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lŞ BANKASI GENEL HEYETİ BUGüN TOPLANIYOR 

Raporda iç ve dış ökon~mik durum 
a.nlatılmakta,- hissedarlara y ·· zde 8,80 

dclğıtılması teklif olunmaktadır 
O her gün yükselen bir Türkiye'yi, ulus-

1 n hirinci ça· fararası alrşveriste faydalı bir mi.iba-
~ırna Yılını bi· dele unsuru olarak kabul etmiş ve bu 

bren T·· k" l -Ba ur ıye ş Ulküye inanarak bağlan.mı§ olan ülke-

nkası hu yı-4 mizin; dış ticaret politikasında, her şey• 

1
1n İr ve dııı ;.;,_ d h il{ r ~ ..,... en önce ve .er fırsatı kollayarak ya-

Gaorni hayatı· bancı ülkelerle olan nlışverişlere geniş-
lb~daki duru• ~ik vermek prensibi yer bulmuştur. Bi-
~U hissedar· zim ile mukayese cdilemiyecek derece· 

8.ftna anlatmak de varlıklı bazı bGyük üll.elerin lbu a-

~e Yaptığı işle- landa aldıkları tedlıi\'lerde göze çarpan 
ttn hesabını ver· :ınenfi karakterin; miıbadeleyi her gün 
hlek Üzere bu· biraz daha daraltan ve yavaş yavaş fel • 
tün öğleden son ce ugratan bunaltıcı sıyasanın izleri-

ta, hinedarlar ne yurdumuzda tesadüf edilemez. 

Re.tael heyetini Netekim, tcd~ye muvazenesinin bü-
lleiade toplan· tün elemanlarını içine alan "kliring mu· 

~ta çağırmışhr. Genel Müdürü Bay Muammer Eris (Sonu s. inci sayıla.da) 
<>plantr, ban· · lş . Bıankası 
~ nıerkezinde öğleden sonra saat 

1
5 ~e yapılacaktır. Bu münasebet· r--h. •dare meclisi, büyük bir r~por 

J "Zırlamışbr. En geniş teşk~l~th 
f Bankamızın türk ökononıunn· 

deki görüşlerini bildiren bu rapor 
Çok değerlidir. 

Raporun ülke dışındaki ökono· 
ini\ durum' için ayrdan birinci 
~l\tÇasında 1934 yılında da, her 
tılkenin kri~den doğan konjonktür 
la.rtlarma en az sarsıntı ile uyına-
:~ ~haladığı, gümrük ~~ dı! ~~ı.ş 
~t\ş sıyasalarının degış~e~ıgı, 

buflik ülkelerin kendi yaglarıyle 
"avruımağa çabalayan küçü~ ül: 
kelerin otarşi ile itham ettıklerı 
halde, asıl bunu onların yapmak· 
ta. oldukları tebarüz ettirildikten 
·sonra ülkemizin durumu hakkınd& 
'ÖYie devam etmektedir: 

Vtkemizin ökononıi durumu: 

Ciırnhuriyet Hükumeti, türk ökono· 
nı· . . .. 
•sının sağlam ve rasyonel temeller U• 

?~rinde kurularak genişleyip yükselme· 
•ı . b" 1' ~ .nı, uluslararası çalışmağa ve el ır ı• 
gl Yapnıağa hiç bir vakit aykın telakki 

ettnernektedir. 

Ôkonomik varlığı özlü, kuvvetli, a• 
hent-1· · I ·~ ı ve a,ynr zamanda sosyal sevıyes 

~ 
~ 

.· 

·~f Bankası merkeı binası 

·•s Bankası lstanbul fubesi binamıda hotan g'lJrUnüşl 

" 
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Tok:ro, 23 ( A.A.) - Doğu Çin demiryol
larının devri lıakkındaki cınltı~ma bugiin 
Sovyet • Mançuko • }<ıpon mümessilleri ta• 
rafından imzll edilmiştir • 

