır Hor' u methediyor 
Başvekil Bay Baldvin &Öz alarak 

kürsüye çıkmı§ ve ilk önce, eaki it ar
kadaıı olan Bay Samuel Hor'u met· 
hederek ıu beyanatta bulunmuştarc 

••-Onun aramızdan ayrılmaama 

yalm3 bükiimet için bir kayıb olarak 
değil, kendisine kartı beslediğimiz 

tabsi saygı ve ~gi dolayısiyle de 
muteessir bulanuyoruz. Hor, elliden 
fazla memleketi bir araya toplayarak 
muşterek bir rol ifıuı hususunda biç 
kimsenin gösteremediği muvaffakiye
ti elde etmiş bir adamdır. 

Sözl rimde pek açık ve pek aami· 
ını olacağım. B. Hor, Paris konaşma-
1arma i tirak ederken pa~ar günü 
'atamızda ırtibat tamamen kesilmif 

1 
:bplunuyordu. AnJ~anm İmzfi edil
. dll ını aneak pazartesi sabahı aldıtam 

Hor'un bir mektu'u ile anladon. Hor, 
kabinesinde yapılan ıeylere muva... 
lakat etmesini bizden istiyordu. Bu 
mektup elimize geldiği dakikada fran
aız gazeteleri aulh tartları hakkında 

bazı neıriyat yapmlf bulunuyordu. 
Biz arkadaıımızın hareket tar::ımı 

tatbik ederek onu tasvib veya red et· 
mek ve karrımızı mümkün old•ğu ka· 
dar çabuk ittihaz etmek mecburiye· 
tinde kaldık. Bu teklifler hiç birimi
zin hoıuna gitmedi. Pek ikri gidilmiş 
olduğunu görüyor ve onları deği§tir
mek arzusunda bulunuyorduk. Asıl 

bat mesuliyet bana teveccüh ettiği i
çin uzakta bulunan arkadaıımızı mü
dafaa etmek kararanı hemen verdim. 
Şimdi, gözlerimi geriye doğru çevir
diğim vakit görüyorum ki arkadqı
mı ne bahasına olursa olsun lsviçre
den geri çağırmak uretile hareket 
ebnekliğim lazım gelirdi. Omid ede· 
rim ki bu gibi temasların kesilmesi 
meselesi artık hükümetler için de bir 
dera olacaktır. 

.. 1'ekli/Ler öbnü~tür.1" 
Fakat bugün bu teklifler tam ve aa • 

rih bir surette ölmüıtür. lngiltere hüku· 
meli c.n:an yürütmek için hiç bir t•b.. 
büste bulunmayacaktır. lngiltere poli • 
tikaaı, eskiden olduğu gibi, milletler c~ 
miyetine istinad etmektedir. Hükümet 
yalnız milletler cemiyeti vuıtasiyle ha· 
reket edecek •e o cemiyeti kuvvetlendir
mek için bütün gayreti yapacakbr. Hü
kumet, bu kuruma olan güvenini feda 
etmiyecek ve lazım geliyorsa onu daha 
tesirli bir fekle nasal getirmek mümkün 
olabileceğini gözden geçirecektir. 

Müıterek su!h silahlanma yarıtı ile 
kontrolsuz bir harb arasında tutulabile.. 
cck biricik yoldur. Bi:ı., her vakit oldu • 
ğu ıibi ıimdi de müıtereken hareket 
meye hazır bulunuyonn. 

Miltterek harelııet obns7an bir harb 

halinck benim hareket tanım his bir 
korkunun tesirinden mülhem deiildir. 
fakat Büyük Britanya hükümeti, diler 
milletlerin iıtirakine infuaren batta lu
sa bir müddet için bile münferit bir bar
ba girecdı ohana benim korkum böyle 
bir harbın lngiltere için de doturacaiı 
akıülameldir. O vakit diyeceklerdir ki: 
"l ngiltere Milletler Cemiyetine ittirak 
etmit olmakla beraber diğerlerinin yap· 
masa :azım gelen ıeyi yalm::ı batına 3 

mııtır.,, ve o valut bükUmetin müıterek 
emniyet eaaslanna göre teabbDdler aJ. 
tına g1mıesine izin vermiyeceklerdir. 
Bunu ilerde bizim de aynı surette hare
ket etmemiz lium ıelcliği ff harb saha.· 

sımn bize lnıaünkü Akdenixden daha 
yalun bulunduğu bir zamanda söyliye 
ceklerdir. 

Zecri t.edbirl.cr meselesi 
BaıvekJI bundan sonra IO%U zecri ted· 

birlere getirerek demiıtir ki: 
" - Çok muhtemeldir ki, bütün 

dunya miıletlerini toplıyan ve her azaa;;ı 
hemen harekete geçebilen bir mi!letler 
cemiytı olsa bu zecri tedbirler harbı dur. 
durmak için tesirli birer tedbir olur. Fa· 
kat bugün bu vaziyetten çok uzağız. Bu· 
nun içindir ki, bir mütearru.a karı• zec. 
ri tedbirler tatbik ederken milletler ce· 
miyetini. o rnütearrıza boyun qecek 
yrde c:enUyete kartı mücadele etmek ıık 
luru tutacak oluna cemiyete yardım cd 
bilecek iktidarda bulunan bötiin aza. 
mn hemen bu yardtnu yapacağına 

emin ohnası icabeder. Böyle olursa sul· 
hu cebren kabul ettirmek işten bile de· 
ğildir. Zecri tedbirler hemn tatbik oluna
bilirlerae tesirlidirler. Bu tatbikat geci
kirse tesirattan eser kahnu. O vakit 
her memleketin biribirlerini takiben, b..u • 
ba sürüklemesi ve hiç \rimsenin bu fe
laketi bitirmek için ne yapmak lizım ge
leceğini bilmemesi gibi bir vaziyet çıkar. 
ltalya babeş harbı ne tekilde olursa ol
sun, bittiği vakit gerek milletler ve ge -
rek milletler cemiyeti bütün bu meseleleri 
ciddi bir surtte tetkik etmek mecburi · 
yetinJedirler. Aıri harbm en büyük fe
caati harbe hazırlanmı~ olan milletin dİ· 
gerlerine nazaren üstün halde ohnasıdır • 
~n bu düşünce karıısında titremekten 
kendimi menedemem. 

Avrupanın bw Plilletleri lı.eadi enuü
.J'~derini muh.$fua etıne.k i,.ı.er.le...., çok 

düıünmek mecburiyetindedirler. Küçük 
milletlere gelince. emniyetlerini, İ§l'!r 

fena gittiği halde kendilerine yardım ed~· 
cel& derecede bir kuvvete malik olan 
milletler c.emiyeti üzreriade büyüklerin 
üstünlüldrine istinad ettirmektedirler. 

Seçim esnasında söylediğim bir nu • 
tukta bantı devam ettirmek ••ususuna 
müte.ahhid bulunduğumuzu söylemittim. 
Bu belki kolay bir vazife değildir. meclis 
dütüncelerimi ciddiyetle telakki ve tas
vib ederse bana taraftar olduklarını 

söyleyenlerin hepsinden bu akşam itimnd 
reyi vermelerini taleb ediyorum .. , 

8. llaldt'imlen sonra .,(;z u'lımlur. 
B. Baldvinden aonra aöz alan~

ten Çerbemlayn başbakanın samimi· 
yetini ve mesuliyeti iizerine almış bu
lunduğunu anlatmış, B. Horun isti· 
faaınm aebeblerine eseflemni§, muh· 
temel tehlike kar§ısında yalnız lngil
terenin tedbir almasınm müşterek biı 
emniyet olamıyaca.ğmı eöylemiştir4 

Liberal partisi licleri Sinkler baı
bakanı tenk.id ve onun meıuliyetine j. 
taret ettikten sonra, Hor feda edilir
ken batbakanm neden it başında kal
dığmı aormuı, lngiltereye yapılacak 
yardımın Franaadan iatenmesinin yan· 
bt olduğuma anlatarak "Niçin bükü· 
met milletler cemiyeti vasıtaıiyle bü
tün devletlerden yardım istemedi 7,. 
demittir. 

Müstakil iıçi mebus Wedıgwood da 
demi§tir ki: 

''- Ni~in, yardımı katiyen §Üplıeli 
olan Franaaya ba§ vurup da Sovyet 
Ruayaya, Türkiyeye, Yananistana, Yu
ıoslavyaya ve diğer devletlere müra
caat etmedik 7,, 

Petrol ambargosu meselesi 
lfçi Dalton, B. Baldvinin sözlerini 

tenkid ederek hükümetin petrol am· 
bargosu itini almaya hazır olup olma· 
dığını tormuttur. 

Hükümet aclma ce•ab •eren Nevıl 
Çerriberlayn bir taarruzaa Akdenizdo 
olacağmı, bir İtalyan taarruzu takdi· 
rinde takmacaklan taTrm, milletler 
cemiyetinde az'a olan Akdeniz devlet· 
lerile bu denizden uzak devletlerden 
de tonaldağunu, bunların da en mühi
minin Fransa olduğunu aöylemittir. 
Sonra petrol ambargoau itine geçe· 
rek, C.ene-.re bunu kabul eder ve bü
tün aza clevletler bir tearruza kartı 
müdalaaJ'a hazır bulunarlaraa lngil
terenin ambargoya razı olacağını aöy
lemiıtir. 

Hüümetin harbedeft iki dewlet .. 
raaında uyuıma lırMtını kaçırma• 

makta hakh olduğunu anlatan e. 
Çemberlayn, bu yapalamaua LülU.. 

metin kollelrtif hareketle kollektif 
emniJ"et at.temine b•ih olduğunu ıöy. 
lemiftir . 

Hükünıel. iıinwd re)"İ ka:ımulı. 
Müzakerelerden sonra Avaın ka· 

marası İfçİ partisinin takbih takririni 165 
e ka.rıı 397 reyle rt'dctetmif ve hükü
metin de kabul ettiği Wintertcm tak· 
ririni 165 muhalife karşı 390 reyle 
kalibl eylemiıtir. 

Bu takrir milletler cemiyetine 'İ sti· 
aad eden bi.r aıyasa takibi hur.uaunda 
hükümete itimad beyan etmektedir. 

l~ordlar kanıaTasırnlahi 

nıiizakeref.er. 
Londra, 19 ( A.A.) - Lordlar ilama· 

raaa da bugün habeş itini müzakere et • 
.nttir 

Lord Halifaka'm B. Baldvin"İll 

Yenliii izaA.ta aygua olarak •erdiil 
i:zabl.nlan sonra kamar Davia talırİ• 
riai bbal etmittir. 

Su Hor'un yeriıMJ kim geçecek" 
Londra, 19 ( A.A.) - O., itleri ba· 

kanlıima Sir Oıten Çemberta)'ll'm 
geleceii kUVYetle tabmia olunmakta· 
dır. Maamafih Lord Halilas1.m gel
meti de mahtemelclir. Bu gece, 7enl 
bakanm tayia ohmacaiı sanıhnakta• 
dır. 

~filletler ceıniytinde 
J .~ ler ·ıwmüesi bir hal 11ureti 

aroyacalc 
Cenevre, 19 (A.A.) - lt.a}yan dele• 

geai mösteana olmak üzere lcon&ey aaa. 

ı.n, B. AftDOl'WI \rahineainde gizli bit 
toplaah yapautJarcbr. Azalar, babet • 
İtalyan anlafmazbgma aid do.yama g.. 

._ 13 lao llomiteaiae aöadenneie 
bnr ftl'IDİfJerdİr. Komite "MiDetlao 
Cemiyeti pakb ile telifi kabil bir hal 
aureti,, Anı!lD'aeakbr • 

Ba toplantıda lııir karar ıureti 4e 
tam:İm edilmiftir. Bu brv nl'eti., bu bal 
saretine aid ,....)ü tesbit etmesi İfl ya

rın konaeye tevdi •nacaktır. 
Konsey, bu auretle Roma ve Adiaa .. 

baba'nın resmi am.blanm öğrenmeden 
önc:ıe karar •ermek mecburiyetinden Yll• 

kasım sıyımnf o!acaktrr. 
On iiçler komitui, sene batlangıcın• 

dan evvel toplammJaeaktır. -
Harbin şiddet1eıımesi dekleniyor 

londra, 19 (A.A.) - Röyter ajanıı 
bildiriyor: Can çekiımekte olan aulh 
tekliflerinin bugün Baldvin, öldüğünti 

bi!dirme.i üzerine Habetiatan'da muha
aelnabn pek yakında pddetlenmeıi ve 

lıati bir harbın vukuu beklenmektedir. 
Çünkü yeni bir sulh müzakeresinin baı 
laması uzun bir zamandan evvel müm-

kün gÖrilmüyor. ı 
Bet İtalyan keşif tayyaresi Assab ' s 

tikametinden gelerek bu ıabah Deaie'nin 

timal prlnnda ...e buradan 30 lWomeb'e 
uzakta bulunan Hailı gölü üz.eriJMle uç. 
muıtur. imparator geçen hafta bu gö
li ziyaret etmiı oldupndan w yakın. 

da da fİmal cepheUne gitmeye hazırlan. 
dıimclan tayyarelerin b.a UÇUftaD mak• 
sacllan iınparatonın aeyabatleri bakkua... 
da maJiimat eclinmelr olduğu söyleniyor, 
Herhalde habqler gereken tedbirleri ... 

lacaklar ve imparatorun gideceği yerleri 
gizli hıtacalıılardır. 

B. Heryo radi kal sosyalist ııartisi 
başkanlıoıntlançekildi 

( 8CJ§ı 1. inci aayfcula) 
İstemiş olduğuna samimi aurette ina· 
1\lyorum." 

Pari~ 19 (A.A. ) - Radikal soa.
y.aliat partisi büroau erkanı, istifasını 
geri almasını istemek üzere B. Her
yonun :yanma gitmitlerdir. Bunlar, 
dönüılerinde B. Heryonun vermiş ol
duğu karann aaraalma:s olduğunu aöy
lemiılerdir. 

lsıif a sulh tekliflerile ilgili 
Paria, 19 (A.A.) - B. Heryo'nun 

İstifaaı, Franaa hükümetinin, İtalyan • 
habet davaaı kar§ıamdaki sıyaaa&1 

hakkında uzun ve tiddetli münakata
lara yol açmıştır. 

Radikal sosyalist partisinin icra 

1 

komitesi, partinin dunununu tesbit e. 
den bir karar aldığı .aırada, B. Vidal, 
B. Heryoya şiddetle hücum ederek, 
kl!ndiaini, Cenevre andlaımasutm 

pr~ ipleri hilafına hükümetle el bir 

liii e,lm.İf olmakla itham eylemiftir, 
B. Heryo icra komite&inin aarar1"'• 

nna 1'ağmeıa Mtifaama geriye ata.• 
IDl§br. 

Fransız parlamentosu 
Daha önce ıoplanacalc 

Paris, t9 (A.A.) - sm .... " 
Samuel Hor'in iıtifuı ve Milletlel' 
cemiyeti konseyinin kararlan do, 
layiıiyle, 1aylavlar kurulu bu ayın 
27 ıinde icra.aı kararlattırılmıt o
lan barict ııyuaya ait müzakere .. 
leri daha önce yapmak ilteyecek• 
tir. Umumiyetle düşünuldügunt! 
göre B. Laval, kendi erkL'!da~la ~ 
~e cumur reisi B. Löbron ile s nrlit-o 
tükten sonra bu mliz· il• re) '1n 
hatta 20 ilkkari,nı ela i ·~u:n bılo 
kabul edecek ,. 'İl nıa. .. rııe e1 sir.1 
ileri ıür'eee-Mil'. 
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Büyük Dil Bilgini Nikola 
lt1arr ve 011.un Ekolü 

( Üliimiiniirı ;rıldörıiimii miiıuısebetiylc) 

G 2o kanunuevel 1934 
eçeıı sene, . .. 
. b. ..k dil bilgini ve yafesıloJı 

eceıı uyu 'd 
mektebi müessisi Marr Lenin.~rad a 

. a·· .. k bil-inin ve turk dos-vef t ettı. uyu "6 •• •• 

tun adını bu acı yıldönümu muna• 
un k dug~ u ekol 

••be6:yle anmak ve ur 
... ~ k isti· 
h•klunda bazı rnalıimat verme 

yoru:r:. b. b·ı ·ndi 
Nikola Marr arsıuluaal ır ı gı . 
. "h bilgisi sahalarında eıkı 

Dıt Ye tarı e 
• . kolün tenaellerini aaraan y p· 

l'ıdsstls: e d B yolda 
. b' mekteb kur u. u 

yenı ır 'd. d. ç•lıttı ve 
kcrk ıene uğra!lı, dı tn ı, • 

b 1 hasrettı. 
bütün hayatını u yo • O . rsi 

N'k l Marr Petresburı nıve • 
ı ı o a • · d tale· 

. k diJleri fakülte11n e 
teııının fal'. Or dil eko· 
be iken bile Hindo • opeen • ve 
.. . .. h ·nı kusurlarını NZR\lf 

l1.1nun ınu 1 
• bitine bunu 

b kadmı mu 
Peu~ı urg a .. . d buhınmU!• 

l k tecrubelerın • k 
.an atma .. . 1 be tezi olara 

ilk tecrubesı, ta e • d"l 
tur. .. .. d·ı· · Samı ı • 

d • ••Gurcu ı ının 
hı.zırla ıgı · • 0 ~ama• I' - ·11 adlı eHrını, 
lerle kardeı ıgı B ron Ro• 

biyatçı11 il 
nıo me~hur ara Profesör Ba• 

. k olmuştur. 
s.:n e sunma . b .. le olıay• 

"hakıkat oy 
ou Rosen ona ktan anlarnıı 
d ·ı· dunyası bunu ço b" 

ı , ı ım 'd gelecek ır 
d Kafkasya an • 

olur u... .., d' e alaylı hır 
t b . b "kleme:tdı ıy t e eyı -

ki Bııakların, eski Etrüsklerin, Türk 
uruklarından Sümerlerin ve bugünkü 
Çuva§ların da "Y af esi'' olduklarını 

meydana koydu. "Volga'da Yafesi-Çu· 
vatlar" adlı eserinde "Rus-İslav ve 
Fin dillerinin anası Çuva§ türkçesi ol· 
duğunu" sarsılmaz delillerle gösterdi. 