... ... . ·... . . .... 
H cı• yerde 5 kuruş --

Alman silahlanmasının aldığr yeni durunı 

• 
lngiliz Bakanları bugün 

Berline gidiyorlar . 
Berlin k.onuşmalarııun eyi bir sonuca 

bağlanacağı umulu yor 
Pari•, 23 ( A.A.) - 8. Edene, dün 

buraya gelmİ§tir. B. Laval ile B.. Suviç 
ile yapılacak üçler konferansına iştirak 
edecektir. B. Eden, Önce karada!thrılmı§ 
olduğu gibi Londra'ya oönmiyecek ve 
Sir Saymen'i pazar sabahı Amsterdam -
da bularak onunla berabeı· tayyare ile 
Berlin'e gidecektir. 

Fon Noyrat İngiliz bakan
larının seyahati arından 

umudlu 
Berlin, 23 (A.A.) - Dı~arı İ!ler Ba

kam B. Fon Noyrat amerikan ajansla • 
rından birinin Lildirmenine söyledikle • 
dnde, alınan hükumetinin İngiliz bakan
lak"ının ziyaı-etini alaka ve memnuniyet. 
le beklediğini ıöylenıiş ve demiıtir kh 

" - Hadiselerin son günlerde aldı

ğı tekil dolayııiyle açık ve halisane bir 
İngiliz. alman görüşmesi bütün Avru • 
pa devletleri için ancak pek faydalı ola
bilir .. Hukuk birliği hakkındaki istekle
rimiz tamamen anlaşıldığı vakit, işler 

üzerinde mühim bir Lerakki elde etmek 
çok müşkül olmıyacaktır. Buna binaen 
İngiliz bakanları ;ı:iyaretinin, görüşü!e 
cı•k meseleler hakkındaki karıılıklı gÖ -
rf.şlerimizi faydalı bir surette aydın -
Jatmıya hadim olacağını umud ediyo • • 
ı·um. ,, 

Üç devlet llonfeı·ansı 
il İtti 

Parts, 23 (A.A.) - İngiliz, 
fransız, İtalyan konferansı saat 
17.10 da bitmittir. Müzakereler· 
den sora netredilen tebliğde Bay 
Laval, Eden ve Suviç'in umumi va
ziyet hakkında görüt tükleri, mü-

/; -\\ 

Yarın 
Osmanlıcadan 

türkçeye l\:ar~ı
lıklar l{ılavuzu 

çıkıyor 
Tiirh Dili tım~tırma Ku

rumımun, Ul,US'tcı ıwşrede

ceğini A nadolrı Ajamımm J;e
çen lerrle l>ildirmiş .olduğu 

osmcmlıcadun tiirkçeye k{ır· 
§ılıkfor kıfovuzu ynrmtl.an 
itibaren guzetemizd(• ~:ık11w
ia başlıyat·<lktır. 

Ajansın verdiği tlrtyrıkımt 

da anlaşıldığı üzere neşfl•di
lecek 8i;zlerin beş bini ge{('· 

ceği umulmaktadır. ller giin 
gazetemizde t.,,·1kal·<1k sözlerin 
sayısı da ;)'İİz elliden az olmı
yacaktır. 

Hiiyiik clıemnıi_veti ii::.ni-
11c ayrıca bir şey si;ylemel.· 
~crekmi)·en bu kılal'lızım ' · 
kıo·fonnıızca derin bir aW
ka ile takib edileceğinden 
eminiz. 

zakere sırasında İngiliz bakanıan• 
nm Berlini ziyaretleri malfimat e
dinme mahiyetinde olup görüşme
lerinin gayesi 3/ 2 tarihli Londra. 
tebliğinde te~rih edilen noktalar~ 

Bay Elf~n 

bağlı olacağı zikredilmiı ve me.zc 
kur Londra tebliği hakkında Lo~ 
dra, Paris ve Roma•nm noktai na
zarları aynı olduğu teyid olunmuı
tur. 