Bununla beraber, Marr'm talebele 

c~vab vermişti... k ı k .-smadan Profesör Marr 
b .. zlere u • . 

M~rr d u s: etmiJ, Kafkasya dıl- teri içinde Türkoloji sahasında çalı-
yolun • . eva ptığı tetkiklerle arsıu· !anll\r bulunmadığından yalnız Çu-
ter iüzerıne ya innittir. t 909 va~lare. ehemiyet vermiıtir. Halbuki 
lu { bilginler sıra.sı~a g 1912 de ilim· 
da Profesör nıuavını ve Yakut, Altay vesair türk lehçeleri 

olmuftur. Çu,·a,ç•dan daha e:ski ve daha mÜ· 
~eı· akadamisi az•SI dil ekolü· 

. d Orop~n himdir. Mesela, Marr bütün dünya 
• tan Hın ° · . ., "Ural-

' • ., "Sıunı • dillerindeki "kuvvet" manasını ifade 
nün dilleri "Aryanı ~ ksimine bir 

., ''H ıni" dıye ta k eden kelimeleri tetkik ederken K.f. 
Altay ve a • ·ı~ve edere 

·ı ·· resı ı a kasya lehçelerinden birinde "el'' e 
d .. "Yafrsi" dı zum d "Yafesilo· 

d ·ırne e ".Kar" dnildig· ini göstererek davasını 
bunu tetkik e en 1 'a göre, en 
•. ,, d. d koydu. Marr . kültür ispata çalıııyor. Halbuki türkçede 
J• ıye " • ., • n eıkı • "kar hali el manasına Kırgızcad<o 
eski dil "Yafesı ,. __ e e••Yafe•"ı'' denı• 

d • yafıyor (bütün türkçede "karış" ke-
"Y feıi Kiiltür" ~r. d'linİ ve kül· 

·• ·· dunJ• 1 limesi dt. var). 
l-en bu ırk butun 8 tarın arta ka· Marr'a aöre, "Hindo - Ôropeen e-
.. - .. t ıttır. un k Ü .. 

türunu yar•.,m rnüstean• olen• d'ze· kolü" olüm yatağındadır. Çünkü <>, 
lan .. Ermen• er k vimler ar •.. 

d yaşıyan • kendi kafasında uydurduğu "Mürntcı% 
:re, Kafkasya • kolü'nÜn naz•· Milletler'in sihirli dairesinde hayal-

Hindo - öropeen e t olan bu 
• 1 • 1 ban taban• zı .. ler peşinde tetkikat yapmı,tn ve ya-

l"tye•erıy e ta • ·rıni yıl once 
Yafesiloji na:zariyesı, yıR ••n'in neş· pıyor. 

d Baron o..- Marı· yalnı:z dilci bilgin değildi. 
Ma:r'la alay e en I rında neş· 

· cmu• il Aynı 2.amanda arkeolog. etnograf ve 
ıre.tti~i ak"demı me "d"" ınez· 

t •'Yexı 1 tarihci de idi. Son eseri olan "Akcle-
r,-dilmeğe başlamış 1

' da bura· 
d w biryazı nİze lengüistik aeyahat hakkında" ad· 

hehine dair yaz ıgı . . •'izd'' ten 
• . ,, kel·ıme,.ıun •. 

1 
•. h eı1erinde "Akdenİ7. medeniyeti me-

da kı "ye:zıt •·l(u tu· 
d "ını ve sele!!İ türk kültürü meselesidir. Türk 

buka bir şey olma. ıJ ""ol" kökün· 
T .. k e ""' tnrihi tetkik ve Türk'ün bu medcni-

r.a '' ketimesinin ur ç .. ~ .. ha\de •k•· . . · ·ı · ~ürdugu d' yeti kurmakta i~tiraki itiraf e<lilmf'· 
den ~etdı~mı ı erı · d emiıler 1• 

• • e em dikcf' "Akdenİ7. Medeniyeti" daima 
demisventeı· ıtıraz haricinde. 

· · b' ası muanıına olarak kalacaktır., diyor. 
H 4huki "kıHlemı '" d n "Üle· 

ki "th•"' e e M:>rr'ın kurduğu tarih. dil ve et· 1 .. r'ı şarlıııtanlı a 1 

noıcrafya ekolü bi7.im için, olduğu gİ· 
ma" c;oktu... ra Mıtrr 

·ı _J'kt n son b'ı k•bııl edilemez. Biz kimseyi takli· 
Carhk devrı "' e k"kterinİ de· " 

• _ı ki tel 1 de ve kimseye körkörüne İnanmağa 
Yaf .. !'Iİloii s:.hnsınoa manasiyle 

f ·ı ·· tant meCblır değiliz. fakat, bu ekol bi-ziın 
rin1 .. -;-tirdi. Va eşı 011 d Bu derin Ö 

• L" d'l ·ı · ekolü ol u. I iç~n •·Iindo • ropeen ekolünden da· 
Y~" ı;oır ı ı mı ki fikir e· 

. · d Marr es ha vakm ve dnha canlıdır.· 
'"~me nf'tırr!'lın e ff k da oldu 
· • h'' 1 eae nıuva $ 1 Abdülkadir iNAN 