B. Eden ve Suviç, hükUınetlerf. 
nin tam tesanüdünü memnuniyet
le teıbit ve müfahede eylemiılerw 
lerdir. 

Konuşmalara tekrar 
başlandı 

Paris, 23 {A.A.) - İngiliz· F· 
ransız • İtalyan görüşmeleri öğ· 
leden sonra tekrar batlamıttır. 

Henüz bir karar 
verilmemiş 

Paris, 23 (A.A.) - Üç memle
ket arasındaki ilk toplantıdan ıon• 
ra hiç bir beyanat elde etmek 
mümkün olmamıştır. Henüz hi9 
bir karar verilmediği zannedil· 
mektedir. 

B. Suviç Roma'ya döndü 
Paris, 23 (A.A.) - 8. Suviç ıa· 

at 20.20 de Roma'ya hareket et· 
miştir. 

Her şey yolunda! 
Paris, 23 (A.A.) - B. Suvıç, 

üçler konferansmın celse tatilin· 
de, dışarı çıktığı vakit gazetecile· 
re: ''Her 'ey yolunda,, demiştir. 

Konseyin Straze konfe
ransından sonra topla· 

. tn.acağr umuluyor 
Pariı, 23 (A.A.)- Framuz ta• 

lebini tetkik edecek olan uluslar 
derneği konseyinin mezkfü kon· 
sey başkanı Bay Tevfik Rüştü A
ras'm muvafakati kayıd ve şartiy· 
le, Straze konferansından sonrıı 
toplanması kararlaşmıştır. 

Straze konferansı 
11 nisanda 

Paris, 23 (A.A.) - Con Sar· 
men - Musolini - Laval mülakatı 
11 nisanda Straze'de olacaktır. 

(Sonu 2. ci sayılada) 



IAYlfA 2 .... - - -

DIŞARDAN GELEN SON DUYUKLAA 
Alman silahlanma· 
sınııı aldığı yeni 

durum 
(Başı 1 inci sayılada) 

B. Hitler döndü 
Bertin, 23 (A.A.) - B. Hitler Vis. 

iaden'den buraya selmiıtir. 

General Sekt Berlin' e 
dönüyor 

Berlin, 23 (A.A.) - "Berliner Ta
ıablatt, ın Tokyo bildirmenine göre, 
Jlankin hükumetinin ordusunu tensik 
kin Çin'de bulunan General Fon Sekt, 
pkında Berlin'e dönec'lktir. 

Balkan andlaşmasr mü
messilleri toplanıyor 
Bükreş, 23 (A.A.) - Royter a

sansı bildirmenin den: B. Titules
•o bugün Belgrad'a hareket edi· 
ror. Orada, küçük itilaf ve bal· 
kan andlaımuı mümeuillerile gö
rüşecektir. 

Diplomasi mehafiline göre, bu 
itilaf grupları. bir beyanname De§· 

rederek, eski düıman memleket
ler, Almanya'nın yeniden tesis et
tiği mecburi askerlik hizmeti usu
lünü taklid ettikleri takdirde, or
dularını seferber edeceklerini bil
direcekl rdir. 

Konsey 10 mayısta 
toplanıyor 

Bükreş, 23 (A.A.) - Balkan 
anlaşması daimi meclisi, ihtimal 
10 mayısta toplanacaktır. 

B. Titulesko Londf'.aya da 
uğrıyacak 

Bukreş, 23 (A.A.) -Yarın Pa
ris' e har ·et etmesi ihtimali olan 
B. Titülesko'nun Londra'ya da git
JDeSi ihtimali vardır. 

Fransa yüksek milli mü
dafaa meclisi toplandı 
Paris, 23 (A.A.) - Milli müda

faa yüksek meclisi,' B. Lebrun'un 
Laşkanlığı altında toplanmıt ve 
harb zamanında yapılacak teşki
lat projesini tetkik etmiıtir. 

Fransız notasının sureti 
Moskova, 23 (A.A.) - Fransız Bü

Jiik Elçisi B. Alfan, alman hükumetine 
ftriJeıı 21/3 tarihli fraaa.ız notaUWQ bir 
...-et.ini B. Litvinof'a tnc:li etmİJW-. 