rını t:\s '" e m .. kı.ıvttn ,.. 
. · ı K<'fkı.ıı.tY• Türk. Dil K. Üyderirıden 

Y.,. f •!\ıte::-m va nı
7 

~~~~vru~~p~a~d~a~· ===================== . .. • lnıadıi?ını. nn"' munn .. •ur o 

========--- Tarım yönetkeri 
ıJu~~ı uııe 

B e• yazımızda İstanbula gitti 
Uıinkü : •• u .. ,ryk • en 

. 1 vardır: 
~Öy !e bfr y •. nlı~ cunı e · Cekle· 

k dan ı:&e, • 
·iç sıy .. r.a ba ınıın o.lmadık· 

· J yalnc:ı rin, memleitctlerın e . ı .. ey 
1 en guı:e ... ' 

lar.na gore y.ıpac<ık arı • yapma· 
. . pugını 

Ha .ısburg i<lnresının Y" 

ğa ça lı~makur.,. le ola· 
ı.;.ı cümlenin son kı:>Jlll fOY 

caL ir: . yaptığını 
·d sinın ·· ... Habsi.>1ıı-g ı a.re 

yap ıamaf a çalışmaktır., 

İ3tanbul piyasasında 
buğday vaziyeti. 

elen maluıı 
lakadar dayrelere ı 

• aıaıının umu· 
&Öfoe lstanbul buğday pıy ·· 

. d yalnız, ıon gıın· 
mi vaziyeti sağlam ır. . • 

k •tmeıı, pıyaıaya 
lerde f,avr.lımn bozu ı• .

11 
• ucu 

.. tah•• enn -
az mal celnıe:1i ve ınu• . d dolayı 
::r.a snat tatmak iıtemeınelerın. en .. k e,_ 

d bir yu ı K· 
fiatlarda 10 - 15 pııra ka ar 

tik görülmü,tür. 
1 

el 
• "di i ma az g • Piyasanın umuını gı ' ' . 1 

b• cfşha yukıe -
11te&cte devam ederse ıraı: 

tneie müsteittir. 

------·------Cağrı 
~Kamutay .. Maliye Encünıeni 

htq:ün aaat 10 da toPlanacaktır. 

Tarım Bakanlığı yönetkeri B. Atıf 

Bayındır, buğday işleriyle meşgul ol 
mak üz.ere, ılün akşam lstanbul'a ~· 

ıniştir. 

Cumuriyet buğdayı 
iki sene evel ltalya'dan getirtilip 

Söke ve havaliıinde tecrübe ile İyi neti· 
celer alınan (İtalyan tohumu) buğday· 
ların lzmir borsasında (Cur uriyet buğ· 
dayı) adiyle satılmağa başlandığı ma· 
hallinden Tarım Bakanlığına bildiril • 

mişti.-. 

Karadenizin tütün mın
takalannda yapılacak 

yollar 
Türkofiı tütün rapo,.törünun yaptı

ğı incelemeler sonucunda, Artvin ve kı. 

valisi tütünlerinin ihrac iskeleterine sür

atle indirilmesini temin edecek olu.ı 

Murgul • Artvin - Hopa şosasının biran 
evvel tamir ettirilmesi için teıebbüs, t ı 

giritilıru.rtir. Bundan baıka Murgul'da 
ekiciler için bir emanet ambarının yap

tınlmaıı kRrarlaştrrılmcştıı·. 

-
iÇ HABERLE 

IST AN BUL TELEFONLARl ..... 

Kömür depolarının 
nakli işi 

1ıtanbul, 19 - 1stanbuldaki komür 
depolarmın Bogazın Anadolu kıyısına 

yerleıtirilmesi için muhtelit bir heyet 
tetkikler yapıyor. Mütehauısın ı·apo -
runa göre lstanbul'da her zaman elli bin 
ton ıtok bulunacaktır. Ve bunun içio 
depo yerinin altmıı metre de derinliği 

olrnaaı lazımdır. Ve boğuın Rumeli kı -
ymnda böyle bir yer yoktur. Depo sa -
hibleri bu nakil itine muarı:zdn·. Bunla.· 
da yarın Ticaret odasındR toplanacak 
ve konuşacaklaı·dır. 

Hahç şirketi hissedarlar 
heyeti toplanıyor 

1.tanbul. 19 - Haliç şirketinin hiue· 
darlar heyeti gelecek ayın yedisinde toıt· 
!anacak şirketin işine devamı veya feshi 
hakkında bir karar vereceklerdir. 

Ticaret odasının yarınki toplantı -
ıında komisyoncuların Bankalardan pa· 
ra alarak müstahsile verip verıniyece

ği meseleııini konuşacaktır 

Üniversite rektörü 
geliyor 

lıtanbul. 19 - Üniversite rektörü 
bu akşam Ankara'ya hareket etti 

Tayyare hücümlanna 
karşı tecrübeler 

lstanbul, 19 -· Tayyare hücum
larına kal'fı şehrin muhafazası için 
tecrübeler yann akşam yapılacaktır. 
Bugün tecrübenin yapılacağı Bey • 
oğlu tarafında halka tecrübe ve mec
buriyetleri davulla ilan edildi. 

Vitrin müsabakalarında 
kazananlar 

lıtanbul, 19 -- lıtanbulda tasar
ruf haftasında vitrin müsabakasına 
giren mağazalardan lıtanbul tara • 
raf mda birinciliği Yerli Mallar pa • 
zarı, ikinciliği f pekiş, Beyoğlu ta· 
rafında birinciliği ve ikinciliği Yerli 
Mallar paı.arı, Kadıköyünde birinci
liği Asador, ikinciliği Zümrüd ycğı
nı mağazal~.rı kazanmıtlardıı·. 

Kllrme11 
Eveli~ı uk+am, Mo:.koua Devlet o· 

ııeraşı,. K u r m e 11 ' i 1'i.irkiye için 
oynadı. 

Binlerce lulumetrelik mesafeyi a

gcu-alı böyle bir milletin diğer bir mil
lete bır musikı :r.iyafeti çekebilmesinı, 
tekniğin ınsanlığa yaptığı nıucızeli 

hediyelerden bııi ulan radyoya buıç· 
luyuz.. 

ilerde telcwızyon da tuanınıünı e· 

dince, bir upera temsilınirı ynlnız. :.es 
rurafını dinlemek değil, dekorlarını, 
;e•tlerını, bulelerini, mirnıklerinı gor· 

nıek imkanına du kavuıacuğı:z.. 

insan z.ekci.:ııının biz.e ~k yulundu 
bu sihirli yemışini de c.ıereceği11e rnu· 
nıyoruz.. 

ır. "~ . 
Moskova operasmın, bılhuna Sov

yel inkılôbından :>u11ra, çok ileri bir 

kurum olduğunu bildiğimiz. için, eve
lisi akşam göremediğinuz dekor, bale 
ansanbl gibi elemanların da çok kuv-
11~tli olduğunu tahmin edıyoruz.. Ku
lalılarımız. biz.e, orkestrn ve ~<>s bakı

mından, K a r m e n ' İn az.ami mÜ· 
kemmeliyette temsil olunduğunu sby· 
lüyor. Orkestra, canlı ve dinamikti. 
K a r m e n rolünü M a k s a k o . 
v a ' nın oyncyacağını evelce bilmese 
idik bile, bu eski a§İnamızırı bize hiç 
yabancı olmayan sesini derhal forke· 
decektik. Sesinde, lspanyol aıcaklıiı
ttı ve aydınlığını taşı)•a11 bu buyük ar
f İst, K a ,. m e n ' in bütün ihtiraslı 
fı ajiğini yaşattı. 

Diğer rollerdeki aı·tistleı de kuv
.,etli idiler. Koıolar insicamlı ve te
miz.di. 

~ :(. .:: 

Moskova operaıının bu cemileltar 
harelıetine çok tefekkür eıfert"f:. 

Balianlar 
ı -uruluııda 

İcra Vekilleri Heyeti dün Baş -
vekil Jsmet Jnönü'nün reisliği altın
da toplanarak muhtelif işler üzerin
de görüşmelerde bulunmuş ve bu 
işlere ait kararlar vermiştir. 

fganisht11 llariciye 

'
7eziri 

Ay sonunda Ankara 'ya 
' geliyor 

Ankara, 19 (A.A.) - Afganistan 
hükümeti Hariciye veziri Feyiz Mo· 
hammet Han memleketimizi ziyaret 
etmek üzere bu ayın sonunda şehrj
mize gelecektir. 

Mohammet Zai hanedanından Gül 
Mohammet hanın oğludur. 43 ya,ın
da olup Kabilde Habibiye lisesindt: 
ve bir müddet de harbiye mektebin· 
de okumuş, sonra da huı;usi tahsil 
görmüştür. Türkçe konuşur ve birkaç 
da ecnebi dile vakıftır. 

1919 senesinde Afganistanın istik
!alini ecnebi devletlere tebliğ etmek 
Üzere hükümetçe gönderilen heyeti 
murahhasada aza olarak bulunmuı, 

1920 de Pariste Afgan maslahatgü
zarlığı yapmış, 1921 senesinde Afga. 
nistana dönerek maarif vezareti ve
kili ve bir sene sonra da maarif vezi . 
ri olmuştur. 

Beçei Saka ihtilalinde kendisi ta
kip ve hapsolunmuı, Nadir Şahın kı
ralhğından şonra hariciye veziri ta
yin olunmuttur. 

Halkevinde ki konferans 
Halkevi güzel nnatlar şubesinin 

bu yıl hazırlAdığı aeri konferanslar· 

dal\ ikincisi dün halkevi ealonunda 
B. Nurullah Berk tarafından verilmiı· 
tir. Konferansın mevzuuna girmez
den evel sanatın kısaca tarifini ya
P•n konteranscı (Modern sanat) ın 

geçmitinden ıGamanımıza k1tdar takip 
ettiği ıeyri anlatmıf, ve modern sanat 
n•mı altında toplanan muhtelif ecre· 
yanları, her birinin tekniği, karakte· 
ristik noktalarını esaslı surette anlat
mııtn·. Ve her cereyanın sivrilmit ar
tistlerinin güzel tabloları pro ıekııiyon· 
la gÖ:\terilmişhr . 

Yurdda hava durumu 
Meteoroloji en:ıtitüsünden verilen 

malümata göre dün Sarıkamıı, Ço· 
rum, Muş, Kastamonu ve Tosyaya 
kar yağmıı ve Kars, f.rzurum, Sıvas 
ve Boluda knr yağı~ı devam etrni§tir 
Karın toprak Üzerindekı kalınlığı en 
çıık 47 :.antimetre olmak üzere San· 
kamı,ta olc;iılmü,tür. Soğukluk en 
çok doğu tarafında olacak yerde 
Kastamonu havalisindedir. Kastamo
rıudC\ sıcnklık sıfırın altında 13 dere· 
ccyi hulmuştur. Buna karşı Karsta 
ıııc:akfı' dcrf'cesi sıfrrın altında 9 de· 
ı·ece olarak kaydedilmiştir. Bugün 
>\nkarada en diişük derece sıfırın al 
tında !i dir. Ankaraya düşen kar top 
ı·ak ~izerinde lrnlmıyarak erimişse de 
eıı·af teprl rne tutunabilmişti.-. 

Corum'da kültür isleri . . 
Son yıllarda vilayetimizdeki kültür 

kalkınması dikkatleri çekecek kadar hız 
lanmıştı.-. Okul binalarının temelat ıa 

ve açılma törenlerı birbirini takip et . 
ınektedir. Son günlerde be,er sınıflı kar 
gir Sungurlunun Boğazköy ve Demir • 

'eyh okulları İle Çorum'un Laçin köyi.ı 
mıntaka okulunun yapıları bitirilerel. 
açılmış ve yeni yapılarda derslere bı> 
lanmıştıı . Oteki köylerdeki in~ıı işinr 
devam edilmektedir. 

İrandan gelecek sığırlara 
karşı tedbirler 

İran kürdistanında mÜ&tevli ıekild~ 
sığır veha11 hüküm sürdüğü gelen hn 

berlerden an\aııtdığrndan, Tarını BP.1, 1 

lığı hududlard.a ica~den te•·tihatı alnıı~ 
tır. 

Kadastro ve Tapu nizam. 
namesi kabul edildi 

Kadastro ve Tnpu tu:u-iri nizamna • 
mesi Bakanlar heyetince k:ı!ıu! edilmiş
tir. Bu nizamnamenin es lnrıııa göre 
kadastros'u yapılmamış yerlerin nirengi 
ve poligonları tnpu idaresince yapılacak 
tapu ve kadastro i terinin çabı.k ve ko. 
laylıkla yapılmasını temin için kad·ı tı-o 

ve tapu tahrir direktörleri icabeclen ted
birleri alacaklardır. Şehir ve k \Sahala
rın arazisi ile beraber tamamen kadaıo_ 

trosu veya tapu talıı-iri şehir ve kasab 
sınırları içinde belediye kanununa, k' • 
lerin sınırları da köy kanununa göı·e ya. 

pılacaktır. Birkaç ıehir. kasaba \'e kö. 
ye aid ve taksimi k:\bil olan mera, koru 
ve bataklıklar belediye ve ihtiyar meı: -
!islerinin muvafakatiyle ayrılan kıııım • 
lardan şehiı· ve kasabaya düşenler bele_ 

diye namına tescil olunac,•k. köye :lİd 

kısımlar tescil edilmiyert'k hududları 

ve aidiyetleri cilıeti tayin olunarak 
bir deftere kaydolunacaktır. Köy ''C 

lediye sınırl~u~ı içinde kapanmış yol faz. 
lalaı·ı köy ve belediye namına tesrii NIİ
lecektıı. Devletin hususi mtil1ı· ·•ti •-le 
olmıyan topraklardan \'e yahud taşl·k. 
pırnallıktan açılan yerlerin tescili ıçın 

bu yerlerin devletçe amme hizmcti.ı • 
tahsis edilmemiş bulunması, o yerin llÇıl 
ması, yapılması için mahallı h\ikümetçc 
izin verilmesi, üzerinden bir sene ı:ftç
miş olması lazım gelecektir. H.1111 top • 
raktan alınmış yerlerde İse alınan bütün 
toprak mevcudunun İskan haddinden 
fazla olmaması lazımdır. Devletin hı.ısu
si mülkıyetinde olan araziden imar edi. 
len yerlerin tescili İçin de bu 'rlerin 
amme hizmetine tahsis edilmiş olınama
sı kütük ve ağaç dikilerek intifa ctnı k 
dcrecesınde bağ ve bahçe haline g "İrit. 
mi, olması, orman koru ve benzeı·i yer • 
lerden olmaması, İymar edenın tüı k ol

mast ~art olacaktır. Bu şartlar t~hak _ 

kuk edince yalruz bai ve bahçe halinde
ki yerlerin vergi kıymetinin yi.i, le aeki
.:r.i borç kaydedilerek h11:.:İneye 4potek 
gösterilmek suı·etiyle sahıhi namına tes
cil edilecektiı. .. 

Denizden ve batcııklık olmayan cöl 
ve nehirlerden dolduı ulınuı olım ) ct lca 

hakkında taı>u kanununun 8, 9, 14 Gncu 
maddeleri hiıklirnlerırıc gore •t YllJKl.a

cıı.ktır • 

Şamda ki çeki.rğe 
kongresi 

Şamda toplanan çekirge koncre•İne 
&"İden Tarım Genel Oirektöru B. Abidin 
Eıre'nin y;ırın Ankıua'ya geleceği hal.er 
verilmektedir 

Biçki ve dikiş yurdlannda 
sipariş atölyeleri 

Kız enstitülerinde olduğu gibi, tale

belerinin pratik sahRda bılgıh:rini arttı. 
ı-abilmeleri için, biçki ve dikit yurdlan
ııın da spariş atölyeleri açabilmctenıı 
ızin verilmesi Kühiiı· B~kaıılı ınca ka • 
ı a.-laştırılmıştır. 

Sansu Beyşehir gölüne 
akıyor 

Konya vilayeti Tarım Bakanlıgııl:\ 
çektiği bir telgrafla. Sarısuyun Bene • 
hir gölüne akıtılması ameliyatına b ~ _ 
!andığını haber venııiştir. 

ANKARA RADYOSU 
Çocuklarla konu .ma 
Hafif plfık 

19.30 
19.40 
19.50 Reşad Nuri Cültekinin "Huile

ci" piyes~ndcn sahn.:.er 
20.10 
20.20 

Ajans haberleri 
Ankara PalRs 
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B.Eduar Ben eşin hayatı 
-----··~···----

Yeni çekoslovak c1ımur l)a~l{anı )1alı1ız 

değerli hir devlet adanıı değil, aynı 
zamanda edih ve sosyologdur 

( Baıı 1. inci .aylaJa) 
Wtirclikten aonra Prag Çek üniversite • 
sinde felsefe ve aosyoloji olnimuı ve da· 
iua o zamandan ProfelÖr Mazarik'in te• 
airi altında kalmıfbr. Bir yıl sonra tah. 
silini bitirmek üzere Franıaya geçerek 
Sorbon' ela siyaai ilimler mektebine de • 
Yam etmit ve hukuk tahsilini yaptığı 

Dijon üniverıiteainden 1908 de hukuk 
doktoru unvanını almıttır. Bir müddet 
de Londra'da ve Berlin'de kaldıktan 

sonra memleketine dönmüt ve Prag' ..ı 

B. EJııar Benq 

letin komfularile olan münuebetle· 
rini aıaiıdaki iki eaaa prenaipten mül
hem olarak sağlam surette kurmuş· 

tur: 
Bir kere, Dr. B~neş, hedef olarak, 

devleti sağlamlaıtırmak, onu komşu· 
Jarmda gözüken karışıklıklardan u
zak tutmak ve. aynı zamanda tek bir 
zinciı·in sağlam bir halkası halinde Ö· 

teki Avrupa devletlerinin seviyeı;ine 

getirmek. Bundan dolayıdır ki Dr. Be· 
neş, samimi surette iş birliği yaptığı 

milletler cemi.yeti ruhu içinde uzlaş· 
ma ve sulh sıyasasr gütmüştür. 

1923 den 1927 ye kadar konseyde 
a:m olarak b&&lunan Doktor Beneı, Mil -
letler Cemiyetini daima, eski Avrupa nİ· 
2anUna göre bir yenilik saydığı sulh rnu · 

ahedeleri nizamım muhafazada esaslı 

bir sulh amili olarak görmüştü. 
İkinci prensip olarak, Doktor Be • 

ne§, mem1eketinin sıyaıasınr. harb müt -
tefikleri ve bilhassa Fransa dostluğu ü
zerine baflamııtı. Fransa ile 1924 de bir 
ittifak yapmı4 ve aynı zamanda genel 
harpta ınütterelc menfaatlerin biribirine 
bağladığı üç devlet, Çekoslovakya, Yu 
goılavya ve Romanya araımda sıkı bir 
it bir.lifi vücade getirmittir. Küçük an
latma iımi albndalıi bu iıbirliği 11yasa 

alanmda karışıklıkları bütün Avrupayı 

endi~cle ltrrakan orta Avrupada daima. 
kuvvetli bir sulh ve sükün unsuru halini 
almııtır. 

Sıyasa ve hükümet alanındaki bu u • 

sanmak bilmez faaJiyetlerine rağmen, 

Doktor Bene!f edebiyat ve ilim alanında 

da faaliyetlerde bulunmuş ve gerek aos· 
yoloji gerek politika Üzerinde gayet k·v· 
metli ve çok kitaplar ne~retmi,tir. 

U L 11 S 

Büyük Faşist Konseyi 
'l'd..tiflt•r lwl:J.·rnda lwrtır t t•ruıı•

tli. Cwmı.nl gene lopu11uıruh. 

Roma, 19 (A.A.) - Büyük Fa