Sovyetlerin Amerika 
elçisi ve durum 

Nevyork, 23 (A.A.) - Sovyet Rus. 
:p'nın Amerika elçisi B. Troyanovski, 
~YrUpa•da patlıyacak herhangi bir sa • 
~aşın derhal evremseJ bir taYa!f olaca • 
iuu söylemiş, Sovyet Ruıyamn snurla· 
nnı korumıya hazır olduğunu, fakat ba
rq istediğini ve Amerika ile ticaretinin 
selişmesini dilediğini ilave etmi tir. 

Ordu için alman ulusunun 
verdiği para 

Berl"n, 23 (A.A.J - Havas bi'dir • 
meninden: Ordu teıkili için alman ulu -
IU tarafından verilen paranın çokluiu 
münasebetiyle, harbiye bakanı, bir Ber
&. bankası nezdinde "orduya ıükran., 
lami altında bir hesab açtmnrştır. Bu he
aaba verilecek paralar aıgari formalite 
De kabul edilecektir. 

Bay Saymen ve barış 
Londra, 23 (A.A.) - Cilderıen'de 

16yJemİ§ olduğu bir söylevde Sir Say • 
men dernİ§tİr ki: 

111
- Ne düny nm bize yabancı her • 

•angi bir tarafında çıkacak maceralara, 
ae de herkesin kavgalanna kanımak iı· 
temiyoruz. Kanıırsak, banpn devamı • 
'Da yardım etmiş olmayız.,, 

Sir Con Saymen, cuma giinü, Avam 
lramaraıında bu kadar nazile bir dunam
-, dünyanın ve ülkenin menfaati lehi • 
ne söaterilen takib fikri ve soğuk bn
•hiı ehemmi7etle kaycletmiıtir. 

Alman torpilleri ve 
Deyli Telgraf 

Londra, 23 ( A.A.) - Deyli Telgraf 
yazıyor: Alman deniz torpilleri büyük 
mikyasta tekemmül ettirilmiştir. Bun • 
dan ıonra e1ektrik ile atıa1cak olan tor
pillerin deniz üzerinde izleri gözükmi • 
yecektir. 1918 yılındanberi tetkik edil
melde olan elcktr"kli torpiller, hava tor
~tiUerinden bir parça daha az süratli ola· 
caktır. 

Fransız gazeteleri İtal
yan - Fransız görüş birli
ğinin barışı koruyacağını 

yazıyorlar 

Paris, 23 (A.A.) - Gazeteler, say -
lavlann hemen hemen ittifakla fransız 
ital}an anlasrı fanm onad.ldarını özel 
bir memnuniyetle kaydetmektedirler. 

Pöti Jurnal diyor ki: 
" Saylavlann özel temayüllerini ve 

inanlannı bir tarafa bırakarak btok yap
maları hararetli bir tasvibe değt!r. Daha 
dün iki.,ci dcrec~deki meseleler üzerin
de birçok parçalara ayrtlm s ol:ın ulus, 
barış ve .fikkat hususlarında müş ~rc-k 
iacJe i>ir1iğir ilnn etmektedir.,, 

Lö Jurnal diyor ki: 

" Yapılmakta olan k.,nuşmalarda 

Fransa namına söz söyliyeceklcre bu 
kütle halinde verilen 1·ey faydasız olmı· 
yacaktır. 

Lava) - Ed n - Suviç arasında ya
pılacak üç taraflı görüşme hakkında, ga
zeteler, bu kadar hararetle istenilen bu 
konferansın birliğin dil.;kate değer bir 
tezahürü olduğunu yazmaktadırlar. 

Lö Pöti Parizyen diyor ki: 
"AJmanya'nın, gizli bir niyetle, F.ran. 

aa, ltalya ve lngiltereyi ayırm k, biri. 
birinden ayrılmaz tcl.kki edilen Londra 
protokolundaki meseleleri parç:ılnm:ık 

üzere büyük sıyasal bir oyuna giriıtiği 
§U sırada, fransız - İtalyan ve in illere 
tesanüdü, Beri" n gÖ Ü m si den önce 
açıkça ~eyid edilecektır. Bu tesanüdün 

' değeri bu dakikada olduğu kadar h'ç bir 
zaman bu derece yüksek obmaz.,, 

Maten gazetesi, Paris görüşmelerin"n 
geneJ bir mah'~ ttc olaca~ını, kati bir 
hareket hattı tcsbite çal•şmıyacnğ ru, 
fakat kuşku götürmez bir durum almr
ya müsaade ed ce ·ini yazmaktadır. 

Ovr gazeteli, B. I.aval'in Moskova 
yolculuğundan bahsedcrke.n, Berlin res
mi mahfillerinin, bu yolculuğun B. La
nl için bir konuşma seyahati değil fa • 
kat bir tahakkuk ıeyahati olacağın ıtek
rar ettiklerini kaydediyor. Berlin mahfil
leri, nisan ayı aonunda Fransız - sov -
yet akrşılıkJı yardım andlaşmasrnın so
nuclandırDMt olacağını iddia etmekte -
dir)er. 

B. Çemberlayn'm ingiliz 
sryasasr hakkında 

söyledikleri 
Londra, 23 (A.A.) - Eski Dıprı 11-

Jer Bakanı Sir Ostin Çember1ayn, Bir -
mingham'da sıyasal ufukta topl nan 

bulutlar, ve uluslararası mü ebetlerin 
gelişmesi h kkrnda soyledigi bir söylev
de demiştir ki: 

., - Açık söyliyeceğim, bana kalır
sa 11yaaamız.da bazı acemi ikler olmuş
tur. Bcrlin'e davet edilmemizin seb bi, 
belki de müsavi hukuk sahibi devletler 
grubunda en az tar ir oJm:ıklııFJmız -
dır. Öyle ıanıyorum ki, yapılan davcti, 
fransız ve İtalyan dostlanmrza bildire • 
rek, Berlin'e hareketimizi ilan etn: "'en 
önce, bu yolculuk hakkında beraber ko
DUfmUf olsaydık, daha iyi etmiş olu,· • 
duk. İngiliz bakanlaı"1ma, Berlin'j :ziya· 
retleri arifesjnde, Almanya'run kendisi
ni V ersay anlaımasının askeri kayıdlan 
ile bağh olmadığını ani olarok ilan ediıi 
•e M garbi, ne de orta Avrupa'da bu. 
lunmıyan mikyaıta bir ordıı tqlriJ etti
ğini bildiriıi, bütün dünya için b ··yük 
'bir darbe olda. Böyle bir zamanda veri
len 'böyle bir karar, b:ına, yapılan teah
hiidlerin kıymetleri baklanda kuıku ver
di. Büyük bir ulus böyle hareket ederse, 
bir banı sistemi kurulamaz.., 

İngiltere'ain bu kabil teYleri onamı
ya~ğım söylemekle banı ülküsü.ne da
ha iyi yardım edeceğini umud ettiğini 

söyledikten sonra muhafazakar lider 
sözlerini şöyle bitirmiştir: 

"B;ıırışın korunması ile alakadar dev• 
!etlerin banşı korumak için müştereken 
hareket etmeleri gerektir. Genel temi • 
nata aid bir işte rol oynıyacak vaziyet
te bulunmamız gerekir.,, 

Bir savaş olursa Ameri
ka'nın durumu 

Vaşington, 23 (A.A.) - Ayan dışa
rıişler komisyonu başkanı B. Kcy Pit • 
man, Amerika, uluslar derneginde ol
madığı için, Almanyanın t kraı-, silah • 
Janması işinin dışında kalması gerekt;ğj. 

ni söylemi§tir. 
Buna mukabil, aynı komisyonda üye 

olan B. Ceynus Pop, bugünkü şartlar 

içinde, Amerika'nın Avrupa'da bir sa • 
vaşta biytnraflrğını koruması iınk5.nı ol
madığını söylemiştir. Bu takdirde, pa • 
muk ekenler ile sanayiciler, deniz tica. 
reti yollarının açık tutulması için hıikiı· 
met Üzeri'?de dayanılmaz bir tazyik ya
paaklardır. 