şist konseyi dün akşam saat 22 de 
Venedik sarayında toplanmıştır. 

Roma, 19 (A.A.) - Büyük Fa
şist meclisinin toplantısından son
ra neşredilen bir tebliğde Fransız 
• lngiliz teklifleri Üzerine hasıl 
olan sıyasal durumun incelenmiş 
olduğu haber verilmektedir. 

Meclis açılırken, Duçe, mare· 
sal De Bono'yu ıeli.mlıyarak: 
. "isminin, Adua ve Makalle'nin 
fethine bağlı kalacağını" söyle
miştir. 

Büyük meclis, yarm gene tap
lanacaktır. 

Havas muhabirinin bildirdiği
ne göre,durumun son 24 saat zar· 
fındaki inkişafı, her türlü fili dip
lomatik anlaşma ümidlerini kır
mıştır. 

Paris ve Londra'nm teklifleri
ne ltalyanın bugün cevab vermesi 
bekleniyor. Bu cevabın elverişli 
bir tarzda olacağına hiç kimse i
nanmamaktadır. 

Roma, 19 (A.A.) - Büyük Fa
şist meclisinin neşrettiği tebliğin 
kısalığına hiç kimse şaşmamıştır .. 

Sıyasal çevenler, hükümetin 
dış sıyuasının ana hatları, mecli
sin dağılmasından önce neşredile
ceğini tahmin ediyorlar. 

Toplantıya yüksek mevki sa· 
hibi kimselerin iştirak etmesi ora
da memleketin mukavemet kudre
tinin inceleneceği zannını doğur
maktadır. 

f'll.'fİSI k11 r11l1t lt·arllrım ue"'lllt'tli 
Roma, 19 (A.A.) - Dün ak.

fam toplanan büyük Faşist mecli
si Pariı planı hakkında bir kaç 
saat süren müzakerede bulunmut, 
bir karar verememiıtir. Meclis 
cuma günü toplanacaktır. 

ıdsefe doktoru \lnvanmı alarak yüksek 
ticaret mektebine ıiyasi ekonomi pro • 
felÖrü ve 1912 • 13 de edebiyat fakülte· 
ıi ile Çek Politeknik mektebine doçent 
tayin olunmuıtur. 

lıte bu. uralardadır ki doktor Be -
neı Profeaör Mazarik'in partiainde bil • 
fül 11yaaa ile uğraımaia batlamııbr. 

Genel barba kadar, Profeıör Mazarik'in 
yamnda, bir ihtilal har.eketine daima ha· 
zır olarak kalnuı ve 1915 eylwünde giz
lice Cenevre'ye, Profeaör Mazarik'in ya·· 
mna gide"rek kendisinin en samimi doatu 
ve en yakın İf arkadaıı olmuıtur. Daha 
sonra Pariı'e geçmiı ve orada 1916 da 
Mazarik, Duriç ve Slovak Stefanik ta -

rafından Çekoslovak ihtilaJ. komitesi ola 
rak kurulan "Çekoslovak milli konseyi,, 
ıenel sekreterliğini üzerine almııtır. Bu
nun üzerine Doktor Beneş, bilhassa gaze· 
teler vaaıtaıile büyük ve genit bir pr'1)Ju 

ganda faaliyetine geçmİftİr. Aynı za • 
manda müttefik devletlerle müzakere • 
lerde bulunarak bunlar tarafmclan çe • 
koslovak ordusunun müttefik ordu ve 
çekoılovak milli konseyinin de bilfiil 
hükümet olarak tanınmasına çalışmış 

ve esasen konsey de 14 ilkteırin 1918 
tarihinde muvakkat hükümet haline gir 
mit ve biraz sonra da muvakkat bükü· 

met müttefikler tarafından tanrnmııtır. 
Bu hükümette Profesör Mazarik batkan, 
Doktor Benet dış iş.leri bakanı ve B. Ste 
fanik de müdafaa bakanı idiler . 

Bqbeıke 

CENEVRE Bl llRA.NJ 

Geniı münasebetleri sayesind~, Dr. 
Bene§, Çekoslovakyanrn sulh konfe· 
ransma iıtirakini temin etmiş, bu kon
fernas müzakerelerinde başbakan 

Kramer ile birlikte memleketini Ver· 
eay ile Senjermen andlaımalarmı im
zaladık tan sonra 1919 eyhllü eonla· 
nnda yeniden memleketine dön • 
müştür. 28 teırinievel tarihinden İtİ· 
haren esasen bilfiil mevcut olan Çe· 
koslovak devletinin ıahsiyeti ve top· 
rakları bu muabedelerle tamamen tas
dik edilmiı bulunmaktadır. 

ilk milli hükümet vücuda geldiği 
zaman, muvakkat hükümette olduğu 
gibi, Dr. Beneş buna da dıt işleri ba· 
kanı olarak İştirak etmiş ve o zaman. 
dan bugüne kadar, birçok kabine de. 
ğişmelerine rağmen dış itleri bakan
lığını muhafaza eylemiştir. Dr. Bene§ 
bir kere de baıbakan olmuştur. 

Yabancı memleketlerdeki çalışma• 
lanndan aldığı tecrübelere dayanan 
-ve arsıulusal davalarla dunya siyase
tini idare eden tahıiyetleri gayet ya· 
)undan ve çok İyi tanıyan Dr. Denet, 
yeni devletin dıt sıyasaamı gayet mü
k,.rnmel surette idare etmi ve deY-

(Ba§ı ı . ci sayıfada) 

olarak ayrdmıttır. Burada İtalyan 
ekonomi ve nüfus politikası, İtal
yan kontrolu altında yürüyecektir. 
Bunun manasının ne olduğunu bil
mezlikten gelmek doğru olmaz. 
Bu ıuretle Hai>eıistan'm yansı, 
Mütecaviz' emükafat olarak 
verilmektedir. Habeşistanm öteki 
yarısı da Milletler Cemiyetinin, 
aşağı yukarı, mandası altına alın
maktadır. Manda altındaki Habe
tistan bir küçük koridordan deni
ze çıkıyor: Bunun faydası da Pa 
riı planına toprak Jeğiıi adım ver· 
meğe yaramaktadır. 

Demek ki Habetiıtan; Paris 
planı ile, topraklarının hemen he
men yarısını, istiklalinin ise tama· 
mım kaybetmiştir. 

Habeşistana terkolunan top
raklar Milletler Cemiyetinin ida
resine verilmekle, ilerde İtalyanın 
buraları da alarak Sudan ve Mı· 
sır'a kartı tehlike olmasının öniine 
geçilmek, yani arada lngiltere 
devletinin kayguları da yatıştınl
mak istenmittir. 

Bu plan önce tedbirci devlet· 
ler arasında derin bir heyecan u
yandırdı. Bunlardan bir takımı a· 
çıktan açığa, kendilerinin hege
monya ve feth politikalarına oyun
cak olmak için değil, Cenevre'nin 
kollektif güvenlik politikasını ger
çekletlinnek için ltalya'ya kartı 

tedbir a.lmı§ olduklarını, eğer Pa· 
ris planı görüşülecekse, en doğnı
su, :zecri tedbirlerden vaz geçmek 
olduğunu söylediler. Bu ise Cenev
renin ölümü demekti. 

Cenevre heyecanı, lngilterede 
hükümet partisinin çoğunluğunu 
da içine alan isyanla büsbütün 
kuvvet buldu: Büyük Britanya 
Hariciye Nazırı Sir Hor istifa etti. 
Mösyö Heryo'nun radikal parti 
si reisliğinden çekiliş.inin bu mese
le ile ne kadar ilgili olduğunu bil
miyorsak da, (1) radikal partisinin 
parlamentodaki kuvveti ve Her· 
yo'nun Laval kabinesinde nazır 
olduğu dütünülecek olursa, hadi
seyi mühimsememek doğru olmaz. 

Son haberlere göre İngiliz ga
zeteleri ve fransız gazetelerinin 
çoğu Paris planının suya düşmüş 
olduğunu yazmaktadırlar. Hor'un 
yerine geçeceği söylenen tahsiyet· 
ler, Paris planına amansız hücum
da bulunmuş iki büyük parti ada
mıdır. Bundan sonra vaziyetin ne 
şekil alacağı sür(ltle belirecektir. 
Cenevre buhranının müstesna a .. 
ğırlığı söz götürmez: Avrupa dev~ 
letlerinin taliini idare etmekte O· 

tanlar eşsiz bir mesuliyet devri 
geçirmektedirler. F. R. AT AY 

[ l] Bu yazıyı yazı/ılıtan •onra 
gelen bir ajans tel.gralı Heryo'nun 
istilasuıı bu mesele ile ilgili gös
termektedir. 

20 1Lf.KANUN 1U~5 CUMA 

"Ha\ia kuvvetlerine yarc.ım vergisi kanw1 projesi 

Proje, 'ratanda::larııı l{endi arzu· 
sivle verdiği ~{Üzi!e il{inin tah si· . ' . 

lini ıısul altı.ı1a almaktadır 
(B<ı§t 1. İnci sayfada) 

lnönü, binlerce tayyarenin cihan 
ııyasasmı baskı altında bulun . 
durduğu bir devirde, Akdeniz çevre· 

ııinde, Avrupanın ıarkında, dünyanın 

en büyük siyasi cereyanlarının binler· 
ce senedenberi en çok kaynaıtığı bir 
çevrede tayyare sayısının "en az'' nıik· 
darı Üzerinde durmu§ ve: 

"- Hiç olmazsa 500 tayyaremiz 
olmalıdır ki Türkiyenin varlığını mu

dafaa etmek içfo a;;ı;çok yeten bır 

kuvvetimiz. olduğunu sanabilesinız.. 

Türkiyenin bulunduğu alanda sıyasai 
akışlara karşı barış, insanlık ve mede
niyet bakımından faydalı bir etki gos
terebilmesi için Je bu 500 tayyarelik 
kuvvete ihtiyacımı;;ı; vardır. Devlet 
büdcesinden yapılannyacak olan bu 
İf için büyük kurultaydan ricam hiç 
olmazsa vakti hali yerinde olan bir 
ay/enin senede 20 lira vermek ÜU!re 

hendi ihtiyarlarile Türkiyenin maruz 

olduğu hava tehlikesini bilenler sıra· 
sında adları bulunmalıdır.,, 

lnönünün yurd müdafaasının, bir 
büyük davasının nasıl halledileceğini 
anlatan büyük direktif, bütün yurd· 
da çok geni§ ölçüde bir akis yaratma§· 
tı. Bir taraftan serbest meslek sahibi 
vatandaşlar yılda en az 20 lira teah
hüt ederken bütün devle. teşkilatı ve 
müesseseler memurları da maaşları• 

nın yüzde ikisini türk hava kurumuna 
vererek hava tehlikesini önlemek sa· 
vaşında yurdseverler aınıfmda yt>r al
mışlardı. Kısa bir zamanda umumiJe. 
§erek bütün vatanda~Jarm filen öde 
mekte oldukları paı·anm salim usul· 
lerle tahsilini tc_,min etmek Üzere hü· 
kümet Kamutaya bir kanun projesi 
teklif etmi;ıtir. 

Hiç bir yurddaş için yeni bir mÜ· 
kellef'iyet ihdas etmeyip zaten bir 
yurd borcu olarak ödenmekte olan 
bir parayı usul altına almak için ha· 
zırlanan bu projeye göre aşağıdaki 
fıkralarda gösterilen tediye ve İstih 
kaklar, "hava kuvvetlerine yardım,, 
vergisine tabidirler: 

A - Umumi, mülhak, hususi büdce
ler ve belediye büdceleri ile idare edi· 
len daire ve müesseselerin maaş, tah· 
sisat, Ücert, yevmiye, hakin huzur, ai· 
dat, ihtisas zammı, tekaüd ve sair 
zat nıaatları, ikramiye, ihbariye, ta.z· 
nıinat namile ve diğer herhangi bir 
nam ile olursa olsun yapılmıf ve yapı· 
lacak bir hizmet mukabilindeki tedi· 
yeleri, 

B • Hakiki ve hükmi şahıslann 

nezdinde veya onlara merbut ol•rall 
çalışanlara yevmiye suretHe de olsa 
'\'C!t'İiecek bilümum üc:nt. bedel Teya 

a) mi. r (mesbuk veya mahnun kal .. 
nacak olan bir hazmet mukabili veri• 
lecek mebaliğ dalül). 

C - Şirket Ye müesseH!ler m e.a6 
mukave•elen veya nizamnameleri ve. 

ya heyeti umumiye kararlan mud• 
bim:e meclisi idarelerinae bulunanla• 
ra hisıı.e ~nedi n•ya tahvı at mukabi· 
li olmaksı:rın verilen temeltu ve ilaa .. 
mıyelerle aynı mahiyettdn i:ıhhhak

lar.,, 
Projenin ikincı madde:;me gore de 

bu vergid,.n, birinci maddede yazıb 

tediye ve istilılı:aklardan ~unlar müs-ı 

tesna tutulmaktadır: 
A - Umumi, mülhak, huau&i büd• 

celerden ve belediye budcelerinden 
verilecek hardrahlar, 

B • Umumi müesseselerin vazife.. 
ten seyahat dolayı~iyle müstabdemle
rine verecekleri hardrah iı.tihkakla• 
nndan: 

1 · Hafif veıaitii nakliye ma!rafla• 
rı tamamen, 

2 • Yevmiyelerin wnum müdürler. 
ıçin 10, müfetti§ ve müdürlu için. 8ı 
müstahdemler için 3 lirası. 

3 • Maktu harcirahların 1 ve 2 
numaralı fıkra!ara göre he!ab edile• 
cek mikdarı, 

C • Zirai i şlerde çalış ırıhı.n aıçı ve 
rençperler, 

D · Biı· ) ere bağla olmayarak çaba 
şan serbeat i~iler- bu vergiden ani .. 
tesnadır. 

Projenin ü~ündıı maddeııine r.ore 
de "hava kuvvetf-er.ine yardrm vergB.. 
ai" zaten timcliye llad- Terİtı..kte o. 
lan mikdar gibi ~ü2dc iltl olarak kaiv 
maktadcr 

Projenin diğer maddeleri '\ılerguÜJI 
tahsil ve tathikine aıd hükfunleri i)a... 

liva etmektedir. 

LİK MAÇLARI 
Ankara ayaktopu kurulundant 

21 / 12; 935 cumartesi 
1 - Güvenç Spor - Ankara 

Gücü g€nç takımlan saat: 14 r.leş 
yargıç: Refik D. S. 

2 - Ankar,"i Gücü - Ça.nkay~ 
ikinci takımları:. Saat: 15.15 de~ 
yargıç: Fehim. 

22/ 12 935 pazar 
3 - Altınordu - Güvenç Spor 

birinci takrmları. &-.at: 15 de. yar
gıç 1 Hüseyin F. B. 

Kadir ge<·esi ve hayranı günü 
Diyanet İşleri Reisliğinden: 

22 Birincikanun pazar günü akşe. ma (pazartui gec.en) Leylei Kadir veı 
27 kanunuevel 935 cuma günü de Bayram. otduğ'u ilan ohmur. 

Bayram Namazı S. D. 
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Bromural ·Knon .. 
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ltıdc t<"ıan~icrolt rtçt'" I• s~ı. " 

Knoll A.·O., kimyevi maddeler fabrikaları, Ludwigs ' :-ır e11 " . 



20 lLK.KANUN 1935 CUMA 

~l Iiakkın,da: 

Etimolojik ve Morfolojik 

XII inci Anket 

1-}ol 
2- }'ifo 
:l - l'or 
4- lok 
5 - l ii::. 
6- )t•r 

7-) i•k 
8- ·l 
9- r 

J() - } ı:; 

11 - ) uy • 'lk ve 
1) Yukardaki kelime~e~n ı 

asıl kökleri nelerdır. kk"l 
il) Bu kelimeler nasıl teşe u 

d. ? 
ebnişJer ır. . k · ı etmek 

Jll) Bu kelimelen teş 1 

için köke ilave olunan e~~r 
nelerdir ve eklerin her~: 
. mana ve farkları ? 

nın 1 uştur 
mından rolleri n~ 0 ~ e· 

iV) Bu araştırma netı~ınd . 
A T .. k dili köklen ve, - ur . 
B - Turk diJi ek!e?, v~~-Llrü. 
C - Türk ıözlennın ter=-

1" hakkında bir kaı.~e .. çı; 
u "mkün mudur. 

karmak mu. . J'l anke
y ukard aki on ikincı ı kleri 

verece 
tımize okurlarımızın • len Ji-

1 t mi:ı: yazı ış cevab ar, gaze e l • i rica 
k .. l"..,.. gönderme erın 

red t~r u~ned 'ye kadar aldığımı~ 
e erız. 'ılım ı J. "' muz gı
cevabları ırrasile koy ugu .. z. 
bi bundan bö.vle de koyacagı -

Ecre mrntakasında incir 
b 

mahsulü 
lfuna

Türkofis' den verilen ına · · r 
t kasında ıncı 

la göre, Ege mın a akla be-
piyasnsı sağlam. ~u~un:uaıueleler 
raber son hafta ıçın el k itiba· 
azalmıştır. Yıl batı ?.. maörülmek
rile. bu azalış ~bıı ı!ti)•le dış 
tedır. Y ortılar ınunase . tokların 
milstehlik piyasalardad. ~~ haber 
L h . . tüken ıgı nemen epsının bl yeni si-
verilmektedir. Bu ıebd. e Alaka
parişler beklenmekte 1~' e göre 
d A h inlerın arların katı ta m d 1500 çu· 
bütün incir mıntakası~ a vah lz
valı müstahsil ve .7 hın l~ak üze
Jnirde tüccar ellermde 0 t Bu
re 986 bin kilo inci~ k~ın~a::burg 
na hurdalar da dahıldır. cif 
piyasasında l 00 kilo h

1
.af:ateklif 

Hamburg, 13.5 Türk ıra 
edilmektedir. 

Konferans 
· ı . . yma 1cun.ıınu· 

Hukuk ı mmı ya • k ferans-
nun hall·evi serisind.7kı t/onbirind 
1 .... u 2 
arının üçüncusun . ünü saat 

k5.nun 1935 cumartesı. g de lstan· 
on beşte Ankara halkevı~. ryüsü 
bul hukuk fakültesi ork 1•08 

.. H' ece tır profesor B. ırş v~r. ve ticaret 
Mevzu: devletçıhk 

hukı·k '· 

a 

))lemJek.etin her 
tara "ıııda 

Işık söndürme deneme
leri yapılıyor 

Hava tanrruzlanna kar§ı pasif mü -
dafaanın tC§kilatlanchrılmaıı İtinde ilk 
merhale olarak bütün memlekette gece 
ııık ıöndünne denemeleri yapılacağını 

bildinnittik. Şimdiye kadar birkaç teh· 
rimizde tatbik edilmit ve çok iyi neti _ 
eder vennit olan bu deneme bugün ve 
önümüz.deki günlerde şu ıehirlerimizd 
ynpılacaktır: 

Buı;ün lstanbul, Denizli, Amasyn 
Samsun, Gaziantep vilayetlerinde ve Ça 
taka kazasında, yarın Zonguldak, Kü -
tabya vilayctlerinde ve gördes kazasın
da, ayın 22 sinde Kartal kazasında, ayın 
23 iinde Merzifon kazasında, ayın 24 
ünde Ağrı ve Afyon vilayetlerinde ve 
Afyon \•ilayetinin Dinar, Sandıklı, Bol. 
vadin ,.e Emirdağ kazalarında, ayın 25 