Amerika'nın son durumı· 
Vaşington, 23 (A.A.) - B. Ruzvelt 

ile mü,avirleri Amerika'nın Londra'daki 
elçisi tarafından Avrupanın d~rumu 

hakkında verilmiş olan raporu tetkik et· 
mektedirler. 

Amerika hükumeti, Almanya'nın &Q. 
rarı hakkında her hangi bir teıebbüstc 
bulumnağa karar vermemiş olduğu g 0 !:>i 
bir teşebbüste bulunmak isted" j;i tak • 
dirde bu teşebbüsün ı;e!di ne olacağını 
da tesbit elmİ§ değildir. 

Fakat, alman - amerikan nnla~m sı 
run hazırla mauna k:ırıı protestoda bu
lunulması hususunun tetkik edilmekte 
olduğu temin edilmekted"r. 

B. Hul'ün anlaşmalar et
rafında düşünceleri 
Vaşington, 23 (A.A.) - B. Hul a}. 

man karanm tan'İb etmcd"ğini iluaı et
miştir. 

Bakan, Abnanya' dan bahsetmek izin 
demiştir ki: 

''- Amerika ve onun ulusları an • 

llJmaların bütün hükümlerine kati ola -
rak riayet edilmesini teşvik için mÜin • 

kün olan bütün manevi n-fuzlanru dai
ma kullanmalıdırlar. Amerika, devamlı 

bir ban m bütün bünyesini an' m~I m 
teşkil etmesi gerekliyeceğini daima te -
yid eylemiştir. Uluılararasi meselelerin 
dostça halline inanlln herkes, meriyette 
olan anlatmalara riayet etm mek husu. 
aundaki ~enel isteği görmdt~e artan bir 
endiae dıa) maktadır. 

B. Hul'ün söyledikleri ve 
alman gazetelri 

Berlin, 23 (A.A.) - Havas bildh· • 
meninden: B. Hul'ün andlaşmalann tat
biki lehine Amerika'nm mann-i nüfum 
nu kullanması gereği hakk ndaki ıöy!e 
dikleri fena karşıJanmııbr. 

Berliner Tageblat gazetesi, bu söy. 
lenenlerde, "Fransamn kati tezine bir 
dayantı,, görmekte ve bunun AJmanya
ya kar§ı bir harek t olduğunu söyiyerek 
tunları ilave dmektedir: 

'' AlmanJa, andlaşmalann Avrupa}'a 
bant getiren bir vaı ta oldu - u u inkar 
etmiyor, fakat andla§ma var, andlaıma
cık var.,, 

Londrada Avrupa dev
letleri konferansı 

Londra, 23 (A.A.J - Deyli M yl'e 
göre, dün akıam Berlin görii esi mem
nuniyet Yerici bir tekilde ıonu andığı 

takdirde Londra'da bir Avrupa devlet -
leri konferansının toplanbya çaihnl • 
maaı ihtimalleri üzerinde g-rütülmüt 
tür. 

Gazete, bu teklifin İngiltere tarafm
dan ileri siiriilec:ejini sanmaktadır. 

Amerikada yeni hava 
merkezleri 

V atinston, 23 ( A.A.) - Amerika 11-

mrlarmm konamnuı içir alb kuvvetli 
bava merkezi yapdmaaı baklanda harbi
ye bakanbima aaliıhiyet Yeren kanun 
projesini, meclis ukeri komisyonu itti
fakla onamııtır. 