inde Kır§chir vilayetinde ve Yalvaç ka
zasında yapılacaktır. 

Bugün l tanbul e yamı Kütahya'da 
yapılacak denemeler havadan da tayya.. 
relerimiz tarafından kontrol edilecektir 
Diğer ~ehir e knnbalarımızda bu de -
nemeler için hnzırhklannı ikmal etmcl< 
üzeredirler. 

Çocuk Esirgeme Kuru
muna yardım 

ÇOCUK ESIRCEME'KURUMU 
GENEL MERKEZiNDEN 

Tekirdağ Saylavı Bay Şakir Ke.e • 
birin eıi 104 parça yeni eıya, Sümer 
Bank Genel Direktörü Bay Nurullah 
Sümer 12 parça eşya, kurumumuza :o· 

mağan etm.itlerdir. Genel Merkez bu ar· 
mağa:ılarından ötürü aayın Bayana " 
Bay Sümer'e t tekkürlerini ıunar. 

Biçki ve diki§ yurdlan 
Kültür bakanlığı, biçki ve dikit 

yurdu açarak bu yurdlarm direk-. 
törlük ve öğretmenliklerini yap
mak isteyenlerin hiç olmazsa ilk 
okullardan ve talimatnameleri, p
rogramları bakanlıkca tasdik edil
mif yurdlardan çıkını§ olmalarını 
istemektedir. Bunun için de bun
dan bir müddet önce vilayetlere 
bir tamim gönderilmişti. Bakan
lık bu kerre yeni bir tamimle ilk 
okul ve yurdlardan çrkmıyanlarm 
kız enstitülerinde İmtihan edilme
lerini ve ilk okul mezuniyet İmti
hanlarına tabi tutulmalarını em
retmiıtir. 1935 - 1936 dera yılı ba
ıına kadar imtinana girmeyenle
rin İ§ yapmalarna müsade edilme
yecektir. 

Manifesto dışı eşya 
hakkında 

Manifesto ve barnamelede ya21'ma _ 
dan yolculann beraberlerinde getirebi 
lecckfori ~ya hakkında gümrükler u • 
mum müdürlüğü gümrüklere bir tamim 
göndermiştir • 

11 l.ll S 'ım romam: 
Tefrika: 66 

ULUS 

l U L,, U ."' A 1.. EKOJ\O MI BiLANÇOMUZ 

Elıonomi Saha znda 
Ne yaptık, 

(Baıı 1. inci •aylada) 
düzenlerini tamamlamadığını, iç pazar
lanmızm mübadele ve istihlak kabiliyc:. 
tini karşılamaktan u.zak oiduğunu, cko .. 
nomik inkişaf ve imar faaliyeti dolayı. 
~iyle dışardan geniş ölçüde tc i at ve 
mal almak vaziyetinde bulunduğumuzu 
tebarüz ettirdikten sonra türk ekonomi. 
sinin dinamik bir clconomi olduğunu, 
bunun her sahasında yapıcı ve yaptırıcı 
bir milli nzim ve iradenin maddiğ tc • 
zahürlcrinin gorüldügünü, çalışma usu
lümüze gelince: bunun ilmiğ ve teknW 
esa lanı, müspet denemelere dayandığı
nı, ekonomik "indiccs" lerin dünya e
konomisinde bir kalkınma temayülü 
gösterdiğini, bundan faydalanmamız 
gerektiğini, bunun için de istihsal ve 
ı:atış sahalarında hazırlıklı olmamız ıa. 

zımgeldigini, çiftçimizin istihsal ed • 
cekleri mal nevilerini arsıultısal marşc. 
Jerin arzularına göre seçmeleri )Uzum. 
lu olduğunu, en iyiyi en ucuza m3Jet. 
menin bir prensip olarak göz önünde 
tutulmasını soylemiştir. 

Bundan sonra, istihsalin maliyet 
masraflarını indirerek ve istihsal hac
mini artırarak hem kar payı temin olu· 
nacağını ve hem de fiatlann ucuzlatr· 
fabilcceğini ve is«:diğimizin de bundan 
ibaret olduğunu anlatan Ekonomi Ba· 
kanımız diinyada bilyük stoklar erimiş 
ve bir seyyaliyet göriinmeğe başlanuş 
olduğu halde mUstahsillerimizin, ha. 
bersizlik yüzünden, malını satamıyaca. 
ğı korkusuna kapılıp fiatJarı boş yere 
düşürmeğc kalkı tığını ve p ikolojik 

haletin önüne geçmek için teşkilatlan. 
mağa ihtiyacımız olduğunu, bunun isin 
de ğlam ve doğru istihbar. atış sa.. 
hasında teş.kilntlanma, kredi organizas· 
yonu, müstahsil borclarının hafifletil· 
mesi, zirai satış §artlarının endiistri ve 
ithallit ticareti fiatlarına intibak etti
rilmesi gerektiğini izah etmiştir.•t 

••ıaı 

Bay Celal 13ayar, bundan sonra, 

konferansına şdyle devam etıni§tir: 

- Şimdi esasb mahsullerimizin 1935 

yılında elde ettigi fiatlan 1934 yılında

ki fiatlarla mukayese ederek bildfrecc. 

ğim. 

VZOM: 
Oxüm rekoltesi geçen seneye na· 

:zaran % 60 lazJasil• 80 bin tona yak

latm!§hr. Fiatlar geçen aene aeuiye-
6İncle tutulabilmi§tir. 

Geçen yıl ikinci teırin sonunda 9 

numaralı üzümün iç piyaaa fiatı 12,25 

• 13 kurut arasında temevvüç el· 

meldeydi. Bu sene ayıu tarihte fiatlar 

12,25 - 12, 75 kuruş arasındadır. Bu 

aen Ege mıntakasmdan aatılan kuru 

üzüm miktarı 70 bin tonu geçmiştir. 
Geçen yıl aynı tarihte satıı miktarı 

ne yapacağız? 
30 bin ton idi. Bu mevsim baılangı
cındanberi dıı piyasalara yapılan ilı
rQcat da 60 bin tonu geçmiıtir. Geçen 
yılda aynı tarihte ihracat ise: Ancak 
28 bin tondan ibaretti. 

1NCIR: 

Bu yılki İncir rekoltemiz geçen •e
neye nisbeten % 15 fazlaa.ile 32 bin 
tonu bulmuıtur. Fiatlar ise geçen yıl
daki fiatlnra nazaran dnha yüksek
tir. 

En fazla muamele gören elleme İn -
cırler bu sene l 1 ,5 - 13,5 kuruı ar • 
aında aatılmııtır. Geçen şene ise 10-11 
kuruı arasında temevvüç etrniıtir. 

İncir rekoltemizin hemen hemen 
hepsi tılmııtır. Müstahsil ve tüccar 
elinde 90 ton kadar bir mal vardır. 

Mevsim iptidasındanbcri bu aene
ki dış piyaşalnra. ihracatımız 28 bin 
tonu bulmuştur. Geçen sene, ihracat 
aynı tarihte 18 bin ton idi. 

FINDIK: 

Fındık istihsalatımızın bu ı.eneki 
durumu geçen yıllara nazaran ço:k 
Üstündür. 

Bu seneki kabu"lu Fındık rekolte . 
miz 76 bin tondur. Bu İse g~en seneye 
nazaran % 60 bir fazlalık göıterir. Bu . 
rada bidayette bir gayri tabii fiat dü 
şüklüğü olmuş ise de vaktinde alınan 
tedbirlerle önlenmittir. iç piyasadaki fj. 
atlar geçen üç seneye nazaran çok yük. 
etmiştir Son haf1alarda: lç fındık kilo

su 50 • 55 kuruş arasında atılmaktadır. 
Ceçıcn yıl İse aynı tarihte ki fiatlar 
42 45 kunış nıuıında idi. 

TOTON: 

Bu seneki tütün mahıulü 38 milyon 
kilo tahmin edilmektedir. Ges;en seneye 

nazaran büHin memleket itibariyle % 7 
niıbetindc bir ıu-tı§ vardır. 

Eg bôlg~inde fiatlar ıeçen aeney 
nazaran % 20 ila 25 niıbetinde yülcsel
nüıtar. 

Umumi olarak diyebilirim iri ı Bu H• 

neki tütün mahsullerimiz fiat n kıt.lite 
bakımından geçen yıla na7.aran daha ü•. 
tündür. Pamuk, yün, tiftik gibi 
iptidaı mı: ddelcrimizin fiatları da e,en 
yıllara nazaran daha müsaittir. 

Dıt ticaret politikamız: 

Sevgili yurddaglanm, ulusal eko _ 

nominin kurulması mifli hayatta icök
leşm si için ~lıtırken: 

" Dıı ticaret politikasının,, önemli 
rolü gozümin:un ôniindedir. Bir taraf • 
tan: 

Türkiye nufuıunun mühim kıaınını 
t iM ed 11 ve geçimini ziraat iılerindcn 
bckJiyen mü tahsilleıimizin bütün bir 

yıl ıürcn emeklerini değerlendirmek v 
dıı piyaıınlarda faol bir ticaret politikn11 
ile himaye etmek, 

Diğer taraftan. türle medeni hayatı • 
ntn bir zarureti olarak tanıdığmıız bü • 
yük bir endüstri programının doğurdu. 
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ğu yeni ve mühim fabrıkalann IDllQlU&.. 

lerini haricin yıkıcı ttkabctind g 
f 1 bir ticaret politikaaiyl konunak. 

Bu iki hedefi telif ederek milli •· 
ek menfaati ri sıyan t etmek mecburi. 

yeti kaqısmda bulunuyoruz. 

Endüstri hareketimi:ı tabii acyriy 
ilerliyoı .... Fabrikalanmu evvel, dıt p;. 
yaaalardan gctirdijimiz mallan ima) .. 

dcrck ihtiyaçlarınuzı temine çalıfryonaa. 
1930 - 1933 dabil senet rinde harict 

ticaretimiz daimi bir aukut göatcnnif • 
t İr. B~ sukut niıbetleri tunludn-1 

1931 de 1930 za nazaran% 18 
1932 de 1931 re nazaran cro27 
1933 de l 932 ye nazaran % 8 
Şimdi iac aöyliyeceğim, gqen a 

ile bu senenin 10 aylık dıı ticaret iata • 
tistiği buhran senelerinden baflıyarak 
her sene azalan ticaretimizin gerileme 
seyrini tcrkederek, ileri hıu-eketinin ba 
ladığını 4fÖııtereccktir: 

1934 sen.esi 10 aylık ithnlatınwu 
72,052,000 türk lirasına baliğ olmı>kta 
iken 1935 acneai 10 ayı zarfında 
75,349,000 türk lirasına çrkmı§tır. 

f thalatımız d geçen aencnın On ay .. 
na nazaran bu senenin ilk on ayı zarfın.. 
da 3,297,000 liralık bir arb görülm ·

1
• 

tür. 

l' iiksel.en. rolwnıl.cırımı:z. 
lhracatınuza gelince: 

934 &enC$İoin ilk on ayında 65.,432,000 
türk liraıın.a baliğ olmakta iken, 1935 
ilk on &Y,tnda 68,432.000 türk liraaına, 
baliğ olmuglUJ". 

İhracatımızda da bu su.retle 3,00J ,000 
liralık bir artıı görülmektedir. 

Dış ticaret rekoltemhr icabı olar 
her ticaret anlatmau bir tediy 
muvazcncs.i anlaımaıiyle birlikte mevkii 
meriyete girer. V c bu iki veaika yckdi_ 

iminin Yrilınaz cüz'üleridir. -ı'ediy 
muvazenesi,, memleketimiz luırundan 
hayati bir ehemiydi haixdir. Bu itibarla 

ticari alacaklann yanı sıra mali teahhüt
lerimizi karplayabiJccek bu fazlatıh: pa.. 

yı daima bu anlatınaJarda "prenaip ha • 
Hnde,, yer bulmaktadır, 

Elimizdeki yegine tediye va.ıtQJ 
Türk mahsulü olduğuna na2arnn1ı 
Tediye anlaımalanmızuı ted°ıye muva • 
zene.inin bütün onsurlannı ihtiva et • 
meai :zaruridir. 

Dıı ticaret politiluuna.ın muht lif 
an)qmalar:la hazırladığı müsait pi. aman 
imkanlarını, türlı ç.iftçi&inin i tihaalin • 
de göstere('(!ği gayreti ararullWl) miiba

de1cyc tavassut eden elemanlardan ba
Warnun müteessir etınet.ine "türk ihra
cat mallanmn.., itibanna halel gctirilme
ıine mÜlllllde etmiyeceği:z. 

I l11·ac<ıt m.<uldeıerim i~ kontrol 
Bu mnluatla: yakında .. Knmutnya" 

"ihracat maddelerini kontrol,, ltanuna 
sunulacaktır. Bu layiha '"men•; tağ 1 ka. 
nunu,, hiıkümJerinJ tamamlamakta " 
mücyyedelerle müessir bir hale getir -
mcktedir. 

,, 
tt ,, 

Dl§ ticar-etimia ve dı§ ticaret polJti • 
kamız hnkkmdaki :sözlerimi bitirm~den 
biraz maziye dönmaüzi rica erim. 

Ana hatlannı kısaca çizdig'm bu po.. 

xxıı 

! iZi Zan bak 

larmdaki boyalı tabaklan dolduran yemişle
ri ısınyorlardı. Arkasından çıkarmamış ol
duğu ince pembe gömleği omuzundan bir e
şarp gibi kayarak altında tepesi kızaran bir 
memesini açıkta bırakıp ötekini gizlerken 
Terez de böylece sunduğu etinin bütün zev
kini çıkarıyordu. Dudakları, ıslak dişlerinin 
panltılan üstüne yarı açılıyordu. Terez, ken
di hakkındaki hulyasmm hakikate uyup uy
madığım ondan çapkınca bir kaygı ile sonı
yordu. 

Sevgilerinin giizcl ve kısa tarihini, biri
birine rastladıkları günden başlayan biitün 
hayatlarını anlabyorlardı. 

- Bilirsiniz ya, hani, geldiğinizin ertesi 
günü taraçada, bana müphem ve sonu gel
meyen sözler söylüyordunuz. Beni sevdiğini
zi bununla tahmin ettim. 

. ~ Menil ona: "Yann akşam saat yedide 
gıdıyorum. İstasyonda bulununuz,, dıye yaz
mıştı. 

Yazan: Anatol FRANS b ·BAYDAR 
. n· Nesu z Türkçe;·c çcvzre · • w. 

otların yükseldıgı 
Via A~fi~ri'de, .~ol?.unördü ve onu, gr~d

avlunun dıbınde, .kı?ş~u tıarına sadık keçıle
diises Eliza devnnın aş~ e sessiz buldu. 
ri ve nenfoları ile sakınen~isini ısurap ve 
Daha ona yaklaşırken k ımuş yaşamanın 
kabalıl,t alcminde~l ku~:~ aiıara dönmüş 
hüznünü henüz bılme~.11~r f inde olan mcr
hissetti. Basamakl.~n gul b ~liyordu. Terez 
divenin önünde Doşartr e attı. o da Tere
kendini onun kolları arasına ldu<Tu kadının 
-: .. .. d . . sarannış o o .. 
"1, onun e tıtreyıp . k caklayıp götur-
kıymetli cesedi imişçesınke ualı gu·· zel bir av 
..,.. T .. 1 . •arı ap ' ~u. erez, goz en } d du Yorgunlu-

" · · ta ıyor . olmanın ulvı lezzetı~ı . .1 · karsılaştığı 
.. k . .. k" tıksıntı erı, gu, .eden, o gun u 
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tekrar eline ·d . 1 · hatıra ı, §ı detlı muame e~ın ak ı'htiyacı her · d'W• h .. · .. unutm ' 

gec1r gı umyed, harekete getiri-
§cy, sevgisini canland~yo:, takta kollarını 
:Yordu. Sırt iistü yatugı ya ' 
dostunun boynuna doladı.. tıklar 

Kendilerine geldiklen zaman ~.oc1 .. ~ib' . a·ı Gu"Iüyor bir şeyler soy uyor, 
'" ı sevın ı er, ' ibi an
ovnuvor, limon. portakal, karpuz g ' Y 

Döşartr, odaya bol bol girmesinin önüne 
geçmiş olduğu güneşin okşayıcı panltılan a
rasında Teflezi seyrediyor, onu bir yandan 
öğüyor, bir yandan öpüyordu. 

Türlü okşayışlar, dostça kavgalar, tatlı 
bakışlar arasında kendilerini kaybediyorlar
dL Sonra, birden bire ciddileşerek, gözleri 
kararıyor, dudaklar kısılıyor, aşkt kine benze
ten o kudsi hiddete kendilerini kaptırıyor 
ve biribirini yakalayıp biribirine kansarak 
uçurumu arıyorlardı. 

Ve Terez, başı yastıkta, saçtan dağınık, 
nekahat halinde bir hasta tatlığıyla, dalgın 
gözlerini tekrar açarak gülümsüyordu. 

Jak, şakağındaki küçük kırmızı!ığm ne 
olduğunu ondan sordu. Terez onu hıç hatır
lamadığını ve ehemiyetsi.z bir şey olduğunu 
söyledi. Açık yüreklilikle ancak yalan sBylil
yordu. Ve hakikaten hatırladığı hl bir şey 
de yoktu. 

- Beni bir budala sanmanızdan korku .. 
yordum. 

- Biraz öyle idiniz. Bu benim zaferimdi. 
Yanımda sizi bu kadar az heyecanlı gördük
çe sabırsızlanıyordum. Siz beni sevmeden 
ben sizi sevdim. Oh, bundan dolayı yüzüm 
kızarmadığını söyliyebilirim. 

Jak Terezin ağzına bir damla Asti şarabr 
akıttı. Fakat masanın üzerinde bir şişe Tra
zimcn şarabı vardı. Terez, bir akşam üstü, 
çatlak opal kabı içinde, ıssız ve güzel bul
muş olduğu bu addaki gülü hatırlayarak o 
ş_~ptan tatmak istiyordu. 1 tal yaya ilk ge
h mde, bundan altı yıl önce onu görmüştü. 

Jak, güfün güzetıiğini onsuz keşfetmiş 
oldu '"rundan dolayı Tereze danldı. 

Tcrez: 
. - Sensi2, hiç bir şeyi gönneği bilmez

dım. Neden daha önce gelmedin? 
Dudaklarını dudaklarile susturdu. Ve T e

re2., zevkten km1mış gibi, vücudu balıtli v 
bitkin, inledi: 

- Evet, seni seviyorunı! Oh, yalnız seni 
sevdim bent 

1:~.ez d~ ?r~r~ gitmişti. Lö Menil'i otel 
omnıbuslerının oniinde srrtındnkı' p ı · ı· .. ü .. 1 . ' ı nn ı 
gum şıpa tosu ile dürüst ve sakin bulmuştu 
Tereze sadece: · 

- Siz buradasınız hat dedi. 
- Fakat dostum beni sfa çağırdınız. 

.... ~ö Menil ona, kendisini tekrar sevece
gını umara~ yazmış olduğunu ve böyle olur
sa heı: şcyın unutulacağını) yahud Terezin . 
"Bu b t --11b 'd"'' • · ır e.w u e ı ı diyeceğini sandığını iti-
raf etmedı. 

~ğ~r ~ercz böyle demiş olsaydı benlen 
kendısıne manacaktı. 

Onun ağzrnı bile açmnmasın<lnn canı sı
kılarak soğuk bir tavırla: 

. - ~?na _d_iyeceğiniz ne var ki? Sö:ı he 
~11m degıl, sızın. Benim size , er c,..<iim 
ızah yok. İhanetimi haklı gô tere '1 ol 
ben değilim, dedi. n 

- Dostum zalim ol ım ını.z. gc 1 e rıt 
§1 nankörlük etmeyiniz. Si u• ~öyh •rceu , 
işte bunlardı. Bunrfan h? ~ '1 bir de sunu <:Öv 
liyeccğim ki sizd n ha cil<i bir dost 1• iferlP 
ayrılmaktayım. -
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litık .. ua tatbtkioc ~n büy k engel: 
'Ea aiyade mazharı musaade millet,, 

luideainin mutlak ve f&rim: bir ma • 
_. tehir edilmit olması idi. 

a.. t.ı.llmi t•r:um kabul etmedik. 
T-....t nMi__.elerimizde, araauluıal 

.......... bu kaidenin "karıılıklı 
.,...,..tJer,, meftuımua.u tanıyan tefıi· 
"-' _..,._ ettik. Zaman: mueleyi bal· 
.._., b•lvnuyor. Karıılıldı fedakarlık· 

....... elde edilen bir anlatmanın bütün 
f.iikiia lerinin karıılıklı hiçbir menfaat 
pst.me;,en üçüncü bir devlete. oto -
-iMi bir tekilde teımilinin doğru ola • 
mtfaeaiw kanaatı arttk tamamen ıümul
li Ye urmnni bir mahiyet alrnııtır 

Uluaal ekonomimillİn lıruruluıunda 

...,.Mftb oı....ma11n1 lı11 ... n de !t.u t~zin 
~ne borçluyuz. 

\ S.vıili yurddaılarım; 

Bndii•tri pro,ramcmuı #Jiıı;ır.at mil
letM ltcnJi pro,ramıJır. Bu çetin fa
'1ıat çok verimli mevıı:uu yurddaıları· 
••11• büyiilr. bir alaka ile adım adım 
t.kip ettiklerini cörüyoruz. Bu milli 
....-ıu alakanın itler üzerinde büyük 
aı-ieri vardır. 

Müapet itlerin en beliğath ifadesı 
.taa rakkamları size okumakla ildi· 

fa edeceiim: 

Sanayi prolf'"""'""' tlııltil jab)·i
l«flartlan tettis etlilnıiı ue ifle-

mekıe ol.atıktr 

1) Paıa Bahçe cam fabrika11 
1) Sömi-kok fabrika .. 
:J) Kayaeri bez fabrika•• · 
4) Bakırköy bez fabrikuı 
S) Gülyaiı fabrika .. 
6) Kükürt fabrikaa. 
7) Sünger 

;necmuunun: 

., Sermaye 
b) latihaal kıymeti 
c) Ham madde ,, 

9.500.000 lira 
9.000.000 .. 
l.600.000 .. 

~mayi ııroyrmruna dahil fabri· 
""'-"rd"n tt•eıuıiiır htdirule olanltcr 

l) İzmit kiiıt 
2) Ereili Mensucat 
3) Na:ailli .. 
4) Bursa Merinoa 
S) Gemlik sun - ipek 

mecmuunun: 

fabıjka11 .. 

a) Sermayesi 
b) lstihaal kıymeti 

15.500.000 lira 
15.000.000 •• 

c) Ham madc.e 
kıymeti 6.500.000 .. 

una i /H"OU rtmuıwı oolıil fabri
lm/m·#/tm tNıia etlileceklc,. 

l) Malatya Menıucat fabrikuı 
2) Demir sanayii 
3) Kimya ,, 
4) 
5) 
6) 
7) 

8) 

Çimento 
Kenevir 
Sellüloz 
Kağıt fabrikaamın tevzii 

Porselen 
9) Cam fabrikasmın tevzii 

10) Sömi-kok fabrikaaının tevzii 

Bu fabrikaların takriben iatihaal. 
ham madde kıymetleriyle aabit ser· 
maye. kuvvet ve vaziyetleri yekunu 
•öyledir: 

a) Sermaye 36.0Q0.000 lira 
b) fstihaal kıymeti 37.000.000 ,, 

c) Ham madde 
kıymeti 19.0QOOOO 

" 

Eruliistri lwn•l.-f•tinıfairı it· fJU:Mır· 
larımız iiz,•rirıde1.·i teıcirlcri 

Endüstri programlanmı:un yurd 
içind4=. iç ekonomide sebebiyet vere· 
ceği iktısadi hareketler göz onune 
cetirilirse: hakiki Ye büyük bir eko· 
nomik clevrim;n tahakkuk edeceği 

kabul olunur. 

Y urddaılarım; 
Ekonomik politikamız hem istihşa/ 

ue ltern de İ•tiltlôlıi muuazi olaralı ar 
tırmaktır. 

latihlak yapabilen. istihlak kudre 
tini haiz milli ekonomi iatiyoruz. 

Milli endüstrinin satlf fiatlarını. 

bu bakımdan büyük bir alaka ile ta· 
kip ediyoruz. Milli endüstriyi dııart· 
nın, yıkıcı, tahrip edici ~icabetinden 
korumağı nasıl bir vazife biliyoraak • 
bütün istihsal şubelerinin raıyonel ça· 
hımalarını ve tabii tartlara uymaları 
nı temin etmeği de aynı ehemmiyetlt
bir vazife olaralı: tanıyoruz. Her ve· 
ıile ile belirttiğim gibi hayatiyeti ol
mıyan, ıun'i llurumlarm, aun'i faali
• -~••..tn nazarm11sda bir deieri ola-

maz. Yaıamak kabiliyetinden mah
rum olan, iktııadi bakımından kan· 
sız, cansız itlerin memlekete buyuk 
zararı vardır. ~ili servetimizi İsr f 

etmek demektir.j 

Uaderı/.eri11ıh ve nwdı•rı 
si.wtsetimh 

Üzerinde ehemiyetle durduğumuz 
ve çalıttığımn: itlerden birisi de ma· 
denciliğimizdir. 

Sevgili yurddatlarım: 
Maden serveti noktasından m•m· 

leketimizin zengin ve tetkike fayan 
mevzular arzettiği, ıimdiye kadar za· 
man zaman ülkemizi tetkik eden tirk 
ve yabancı mütehaııa11ların müı,erek 
noktai nazarlarıdrr. Maden serveti, 
bir milletin refahında en büyük rol 
oynıyan, muhtelif tezahürleriyle bir 
memleketin müdafaaaını, hayatiyeti
ni, medeniyetini, ayakta tutan biı 
varlıktır. Ancak bu varlıiın araıtır· 
ma11nd• ilk vazife tamamiyle ilmidir. 
Bu ilmi itin baıarılması neticesinde 
iktıaadi mahiyet tebellür eder. Yer
altı aerveti gözle ıörülür, elle tutu· 
lur bir varlık oluncaya kadar çok e· 
melr., çok zaman ve para ister. Bu hu
suaiyetler, yeryüzünde yapılan itler
den biraz aykırı olarak maden mev
~uunu fazla güçleıtirir, tabiatla mÜ· 
c-.adele, bilhassa madencilikte ön sıra· 
da gelir. 

Bu noktal rı hiç bir 7.aınan aöz ö . 
nünden kaçırmamalıyız, maden itle· 
rimizde aebat, metin ve müstekar ça· 
lrtmaya büyük bir mevki vermeli
yiz. 

Bu itin azametini kavrayan cumu· 
riyet, bu araıllrmaların ve arattırma 
neticeai iıletmelerin tehlikeaini ÜHri· 
ne alarak maden tetkik ve arama 
enıtitüaünü, maden ve enerji aanayi
inin finansmanım ve iıletmesini üze· 
rine alacak olan Eti Bank müessesesi· 
ni vücuda getirmittir. 

Hükümetin. bu maden aervetlerin· 
den en müıpet varlık olarak ıördü
iü taı kömürü havzası layık olduiu 
ehemiyetle mütalea edilmektedir. ilk 
adım olarak, kömürün, bu medenİJ'et 
vaaıtaıınm memleket içinde mümkün 

1>lduiu kadar ıeniı iatihlakiniu temi· 
nioe çahıılmakta ve dıt memleketle· 
re ihracatl teıvik edilmektediı-. An· 
cak eaaılı maliyet ıslahının. yalnı:L 

havzanın, raayonel ,ekilde itlenmeai 
ile kabil olduiunda müttefikiz. Bu 

raayonelizasyonda, iatihsalitın önem· 
li miktarda yü1ueltilmesi ne kadar ..:· 
ıaah bir nokta ise, tat kömürü tah· 
mit limanı olan Ereğli limanının inıa· 
aı ve memleket içinin ve Zonguldak 
Havzaaını buraya bailıyan demiryo· 
'unun da ikmali aynı derecede haya· 
ti ıelemanlard..-. 

Cwnuri1et hükümeti bu hakikat 
leri bütün vuzuhiyle görmüı ve fili
yata geçmiıtir. Havzamı:.ı:ın ı;on sene 
!erdeki istihaalatt iç ve dıt panrlar" 
İmraratı ıu tekilde inkiıaf etmiıtir. 

Seneler 

1932 
1933 
1934 

Oahilı 

imrarat 
ton 

842.702 
843.862 
960.062 

Harici 
ımrarat 

ton 

335.553 
479.360 
692.266 

Yekun 

ton 

1.178.2:;& 
l.323.2ıı 

1.652.428 

Memleketin mAhrukatı hiç tüphe· 
siz en derin ve mübrem ihtiyaçların· 
dan biridir. Anadolumuzun hemen 
her köıeainde, hiç değilse: mahallı ıh· 
tiyacı karıılayacak linyitlerimiz. var· 
dır. Bunlarm mahalli ehemiyette o 
lımlarının istismar•, hususi müteıeb· 
hislerin eline geçebilecekse de, geni~ 
servet arz edenleri, devlet elile araı· 
tırdmalr.ta ve müapet neticelere varı· 
lonca. memleketin enerji, mayii mah· 
ı uk, sun'i gübre itlerini birden halle
decek aanayie mevzu tetkil etmesı 

cferpif olunmaktadır. Bu noktaya ne 
kadar ehemiyet atfetMk azdır. Mem
leketin kıymetli ormanlarını, iklimi· 
ni müdafaa için, mahrukat olarak ar· 
tık odundan yüz çevirmek ve kömü
re bağlamak meeburiyetindedir. Bü
tün gayemiz milletin, sanayumızın 

kömür istihlakini azami ve medeni 
bir millete yakıtan raddeye yükaelt
mcktir. 

Madenlerimizi en değerli bir mü· 
hıHlele vaııtası olarak ele almcı bulu
nuw>ruz. 

Ar sıuluaal marfelerde müaait f&l'l· 

ıa .. la aatabileceğinaizi ümid ettiiimiz 
ihr.ııcat m.addelert.aiz araaanda sörü
yoruz. 

UllS 

"Kı·om" ihracatının 

seyir nazarı dikkatinizi 
mahiyettedir. 

takip eltıgi 

celbeledeck 

Senelet 
1927 
1931 
1933 
1934 

KROM IMRARATI 

Ton 
18.318 
30.000 
75.379 

119.844 
Baıılarımızın sıhatini koruyacak 

kükürdümüzu kendimiz istihsal ve 
taafiye ederek Ege nııntakuının ihti· 
yacını kapamak Üzereyiz. Keçiborlu 
kükürdü Eti Bankın elinde memleke· 
tin daha birçok kükürtle alakadar sa· 
nayiini tatmin edecek inkiıafa maz· 
har olacağını kuvvetle ummaktayız. 

Maden enstitÜı>Ü haziran sonunda 
•etekkül etmiştir. Henüz bet aylık bir 
öınrü vardır. Bu müddet zarfında ele 
alıhğı mevzular fUnlardır: 

Petrol araftırmalarının devamı: 

\1ardin taraflarında evelce baflamıa 
olan sondaj halen 960 metreye var· 
mııtır. Müsait tabaka tın 1100 ili 
1200 metre arasında kesilmesi bek· 
leni yor. 

Bu sondajın vereceği netice hak· 
kında daha bir şey söylenemez. Çün· 
kü petrolun mevcut olup olmaması. 

tabiatın bah§ettiği bir fanstır. 
Jeolojinin burada gördüğü vazı· 

fe sondajlar için en müsait arazıyı 

tayin etmekten ibarettir. Bu 01aksat· 
ladrr ki memleketin diğer bazı saha
ları da jeolojikler tarafından aran · 
mıt ve Adana Vilayetin;n de Toros e· 
teklerinde müsait bir strüktürün me•· 
cut olduğu teıbit edilmiıtir. Ancak 
ilerde burada yapılacak yeni bir aon· 
daj noktasının tayininden ve bir son· 
daj masrafına ıiriıilmeden evel tek· 
nıgın son terakkiyatına tevfikan 
( geophyı&que) denilen elektrik usul
leriyle strüktürün en uygun sahala· 
rının tahdit edilmesi ve bu suretle 
itin kolayta,tırılması dütünülüyor. 

Mürefte civarında da üç küçük 
sondaj yapılmıt ve gayri iktıaadi ol· 
makla beraber bıtu petrol emareleri· 
ne tesadüf edilmiftir. Daha derinlere 
gitmek icap ettiği için burada da her 
teyden evel (gepbyaique) tecrübeleri 
yapılması dü§Ünülüyoı·. 

lneıöldeki asfalt tezahüratı dola
yısiyle oradaki strüktür tetkik ettiril· 
mit. Petrol cihetinde~ müsait görül · 
memekle beraber bu asfaltların yollar 
için itlettirilip itlettirilmiyeceii husu· 
s'ı İncelenmektedir. 

l>iji,•r mmJ,•rılerinıiz 
Metal madenleri kısmında enstitü

nün nazarı dikkati timdilik krom sim· 
li kurşun ve bakır üzerinde temerkU,. 
,.tmiştir. 

Ertcaninin 20 kilometı·e civarında 
Gulenıan'da gayet zengin bir krom 
madeninin etüdü yapılarak enstit~
nün ilk müıpet mevzuu ol11rak Eti 

Banka İntikal ettirilmiştir. 
Kebırn simli kurşun madenindekı 

ar"~lırnta ameliyatına devam olun
mt- ktadır. Gümüş ve altın muhtevi 
yatı çok olan Keban cevherlerinin 
ana yatağını buluncaya ve bir endü11. 
triyel işletmeye mevzu olabilecek aş. 
gari tonajı tesbit edinceye kadar bu 

"'' ·'~tn·malarda sebat edeceğiz. 
Bu son baharda Gümüıhane vili.. 

yetinin madenleri bir iatiktafa tabi 
tutularak birçok maden zuhuratı gô. 
rülmüıtür. Bu istiktaf eski Gümüıha 
ne madenlerinin calibi dikkat oldu
ğunu göstermiştir: Eski ocaklar kapa. 
h olmakla beraber elde edilen nümu 
neler buradaki cevherlerin çok ıü
miitlü ve altınlı olduiunu göatermif 
tir. Binaenaleyh eski imalatın tekrar 
açtırılmasına ve madenin metodik bir 
taharriyata tibi tutulma11na karar 

verilmitlir. 
Eski :zamanlarda birçok imalat• 

sahne olan Gümüt Hacıköy. A.kdai 
ve Denek madenleri gibi madenlerin 
de peyderpey aynı suretle iatilctaf a 
ve tetkike tabi tutulması mukarrer
dir. 

Son ayda tarktaki Kuarzhane ve 
Morgu) madenleri tetkik ettirilerek 
bunların yeniden iılettirilip itlettiril
miyeceği cihetinin üzerinde çalışıl· 

maktadır. 

Enstitü kömüı· ve linyit mevzuunu 
da tle almıtlrr. 

Bu meyanda Kütahyadaki linyitler 
kemiyet itibariyle taYtm: dikkat ıö

rülmiiftiir. Yapdan .ondaJlar •• I.• 
hananm bü7\ik bir enerji meabaı o
lahileeeiiai l'Ölteriyor. Fa1ıat caye-

mız sırf enerji ile iktifa etmek değil
dir. Linyitlerin kimyevi cvşafı hakkın· 
da da incelemelere girİ§ildi. Şayet bu 
<>vsaf müsait çıkarsa sentetik benzın 
-.e kimyevı gübre ve saire imali İm· 
lı.,l;nları yolunda büyük bir adım at· 
mı .1 olacagız. 

Ku.abya linyitlerinden 5onra mem
leketimizin diğer mühim linyit teza 
hürleri de ilerde birer birer ele alı
narak enerji kaynaklarımızın meto· 
dik envanterini yapmıf ve istifade iın· 
kanlarmı tayin etmif olacağız. 

Ta, kömür hususunda da Safran
bolu, Azdavay ve Söğütözü mıntaka
ları da umumi bir istikıafa tabi tutul· 
muftUr. Burada tesbit edilen havzala
rın "ayanı tamik olduğu görülmÜf, 
masun bulunan ve demir endüstrisi· 
ne daha yakın bulunacak olan hav· 
zalarda yakında taharri ameliyatına 
ve kıttan sonra da bazı yerlerinde 
sondaj itlerine giriıilecektir 

Şimdi size memleketin elektrik tec· 
hizatının kurulmasından bahsedece· 
ğim: 

Memleketin elektrik itlerini verim· 
li ve rasyonel bir yola aokmak için yt-· 
ni bir idare kurduk. Kısaca E. 1. E. 
ldareai dediğimiz, Elektrik lıleri E
tüt idaresinin batlıac ödevi ıu cüm
le ile ifade olunabilir: 

l'urdu w·uz del.-tril.· ,.,.,•rjİ!Cİıw 

law11~trt nmıl; 

Ucuz elektrik ancak, verimli ve 
rasyonel bir aurette i,liyen ve ucuz 
ve bol yakılAcak madde veya su o 
lan yerlerde yapılmış olan büyük 
mıntaka santrallarından alınabilir. 

Bugün memleketin birçok yerlerin
de tek başına kurulmut ufak snatral
lar vardır. 

Bu küçük şantralların teııis fiatla
t'ı büyüklerine nisbeten yüzde 25 den 
yüzde elliye kadar daha büyüktür. 
Bundan dolayı bu ufak santralların 

amortisman t-rtları çok ağır olduiun • 
dan sata, değeri de tabiatiyle yıkıc,ı 'b: 

ıtekit alır. 

Yukarda sayılan mahzurlar ancak 
memleketin raıyonel bir tekilde elek· 
triklendirilmeaiyle ortadan kaldınla-

bilir. Memleketin törlü taraflarında 
ufak aantrallar yerine, biribirine bai· 
h ve biribirine yardım edecek şekil · 

de kurulmut büyük aantraUar mey· 
dana gelince, halkımız da ucuz ve 
bol elektrik enerjisine kavUfacaktlr 

E. l. E. idaresinin yapmakta oldu
xu İncelemelerin sonuçlarına göre bu 
büyük aantrallar, bazı yerlerde tim· 
diye kadar boıu boıuna akıp giclen 
su/ann sukutundan İ11tilade eclecelt. 
bazı yerlerde İae, yeni yeni meydana 
çıkarılmakta olan linyit ltömürlerimi· 
r.İ yukcıcalrtır. 

Bu büyük mıntaka santrallarmın 
batında Zonguldak Santralı olacak· 
tır, yapılmaaına yakın bir zamand;1 
bati anacaktır. 

E. 1. E. idaresi, memleketimizin 
en~rji ihtiyacını göz önünde tutarak, 
etütlerini Ankara, Zonguldak, Kütah 
ya. Ege, ve Adana, mıntakalarından 

batlamıttır. Bunlardan sonra d• Ma· 
latya, Elaziz, Diyarbekir, Sıvas, Eı·· 

zincan Erzurum ve Kars mıntakaları 