ITAL\'A'DA 

Musolini'nin beyanatı 
"A,rupa"<laki i~hirliği \C barış 
arzumuz bir.kaç nıiJ)OD çelik 
sii n~ii iizerinc da) arınıaktad ır ., 

Roma, 23 (A.A.} - Royter bil
dirmenindcn: Siyah gömleklile· 
rin bir toplantısında, Venedik sa
rayının Balkonundan söylediği 
heyecanlı bir nutukta B. Musolini 
demiştir ki: 
"- Avrupada'ki teşriki mesai 

ve barış arzumuzun esası birkaç 
milyon çelik sungü üzerine dayan
maktadır. 

Siyasi ufkun bulutlarla dolu ol
duğu bugün, İtalya bütün dünya
ya lsarikulide bir itidal manzara
sı arzetmektedir. Çünkü İtalya si
lah bakımından ve düşünce bakı· 
mmdan müsterihtir. 

Sizin vasıtanızla, İtalya milleti
ne, doğabilecek herhangi vaziyet 
için hazırlıksız olmadığımızı söy
lemek isterim.,, 

1911 ihtiyatını da silah 
altına alıyorlar 

Roma, 23 (A.A.) - Efradının 
bir kısmı Afrikaya sevkedilmek 
iizere evelce seferber edilmi! olan 
1911 sınıfının berayı ihtiyat tama· 
men seferber edilmesine karar ve· 
rilmiştir. 

BELÇIKA'DA 

Belçika'da sıyasal 
durum 

Brüksel, 23 (A.A.) - Kıralın, ken • 

diıini malümat toplamağa memur ettiği 
B. Tönia, aoayalist lider V aaderveld ile 
göriişmüı, lider, gelecek hükumetin sı
yasal bir tefin bakanlığında kurulma • 
ması ihtimalinden bahıetmiıtir. 

B. Tönis, kabine teıkiline memur 
edilmediğini, fakat bir program hazır -
lamağa çalııtığıru .öyliyerek demi tir 
ki: 

''- Şimdilik binöirlerile anlatmış ol· 
mıyan adamlan bir araya toplamak, bir 
ite yaramaz, ökonomik meselelerin, poli
tika mesele!erinden daha mühim tutul • 
ması gerektir. 

BİRLEŞiK DEVLETLER'DE 

Belçika kabinesini kimin 
kuracağı belli değil 

Brüksel, 23 ( A.A.) - Yeni kabine • 
mn te;lôli için ıimdi ulusal banka mü
dür muavini Bay Vanzilaodin ismi ebem 
miyetle zikredilmektedir. Bay Vaıızilan
din. Döbrokvil kabinesinde bakan iken 
ııyual fırkalann muhalefeti yüzünden 
tatbik edemediği bir plaru mevcuddur. 

Tayyare sayısını bir misli 
arttırıyor 

V pngton, 23 (A.A.J - Birlqik A
merik nın bab kıyısında Perl - Habur 
- Havay'da ve kanal mıntakasmda ha-

va Ü leri kunılmasına.. aid 38 milyon do

larlık tahıiıat layibaaı, salı günü ulus 
mecli · nde kon iulacaktır. 

Amerika bahriyesinde J .000 tayya • 
re vardır. Bunun iki misline çıkanlma
sı istenilmektedir. Fakat daha önc:e pi• 
lot yctiıtirilmesi gerektir, 

Amerika harbiye büdce
sini 400 milyon dolar 

arttırdı 
Vaıington, 23 (A.A.) - Mebusan 

ve ayan mec:lialeri.nin mümessilleri tara

fından aldedilen bir konferanada, harbi
ye bakanlığı için 400.000.000 dolarhk 

bir tahıiaat derpif eden kanun Jiyiba • 
siyle aübclar olarak, Amerika ordusu 

meTCUdaaUD yücle lark niabetinde ÇO • 

ialtılma11 hakkında itilaf basıl olmuıtur. 

\ UNANlSTAN.DA 

Yunan - Bulgar konuşma' 
lan duyuğu asılsızdır 
Atina, 23 (A.A.) - Yunanistan ilf 

Bulgaristan araıında ıonuclannuunı ,., 
Jaımazlıkların halli için konuşmıya 11 .. 

rişildiğine dair olan duyuklar, iyi mali« 
mat alan mahfillerce tckzib edilmekti' 
dir. 