İncelenecektir. Görülüyor ki, yurdun 
hiç bir tarafı unutulmamııtır. Her ye· 
rin enerji ihtiyacı göz önünde tutul· 
maktadır. 

Su kuvvetlerimizin etütlerine bil
haaaa önem verilmektedir. Sakarya, 
Seyhan, Berdan, Gediz, Küçük ve 
Büyük Menderes, Dicle ve Fırat sula· • 
rının ilk incelemeleri yapılmıt ve icap 
eden yerJerde rasat iatasyonları ku· 
rulmuıtur. Yeni yeni yerlerde de bu 
gibi su ölçme istasyonları kurulmak
tadır. 

Temrik, yani linyit kömürü yaka 
cak aantralların da bazılarının ilk he
aabları yapılmııtır, bir kısmının he
sabları da yapılmaktadır. 

Görülüyor ki; yeni kurduğumu.r. 

Maden Tetkik ve Arama Enatitüaü ve 
Elektrik - itleri Etüd ldareai hakkın· 
da verdiğim tafailat ve izahat mem
leketim.izde timdiye kadar mekıuf v~ 
ya gayrimektuf bulunan, fakat her· 
halde memleketin ve milletin nef'ine 
şimdiye kadar büyük bir yer tutamı
yan topı·ak aiti MM'etlerimizin ve 
memleketin her tarafına medeniyet 

•tıiı götürecek olan elektrildettirme 
•tanın en önemli, eaatlı ve ihni bir 
tar•da ele almll\ıf •lcluiunu l'Öıte1'· 
Melctedir. 

20 İLKKANUN 1935 CUMA 

1 Ancak memleketin bu hayatı mev-
7.Ularını yalnız esaslı etüdler sayesin
de meydann çıkarmakla iktifa etmi
\'erek bunları en ı.:asyonel şekilde tat
bik etmek ve toprak altında gizlenen 
büyük servetlerimizden ve bahsetti
ğim medeniyet ı§ığından memleketi
mİ7.İn her tarafını feyizlendirmek a7.· 
mi kat'isindeyiz. işte bu maksatladır 
ki Eti Bankı kurmuı bulunuyoruz . 
Henüz teessüs devresinde bulunan bu 
bankaya verdiğimi:ı ve verecegımn: 
vazifelerle memleketimiz bir taraftan 
istihsal vasıtaları yaratan ağır aanayi 
sahaaında ilk adımlarını atarken di
ğer taraftan da ticaret muvazenemiz
de Önemli bir rol oynamağa namzet 
olan maden istihraç ve ihracatına 
devlet eliyle en müessir bir hamleyi 
vermit olacağız. 

Kurduğumuz en:>titüler ve bunla
rın icraatçısı, tatbikatçısı ve aiır sa· 
nayii bankamız olan Eti Bank yeni
dirler. Bununla beraber hazırlamak-
ta olduğumuz ikinci bet senelik aana-
yi programımızın en mühim lr.ıamını 

te,,kil edebilecek mahiyette mevzul<i· 
rımız bugünden etimizde mevcuttuı. 

Bunlarla her gün biraz daha inkqaf 
etmekte olan aanayiimize memleketi· 
mızın ikhsadiyatma olduiu kadar 
ıniHi müdafaasına da yeni bir temet \ 
il8ve etmit olacağız. ~ 

l U illi ekonominin biUin(.'011u 
Sevgili yurddaılarım, 
Milli ekonominin umumi hatlarm. 

gC.sterir bir bilançoyu huzurunuzda 
kasa ve açık olarak tahlil ettim. Bu 
milli ekonominin canlılriı milli tasar
rufu doğurmakta; toplanan "milli ar
bl".mau da milli ekonominin daha hız· 
lı ve kuvvetli inkitaf hamleleri yap· 
ma11na yardım etmektedir. 

Bankalardaki umumi mevduat 
mikdarı, 30 haziran 1935 tarihinde 
193,500,000 türk liraamı bulmuttur-

1934 yılı sonunda milli bankalar
daki mevduat (emniyet aandıfı dahil) 
19,217,484 türk liraaı idi. 30 hazia·aa 
1935 te bu mHduat aükdar. 
146,900,000 türk liraaına •rİtmiıtir. 

Bu rakkamlar: 
HaJlomızın: #tendi lrentlUine ol«n 

itimadının, milli mÜef!;Heler• oı ... 
inanının naıl arttıiını, 0 Ziltniyer 
cleiitilılilinin ne luııdar bariz olclufu
nu İ•paf eder. 

Her arttırma haftaaı münaaebeti:r• 
le huıı:urunuzda söz sö:rlemek terefi
ni kazandıiım vakit: daima tasan-u
fumuzun "memlelıctçi" bir tOMr~ul. 
"yarahcı" bir taaarruf olmaaını dile
mittim. Bu dileiimi bu aktam rene 
tekrarlarım. 

Şuna kanaat ıretirmeliyiz ki: Ek.o· 
nomik kalkınmamızı, milli uadet •• 
refahımızı ancak kendı •arlıinnızla, 
milli tasarruf ve sermayf!mı?te bat•· 
ı•ahileceğiz. 

Her yıl artacak olan bu "uvvetler. 
servetler sayesindedir ki d1tha 7.İyade 
yÜkseJebileceğİz. 

Sevgili yurddatlarım, 

Milli tasarruf ve aermayenin ••· 
şekkülüne ve artmasına yarıyar."k 

bütün müsait ,artlar hazırlanmıt bu
lunuyor. llıtıso.Ji, siyasi, hulıulri, plıİ
lıolojilt bütün fartlar yerine •••irif
miatir. 

Halkımızın şaşmıyan, aldanmıy•n, 

sağ duygusu vaziyete hakimdir. 
- Halkımızın türk parasının se

nelerdenberi fili İstikrarını ve sili· 
lamlığını iç ve dıı marşelerde muha
faza ettiğini görmüııtür. 

- Devlet itibarının aaraılmaz bir 

tarzda teeasüs ettiğini görmüttür. 
- Dahili iatikra7. tahvillerinin sı

fırdan "au pair" bir kıymete gdmesı 
ile devlet tahvilatına verilen milli e· 
hemmiyetin manaaını anlamıttır. 

- Memleketin emniyet ve sükunu
nun içerde ve dı.arda temin edildiği . 

ni görmüttür. 
Bir kelime ile: Çalıfır ve tasarruf 

ederse: yarınının bu gününden çok 
daha müreffeh olacağına inanmıtta-. 

Sevgili yurddaşlarım, 
Siyasi istiklaline mutlak bir tan· 

da, kayıdsız ve şartııız sahip olmıyan 
bir milletin ne ferdl~i ne de meaul 
devlet ~damları "Milli F.lıonomi .. fo. 
birini telalluz bile edemezler. 

Bizim neslimize ve gelecektek: 
nesillere "Milli Ekonomi" mevzuu 
dahilindt- çahsmak imkanlarını bah· 
teden: BiiyÜk Önder Atatürk'ü hu
zurunuzda tazimle selAmlar, sevl!i!İ 

milletimİ7. ıçin daimi refah ve saadet• 1 
lf'r dileı-;m. _) 
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ı
:; Ankara Levaz rn Amır ıgı a l{aı·a sabrı alma komisyonundan: 

K m1syonu ilanl;:an Alma o · 

iLAN ve tec.rilbc hayvanlarmın 
_Seram Aşı evinde bulun~~~~~açlarına sarfrdilmdı: Ü7C-

933 ~all sene nihayttine kadla~ va havus ve 3 kilo ııatatu 2/2. kil. 
.. er kilo pancar, a ın • ckr.iltnl(:Y konulmuştın. 

ıe gunde 15 ş be günü saat 11 df a(ı~ sebunin ttıtan 356 lircı 
nun;936 perşcm k nulan bu dört ka tm 

2 - :Eksiltmcre o. l 7i kuruştur. . .... 
1 ·ık temınatı 26 ıra ün paraı:.ı.. gorulur. 

97 kuruş o up ı . komisyonumuzda her ~ gün ve saatte temi-
3 - Şar~namesı i tirrı.k edeceklerin ~ez ~n a ılacağı Ankara 
4 - Eksıltmt>ye k~uzları ile hidikte ıbaler;,,el:rt (3tlt'6) 1-5631 

natı muvakkate ma 1 komisyonısna gel 
1evazım amirligi satın ama 

İLAN . kadar vaki ihtiyaçla-
9~6 <>ayr!i.ıne 

Garnizon eratının mayrn. ;ı sabde yağı 3 2. k!inun/936 cuma 
1 - . ek uzere 10000 ktl~ . ünnkas;:;:ya omılmuştur. 

nna sarfe<lılm 1 zarf u~du ıle ın ·•ırooo" lira olup 
günü saat 15 de kapa ı 1 saı1e vağrnın Hıtarı 

- Eksiltmeye konu a~ : , . . 
~ katesi 82.S hr.,dır. Un çaranz gorulur. 

umman muvak . komb,,onumuıda her g • nd:ın bir saat e\'veline 
3 Şartnamesı • · ihale saa.r ' · kl"f - .. k a gıreceklenn b n'k tnt:ktuplan ıle te • ı 
°' - M~tna :~akkate makbuz vey~ a:~ levaınn emirliği. $atın 

kadar temınatı . kapalı zarflarını An~. te kcmisvonda h:ı71r bu. 
mektuplar.ı~ı havı ermeleri vr ... 1:ıt on ~ş -5630 , 
._ \ma komısyonuna v l 
}unmaları (3665) l1i 

10 . 0 soo kılo s:ıdt. l ağı 30 kanu-
. · taksıtlı 3 ·• · 1 t ""I .. birliklen ıçm d- Lüleburgaz suc sa ın . .. ;na 

Sv. Tumen . iınü saat 16 "' . Tutan 28060 hm ılk 
nuevel 935 pazarte~ gz.arila ihale td~lecdı:tırda he: gun görülehılir 
.komi yonundcıl~apd rı Şartname J,omlsy;onunk.a"ıtlannı da koyacak· 
t . t 2105 ıra ı . e teınınat t:.> 1 . 
emına ı t esikaforını "' ·d komısyon. verme erı. 
iatek.lile~in kanunla~ını jh,.kılen b•r saate~ {3615) ı-5554 
ilan tdrlıf mektup 

lLAN lconan lımitin 160 ton 
k ah zarfla eksıltm<YC arlıkla alınacaktır. 

1 - 9-~2-935. te ::ah görülılüğiındcr. :C~ünü sa t rn d:.dır. 
anıma verılen f;at ~2 kanun/ 936 perşeın 

2 - Pazarlıgı 9 "ı· dır ' 
T 22400 ıra . r dır 

3 - ıı~kat teminatı 1780 ıra i : komisyonda gorebılirler. 
4 - Mu .. n şar.nnınts nı k unun istediği bclgeler-
5 - 1stekl~ler ~~ligugün vt saaunda :~mi~yonuna gelmeleri. 
6 - İsteklıler . dakt satın alma 1-Sti3Z 

'.it: hmith.' tiimen bınasın (366i) 

iLAN ... :n a t:dilectk bina kapa-
d Yenıae .. • 1· 43 .. ııa:ıtaha.nesın e M bammen tutarı 32.610 ıra 

1 - Gul~ane konulmuytlll"· u ltsiltmesi 2S/ 1. 'ldnun/1935 
h z.arfla eksıltmc~e 2446 ıifadır. E · 250 kuruş mukabili 
lr ilk temınau şanr.:unesı . 
uruştu~. .. .. ı s.EO dadır: ireceklerin ilk t~mın:ıt 

ııazartesı gunu saat "lir EksıltıneYC 1g kanunun 2 3. incı mad-
-ı.. • zdan ven • ro numara ı . 
.omısyonumu 1 larr ile 2·h .. il vakti muayyenden en ~z 
makıbuz veya me;tt~P birlikte ihııle gun alma komisyonuna. (3573) 
ılelerindeki vcsaık a dıkhda ı:.atın 
bir saat eveline kadar Fın ı-5478 

tLA.N n ihtiycicı o1an ~35.000 kilo 
b ·vanaunı · d d b" rnizonu a~ ne jı;tekh çıkma ıgın an ır 

l - Samsun g; usuli ne eksı1~5Şcrait \/'C ev~.afrnda değişiklik 
ırıpann'ı' ltapalr zar ihale edilecekur. 936 C\1m3 gilniı snat on altıda 
~y ·içinde paza~rk.la ikinci ı&nun ı 1-5570 
yo]?tur. lstekb)e.:rın. 3· 3623) 
Jromisyona gelmelerı. ( 

. lLAN ihtiyacı için 550 bın kılo 
roiıessesat eratının dığından ycnjden kapalı 

Erzurum kıtaat ve. gunil talip çıkıjhalesi 23-12-935 pazartesi 
una 2.12.935 pazartesı a konınu~u;. Taliplerin şartname ve 
ııarf usu1ü ile m~nt~:st:inat 468~ hr=ır. ,3 iştirak e<leceklerin 
gilnil saat 15 dedı~-. her gün ınilna say 1 teklif mektupları ile 
evsafını gö~ek !ızere saaundan bi: ~ath~~ına göre Erzincanda 
muayyen gunde ıbal: uncii nıaddeıe~ı ~uhınmaları. (3578) 1-5490 
'kanunun 32, 33 ve 3 · . onuna 'ernıı 
nskeri satın alma kotn15Y 

tLAN . il ü ogleden cvt:l satılaca-
936 pazarte~ı g n şı~-d p.iavde layı sa-

Altı aylık. biı: tay si laün ve e,aatte san(3~~2). a 1-5692 
omdan isteklıle.nn be ... acatları. .. . na ırur ____ ,.._,.,....,J"CF.A.'T~ ~ 
tun alma komısyonu ,., ~..-.... --·-·-·-"'-'~ 

• ~ ;6: ;6i ~ 
~ ~ ~~·~ ~ ~ 

~~ır.."':.. ~İR AŞK GECESİ :: 
Grac.e Moore ~ 

.. ~ 

"' ,. ~ ~ ~ fı•)J h"lSfn üh ndisli
~Iuğla ili na "' ' ·, 

..,;41 1 
gın< Cll! de Muiı .. Vilfiyct Makamın. 

li · saat on beş d'l k üzere 28412 
23.12-'HJ pazartesi.~ n:i tarafından ihale ~\:an Köprüsiylc 

da Vi1ayet daimi encuırıe F thiyt: yolunun a 
lıra ke if l}edelli Köyceğiz ~ -110 kilometreleri arasında yapt.m-
Köyceğiz yolunun 64.ı-OOO. a sınaiye inşaatı kapalı zarf ?sul!ylc 
lacak ose kaldırım ve iaılal tı .Proje, keşif ve buna ~ıt dıg.er 
cksilt!eye konulmuştu;·. Ş::~~; Nafıa dairesinden venlece-ktır. 
( vrak 142 kuruş mukabılın rrs 90 }curuştur. • 

Muvakkat teminat 2130. 
1
• • klilerden şu şanlar aranır. 

. k ıçın ıste . "k 

Eltlekj örneği e'•safına uygun ve bir tanesine (55) kuruş kıymet 
biçilen f168l) tane Baş Cibinliği Mütt ahhidi hesabına 2-1-936 per. 
~ günu saat (15) tt: Pazarhkla s:ıt~n. ah~calltu. . . 

f.tıtekliler parasız olaraık Şartnameyı komısy~ndan alabılırler. 
Pıuarlığa girişmek idr1 (6943) kuruşluk temınat makbuzu veya 

Banka Mektubu ile Pazarlık giln ve saaunda Ankara Janda.nna 
gent'J lromutaohğr kurağmdaki lı:oml!'.yona Baş vurmaları. (3640) 

1-5622 

Ell1ise nıünal{a~ası 
Ankara hukuk fakültesi direktörlüğünden: 

Hukuk Fakültesi leyli talebesi içın 140.150 takım elbts:e yaptı
rılacaktır. Muhammen bedel 5750 liradU'. Muvakkat temınat 282 
'iiradır. İsteklilerin ~rtnameyi görmek uzere her gün ve münaka
saya g)rmek için 3-1-936 cumtı gimu saat 12 de Fakülteye baş vur. 
maları ilan otunur. (3650) 1-5623 

Ankara • • 

ı - İsmet paşa Kız Enstitusu Konferans salonuna yapılacak 
293 koltuğun muhammen bcdelı 8379 lira 80 kuruştur. 

2 - Nümune ve şartn2mesini gônnek istiyenler her gün okula 
miıracat edebilirler. 

3 - Ywpalı zarfla ihalesi 2.1.936 perş~rnbe giinü saat 15 de okul
lar sayışmanlığında yaprlc.caktır. 

4 - Teminat 62& lira 48 kuru~.tur. 
S - lran bedeli müşteri} c aittir. (5618) 1-5579 

P.T.T Başınüdür üğünden: 
İdan: binasının çatı kiremıtleri lavabo ve borularile bodrum ka· 

tındaki kanallar tamiri pazarhkla e'!c~iltmeye konulmuştuı. Bcdelt 
keşif •30 liradır. 

Eksiltme 30.12.1935 pazartesi ghnü saat on beşte yapılacaktır. 
Eksilnncye gireceklerin otuz iki lira 25 kuruştan ibaret temi. 

nat parnsını ihale saatinden bir saat evel b~Ş .m~.dürlük v.eznesi~e 
yatırmaları ve şartnamesinın her gün Başmudlirluk kalemıcde go. 
rebileceklt'ri nan olunur (3636) 1-5587 

Devlet üemıryolları ve '~ manian Umunı 
MüdiirH;n-:~ ilanları 

İLAN 
Muha"'·nrı<:n bedeli yerli oldugu takdirde 67760 ve ecnebi oldu. 

ğu takdirde 36652 lira olan 700.0-00 tane galvanize tirfon 30 ikinci 
kanun 1936 per~embe günü saat 15 30 da kapalı zarfla Ankarada 
f d- re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin yerli olduğu takdirde 4638 ve ecnc. 
bi oldı.~~ t<>kairde de 274S,90 lirahk muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiğ'i vesikaları ve tekliflerini aynı gün sa<!t 14,30 a ka· 
clar komisvcııı Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 180 kuru mulı.ahil nde Ankara ve Hnydarp. şa vez. 
nf'lerindP satılmaktadır. (.5629) 1-5641 

KASİYER ARANIYOR 
Ankaranm tanınmış tilccari bir müessesesinde kasiyer 

olarak istihdam edilecek bir Bay ve Bayana ihtiyaç var
dır. 

Asgari bin lira nakid veya Banka kefaleti göstere bile· 
cek taliplerin; tahsil derecelerini, vazıh adreslerile bera-
ber 47 numaralı posta kutus4na bildirmeleri. 1-5667 

Gedikpaşa İ tanhul Jandarma 
satlııal ma l{omis yonun dan: 

jandarma birliklerinin ihtiyacı ıçin Jandarma dikim evinde diki
lecek diki~terde kııllanılmak iizere mevcut evsafına uygun yerli 
fabrikalar işinden (50.000) elli bin metre beyaz ve (10.000) on 
bin metre ktll"Şuni bez kapalı zarf eksiltmeı>ile satin alınacak ve ek
siltmesi (3/1/936) Cuma günU ı;aat onbeşte Gedikpaşada jandarma 
dikim evi binasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. (50.000) met
re beyaz bezin tasarlanan bedeli (14,000) on dört bin ve ilk güven· 
mesi (1050) bin elli liradır. (10.000) on bin metre kurşuni bezin ta
sarlanan bedeli (3200) üç bin i•ki yilz lira ve ilk güvenme (240) 
iki yilz. kırk liradır. Her iki bezin bir istekliye ihalesi caiz olduğu 
gibi beyaz ve kurşuni bez:Jerin ayn ayn istekli1ere de ihalesi caiz· 
dir. Şart ve evsaf kağıdları hc:rgün komisyonumuzda görülebilir. 
İsteklilerin istiyecckleri beze aid ilk g\ivenme mal sandığı makbu
zu veya muteber banka kefalet mektubu ve (2490) sayılı artırma 
ve eksiltme ihale kanununda yazılı sair belgeleri de havi teklif 
mektupları eksiltme saatinden bir saat evcline kadar komisyonu. 
muza vermiş bulunmaları (7900) 1-5687 

Aııkara Evk:af M iirl ürlüğünden: 

Eksiltmeye girebılıne uluniluğuna daır vesı a . 
Ticaret odasına kayıtlı b ıoooo liralrk şose yapını§ ve eyı 

• • cvGUt en az • "ka. • 

16 12/935 gününde istekli çıkmadığmdan dolayı beş gün müd· 
detle 'uzatılmasına karar verilen İkinci vakıf apartunanm 2/3 N. lu 
dairesinin ihalesi 25/12 1935 gününde yapılacağı dan yevmi mez
kurda talihlerin Ankara e,·kaf Müdür1üğüne gelmeleri. (3695) 

İmalatı sınaıyesı ın österir resmı vesı • 
f)urette bitirmiş olduklarrn~eg i 25 kunışluk pul yapı§t1rarak ıınıa 

Keşif, Ş<ırtnarne ve proJ y 
.-:tmiş olmabn. - takdırde: az d' 

İstekli bir şirket oldug azıll evsafı haiz olması l ım ı~. 
Eksiltme şartnamesinde Y ını 23-12.935 pazartesi günü. ~t 
İsteklile r in teklif rne:.t?P;:fnde Eksiltme Komisyonu Reıslıgı· 

on dörde kadar Muğla \~ı) l-5530 
ne vennel::ri lazımdı.r. ( 

:ı: :ı:.. 1 kesine Basmon-

1-5686 

T1ırgutlıı Urayı başkanlığından: 
ş .. rtnamcsinde cinsi, nevi, ve bütiin evsafı ve (8000) lira mu

hrunmen bedelli ve bedelinin sureti tediyesi şartlan yazılı arazoz 
kapalı :zari usuli ile açık eksiltmeye konulmuştur. 

Arazoz cltı silindrili olacak motorun yalnız benzinle işleyen 
motordan baska diğer mevad ile de işler motor olması anvak evsa. 
fı umumiyesine kudret ve kuvvetine halel gelmemek şartile işleyen 
makinalnr dp olabilir. · 

Asken Fabrikaıru Umum Müdürlüğiı 

Satın Alma Komisyortu Hanlan 
YEVMİYE 8 mi 12 Ktr:.0 KOYUN ETl 

Tahmin edilen bedeti (4:t.5) 11ra (60) kuru~ olan ytıknı:.da nılk.. 
tarı ve cinsi yazılı malzeme As.keti fabrikalar mnwn miıdiidüiU 
satın alma komisyonunca 6. 2.Jün 936 tarihinde pazarte~i gilıı8 
ı.;;aat 15 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şutname paruur 
olar.ak komisyondan verilir. Taliplerin muv.a.kk. r teminat ebıın 
(32) Lira (67) kuruş ve 2'490 numaralı kanunun 2. ve 3~ ınaddeJe. 
ı indeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyon rniıracattdarı. 

(3682) 1-5684 
9 Takım Tayyör etek 
9 Adet Manto 
9 Adet Baş örtüsü 

14 Takım ccl<~t pantaloft 
14 Adet palto 
14 Adet kasket 

Tahmin edilen bedeli (817) hra (60) kutu" olan yukarda mik
tarı ve cinsi yazrlı melbusat AG eri fabrikalar w.num n:ıuduı-.tliğiı 
satm alma komisyonunca 6 /2. kanun/936 t.arihinde p.u:ıu:~ si. gü. 
nü ~at 14 te açık eksiltme ile ihale cdilecektır. Şartnf!me par.ıSTz 
olarak komisyondan verilir. Tahplerin m\lvakk~t temiruıt olan (61) 
Lira (32) kuruş ve 2490 numarah kanunun 2. ve 3. m1ddelerındc
ki vesaik le mez.kfır gün ve saatte ltomısyona -müracJat ıarı. ( J68J) 

Yevmiye iki kalem 
lıeherindcn asgari 
12.5 azami 13 .. 'i kilo 

Beh<ır kilos 
kuruş 

Taze Bakla 10 
Pırasa i 
Yerelması 5 
Karnebah~r · 1.5 
lspanak 11 
Lahna 5 
Taze fasulyı> 15 
Tahmin edilen bcrleli (615) h 

ra (60) kuruş olan yukarda mik 
tan ve cinsi V'J.Zıh Sebze Askeı ı 
fabrikalar Umur.:ı Müdürlüğü sa 
tınalma komisyonunca 30.12-93 
pazartesi günü saat 14 te açıı. 
eksiltme iJ" ilıale edilecektiı 
Şartname par<'sı7 komisvondar
verilir. Taliplerin muvakkat te 
minat olan ( 46) lira ( ı S\) kuru~ 
ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerindeki vesaikle rnez •" 
kur gün ve saatte Komisvon~ rr-" ; 
racaatl;\rı. (3633) 1-.'i608 4 

Lütfen okuyunuz; 
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- H. vıı ışl•;me vt: ~cnı 
~ık.n ltıt.ıt 1 nı ilııi ılıııııurian 

' o 15 t~nzılaı vapıln 
l - 7.a•1~ •Hlrı t.. ıi llerı n. I< ~ 

•u VÜ.1. otU'.ı: kurıı .,.tuı 
1 reJ,ı,k , tC~t· .kur f"VICI\. ~ 

'lle. H ' • ı ~1: J\cltı ~l,ıı.tı ı mla· 
"nmıı m~lrtuan be« lil"a .ı hnrt 

\BO'\l·. S\H l'L\Ht 

1 uddeı Dahıldt: Hn ıctc 

'e ııt'li P. ı 17 l.ıra 30 l.ir~ 
I} Ay lığlı 9 U.ı 

• 

Her türlü daktilo ve fransız 
ca İngilizce, almanca teı-cürne iş 
leri emniyet ve ciddiyetle yapı
lır. (P K. 506 miitercim) adre. 
sine. 1-5683 

1 A vlr~· 5 9 t 
Post.; iu:'n tı ı!Önden)n 

Türh:iye 
Banl{asıııdan: 

Birinci tertip Sıvas • Erzunım istikrazı muvakkat makl>uz10.. 
rmın asıllarile değiştirilme muamelesi 25.1Z.i935 tarıhindrn başh. 
yacak l0.Ll93Ci tarihine kadar devanı edcct"ktir. 

Değiştirmesi işi Türkiye cümhurıyet Merkez Bankasının lda.. 
rei merke.ıiyesi ile şubeleri ve c-velce muv.ıkkat makbuz satışını 
yapan muhabirleri tarafından yapılacakur .. 

Bu istikraz ikramiyeli olmadığından muvakkat ma-.k.'hw.lardaki 
numaraların aynı numarayı taşıyan asıl tahvitlerk değiştı:rılmesi~ 
ne ]Uzum görülmemiştir. Bu itibarla muvakkat makbuz s:ıhiplerl
nin numara mutabakati aramalarına ihtiyaç yoktur. 

10.1.1936 tarihinden sonra değiştirme muam'tlesi yalnJz Merkez 
bankasının Ankara merkezinde yapılacaktır. 

Kupon tcdiyatı asıl tahviller üzerinden yapılacagma göre a}.l.. 
kadarların muvakkat makbuzlarını asıl tahvillerilc bir an evel de. 
ğiştirmeleri menfaat1ed icabından olduğu ilan olunur. 

1\f üzik öğretmen okulu 
direktöı,.lüğiindeıı : 

Okullarmıı.ı için l.tO takım elbise yaptırıl~caktır, 
ı. - Elbise yerli kumaştan safi yünden mamul ve hiç bir sureti 

kanŞık olmayacaktır. 
2. - Kumaş nlimun~sini okul idaresi tayin edec.ek ve venle 

nümuneye uygun olacakur • 
3. - Münakasaya girebilmek için bir taktm erkek ve bir takım 

kız elbisesi dikilerek komisiyona getirilecektir. 
4. - Kumaş, dikiş, ve masrafı taahhüt edene ait olacaktır. 
5. - Erkekler için lacivert ceket, gri renkte panteJon, K12lat 

için laci.,rert ceket, gri eteklik olacaktır. 
6. - Fazla izahat almak isteyenlerin OkW. idaresine gclmelerl 

iHin olunur. 
7. - 6/1/935 günilnde açık eksiltme ile. (

1
3700) 1-5691 

Cereyan ~e Je ' 
•• ,.. UJYOl' tor aı a ol. 6000/220 volt tansiyonunda 

A nadoluda büyük b!r şrh;t~in bir §Cbeke amiri veyahut 
olan şehir şebekesinin ddar~racaat edeceklerin yUksek ~e 
başmontör aranrlrnakta 1;: iıai ve transformatör kuruşların a 
alçak te.,rettii.r kab~o, ha~ aı akatU olmaSl lıizıJDdır. . Alm'.Wcayı 
anlayı§lı, tecrübel~ v~ 1 ~ofe.Esal ıeı.\lifler Ankarada ZM P?,S.. 

Şartnameler Ankara-rsteınbul-lzmir ve Turgutlu Uraylanndadır. 
İhale günü 30.12.935 pazartesi saat (16) dır. O gün ve saatte kadar 
teklif mektuplan ile ve o/ 7,50 den (5 O) liralık teminat akçei;f veya 
banka teminat mektupları ile Turgutlu BeJediye encümenine mil-

bilmek e babı tcm~tir. ı·d· . ı:.:-5688 
ı.ı .. derılı:ne ı ııc. . . 

ta kutusuna gwı *mm :t:' if{:E. 

racaatları i15n olunur. ( 3608) 1-5552 

Bursa i s& 
'· · Şar i~ Otwnatik .bk .düdük alınacar..ır.. DlidUgüQ sesi, Sakin' 

havad3· 8 ~ den. -.flu~la~~µr: Sau~lar., kaıalog v.e .kat'ı..f~t.ik. 
ı'o .. ~n >.~i;,1d~ Uraya bap~~ 'fCri>;inleı: (S70~) . l-5693. 
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SAYJFA 8 

İstanbulda Sirkecide 

Şahiıı Paşa Oteli 
Kalori{ er - Asansör 

Banyo - Yeni mobilya 
Yeni tesisatla sahipleri tarafından 

açıldı 

Yozgat llha~TI ~-ıııdaıı: 

1 

Yo.r;gat memlc"t haaatncsi için fazla mikdardii kal'yııla, yatak. 
battaniye, ve mcf ruşat Jcvazrmı satın alınacaktır. ı Kanunusani/ 
tl6 aaat 14 de daimi encümen huzuriylc ihale edileceginden taliple
dn izahat almak Ye ıcraiti öğrenmek üzere Yozgat, Ankara. lstan
bul aağlrk direktörlüfüne müracaatları ilan olunur (1548) 1-5470 

nkaı-a P.T.11

• Baş 

müdürlüğünden: 
Ankara telıiz i.uwıyonlarmın 935 ihtiyaçları için elli ton gazoil 

bpah nrf usulü Ue satm alınacaktır. Gazoitin kilosuna, oo beş ku. 
fUŞ fiat tahmin edilmittir. Teminatı muvakkate 562,S liradır. Buna 
ait şeıtnamc yazı bUrosundan parasız verilir. Eksiltme 24 birinci ki 
aun 1!>35 salı gilnil Mat 15 de başmüdilrlilğilmüz binasmda yapıla· 
caktır. isteklilerin• gün aaat 14 de kadar kapalı teklif mektupları. 
nı komisyon reisine vermeleri. (3622) 1-5569 

TORNACI ALINACAK 
f-lkeri l~ahrika1ar 

mum müdürlüğiindeu: 
Kırıkkale fal>rikalarr için tornacı alınacaktır. Bunlardan lstan. 

bulda bulunanların Zeytinburunu fabrikasında, İzmirdekilerin 
Halkapmar tamirhanesinde, Ankara ve civardakilerin de merkez 
fabrikalarında imtihanları yapılacaktır. Kendilerine güvenenler 
harcirahları kendilerine ait olmak üzere hemen Kırıkkaleye gide. 
bilirler. 

f steklılerın ı tıclaları ile dogruca yukarda adları yazılı Fabri-
kalara muracaatları. (3570) . 1-5544 

nkara (:ezaevi I\lüdürlüği.indeıı~ 
Ankara ceza evmin -7. ay -10- gunlük ekmek ihtıyacı için 21-

11.935 tarihinde acılan kapalı zarf usuliyle miınakasaya bir istekli 
:zuhur etmediğinden aynı şerait altında 21.11.935 den 31-5-936 ta· 
rihine kadar -6- ay -10- günlük ekmek ihtiyacının bir ay zarfında 
pazarlıkla alınmasına karar verilmiştir. İstckJilerin 1429 lira 56 ku· 
ruı teminatı muvakkatc akçesi veya o mikdar banka mektuplarile 
birlikte her gün öğleden sonra Ankara cumhuriyet müddei umu
miliğinde mütc!C'kkil komisyona müracaat etmeleri. 

Birinci ekmek çıkaran fırıncıların da bu puarhla iştirak etme
leri için Ankara belediyesinden müsaade alınmıştır. Yalnı.r: hapiı· 
haneye milnhasır olmak üzere birinci ekmek çıkaran fırınlar ayrıca 
ikinci ekmek çıkaracaklardır. Şartnameyi görmek ve fazla izahat 
almak iıtiycnJerin Cebecide ceza evi müdürtuğline müracaatları 
ilan olunur. (3555) 1-5471 

nkara hf'ledi e i . u i leı~i djrek
t(;ı lü~iin<len: 

1 - S l leri Dıre tor u~ü icin 6 ton kul ku un ve l 700 ki-
Jo almast a açık Ek iltm ile alınacaktır. 

ı - İt;t klilerın bu işe aıt şartn meyı Su t 1 rı DırektorHigun. 
de gôrebili r1er. 

3 - BunJ .. rın oranlarımı tiım tutarı 2162 lııadır. Muvakkat te· 
mınatı 162 liradır. 

4 - .Eksiltme 23-12-935 pu:arte i gunu Bcledıyc Su lştcrı Direk-
to iündc olacaktır. (35114) 1-5518 

ULUS 20 lLKKANUN 1935 r· M. 
2!2!!Z!L EU 

l ·~-MOllW~-·-lilli l\liidafaa \' ekaleti 
.. at1nalma Komi 'onu 

IJ&nJarı . 

B1L11 

Türkiye 

Kibrit ve Çakmak inhisarı 
işl~tme şirketinden 

20kaııuııuevel 1935r·unıa allalnndan itibaren 

İstanbulda Tophanede ordu 
Dikim evi için bir Ustabagı a
ranıyor. Taliplerin hazır elbise 
imal eden bir fabrikada usta ba. 
şı olarak çalışmak iktidarını ha. 
iz tahsil ve \alim görmüş olması 
lazımdır. Taliplerin tahsil dere
cesini ve kabiliyetlerini gösterir 
vesikalarını hamilen birinci ki. 
nun 1935 nihayetine kadar lstan 
bulda Tophanede iki numaralı 
ltvazım dikim evi müdürlüğüne 
müracaat etmeleri ve mczk(ir ve. 
sikaların birer suretlerini istida 
!arına rapten oraya bırakmaları. 

Beher büyük kutu kibrit Altmış paraya 

(3577) 1~5515 

/h-. CliM.•;'iu 

Nasır ilacı 

En eskı nasırları bıle pek 
kısa hir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumı deposu: İngiliz Kan· 
zuk eczanesı. her eczanede bu· 
lunur ciddı ve müessir bir na· 
:.ır ilacıdır. 

1 oı,hanedc l!'ıtaubul Lt•· 
vaznn mirli~i .. nim 

Alma Komi"'' onu 

lLAN 

Dikimevleri için 320 bin ıli 

420 bin adet nlimunesi gibi Çen
gel 3 ikincikanun 936 cuma gü
nü saat 15,30 da Tophanede satın-
alma komisyonunda kapalı zarf. 
Ja eksiltmeye konulmuştur. Tah. 
min bedeli 15750 liradır. İlk tc. 
minatı 1181 lira 25 kuruştur. 
Şartname ve nümunesi komis
yonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile tekliflerini 
ihaJe saatından bir saat evvel ko
misyona vermeleri. (33.5) 7878 

1-56'48 

Doktor 

Hilnıi Ko~ar 
Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç 

Zührevi hastahk1ar 
Mütchassı 

Balıkpazarında Polıli a.kta. 
:u karşısında. Çıknkçılaı yo· 
kuşu alt ..,aşındaki cvınde. ~ 

~ Hastalarını bet (!Un ö~ledt-n 
'IOnra kahu1 edeı. 

Telefon 3506 
'"" 

Kiralık oda 
Yem ehirdc Havuzba ında ka· 

luri ferli bir oda kiralıktır. isti 
yenlerin telefon 1064 Bay Galibe 
başvurmaları. t-5676 

Kiralı){ daire 
Yenişehird · (Paşalar tepesi) 

Demir tepe yanında dört oda 
mutfak; banyo; elektrik ve •u
yu olan mU•takil iki daire ayrı 
ayrı çok ehven fiatla kiralrktır. 
Görmek ve tutmak iıtiyenlcrin 
Devlet şurasmda bayan Münire
yc müracaatları . 1-5646 

lrnlı) ;ır ıl ılıi Y" B;t.-u· 

haırıri falıh R fkı ATAY. 

Un urııi ne ı ı\ tı idare de" 

Ynr.ı i,1 ri mudurü N~whi 

BA YOAR. 

Ç«ntrrı cıd '~si civuıncf• 1 t Ut as nıalbusmdı b3srltnt!i!tr J t 

Beher küçük kutu kibrit EIJi paraya 
satılacaktır. 

Bu fiyatlardan fazla isteyen satıcıların şirketin acentalarma 

veya doğrudan doğruya şirkete bildirilmesi sayın halktan 

.rica olunur 

Acele kiralık 
müstakil ev 

Kurulu' 
l g 9 t 

y IS ., 
Serveti fUnun 

yerin~ çdtar 
Sıhat bakanlığı arkasında Bu

yurak sokak No. 12 Bay Naimin 
evi 3. oda. mutfak, banyo. Haki. 
miyeti Mi11iye meydanında ku. 
yumcu Şerefe mUracaat. 1-5673 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık resımti ga 

zctenin Ankara'da satış yeri A K B A Kitapevidir. Se ' 

nelik abone 10 lira. Savısı 20 kuruş 

REKL~ M t Yt 

SOR 

EN KOLAY, EN PAFLAK, EN SÜREKLİ YA NAN 
KÖMÜR TÜRK ANTRASİTİDİR 

tNA 

SOR 

EN ÇOK ISITAN, KOKU, DUMAN YAPMADAN YANAN 
ve YANARKEN PARÇALANMAYAN KÖMÜR 

Türk dir 
REKLAI\f INA 

Antrasiti 
fAYI 

IANLARA SORUN 

HER SOBADA veMALTİZDA YANAN,FİRAVERMEYEN, 
EN HAFİF ve EN UCUZ KÖMÜR 

Tflrk Antrasiti dir 
Yerleri: Satış 

1i iSH ] l\I .. 
. S. G J, 1, 

' 

Ankarada: Bomontide Ti:rk antrasit deposu: Adapazarı T. 
Ticaret Bankası ve Memuılar Kooperatif Sirketi. 

· SİNEMALAR r 
( ]'ENi.) BU G·Ü·N·B·U-G.EC·E---~BU~U-~~u l,[([-[~~ıop] 

Gorulmemit bir dekor, emsalsiz 
revü sahneleri - Bir daha meydau~ 

getirilemiyecek bir şaheser 

WONDERBAR 
Kay Frnncis - Ricarde Corteı 

Senenin en büyük Almanca. 
komedisi 

VİYANA GECELERİ 
Dolores Del Rio Paul Hörbiger Leo Slezack 

iLK GECESi - Anna Sten - Gary Cooper 