Sof ya, 23 ( A.A.) - Resmi k Y.,,.,,, 
tan bildirildiğine göre, iki ülke ara• 0 • 

dalai anlaımazhklaran halli için Yu~ 
tan ile Bulgaristan arasında şiınctP

hiçbir konuşmıya başlanmıt değildir. 

Yunan - Bulgar 
görüşmeleri 

Atina, 23 (A.A.) - Havaı ~ 
janıı hususi muhabirinin salah• 
yettar bir membadan aldığı t1J# 
lümata göre, yunan • bulgar ~ 
zakeratma yakında tekrar ba~~ 
nacaktır. Yunan bükumetinin pur 

gariıtana teklifler yapbğı bildirilıı 
mektedir. 

Kavala'da isyana aid 
belgeler bulundu 

Atina, 23 (A.A ) - Atina ajaıadl 
Kavala'da, ihtilalci kumandan Burd • 
rasa aid aavaı evrakının bulun p zalJWI 
dildiğini yazmaktadır. 

Bu sava~ evrakı, ibtililın, ık ncı ki" 
nun başlangıcında, yani örfi kanu ıı.ıl 
ilanından çok önce hRZ1rJannuı oldu~ 
nu iıbat etmektedir. 

B. Veniz.eloıun, bu l&anundan dola)'lt 
cumhuriyeti kurtarmak istiyerek, ibll ..j 
lalin beıına geçtiğini .öylediği uro • 
dur. Hükümet, devlet ve ulusu g lec 1'., 
te her türlü muhtemel har ket ka ~ 
korumak için, runımu tasfiye et ı k 
tedir. 

Fesadcdar hakkında yent 
yeni dosyalar elde edildi 

Atina, 23 (A.A.) - Atina .
jansmdan: F esad ba.reketi hcık4 
kında tahkikatta bulunma) a 11181 

mur makamlar Selanik'te, s ik s~ 
hazırlıklarını aydınlatan ves ·~ 
ları ihtiva eden dosyalar mÜS<: l 
re etmiılerdir. Bu vesikal r bd 
gün tamamiyle neıredilecekt~~ 
Bunlardan anlaşıldığına göre; s~ 
ikasdın mürettiblerine ikinc: .. a 
nunun ilk günlerinde gönder· ~ 
haberde, filo fesadcılar tarafı~ 
dan İ§gal edilir edilmez, Venize 
los'un bir beyanname neşredere 
hareketin idaresini deruhde e~ti• 
ğini bildirecekti. Keza bu vesika4 

)ardan çıkarıldığına göre cümhıt' 
riyetin guya tehlikede olduğuna 
dair ortaya çıkarılacak ıayiat~r~ 
münhasıran f esadcılarm hakıkl 
makudlannı gizlemeğe matuftu. 
Baıhca hedef, tiddet iıtimaliyla 
iktidar mevkiini ele geçirmekti. 
Bu ifpat, Venizelos'un yalan iddl 
alarmı cerh için en eyi del"llerdir• 

Venizelos'wı uydurma 
bahaneleri 

Atina, 23 (A.A.) - Tavsifi i:ıı• 
kinı olmıayn hattı hareketini h~ 
lı göstermek için Venizelos tara 
f ından ileri silrülen delili re bıı• 
rada hiç bir ehemmiyet atfed" e4 
mekte olmakla beraber, Veni 9' 
un Girid' den kaçtığından beri ee" 
nebi matbuatına söylediği bazı~ 
yanı kayıd yalanları kaydebne 4111 

lüzum vardır. Bunlar arasında'] 
ÇaldaıU bükUmetinin Selanik'~ .. 
bir Venizelist mitingini mene ~~ 
olması vardır. Bilikis hükümet ~ 
mitinge müsaade etmit ve f~...ı 
karıııklıklara mani olmak iç· n 11'111" 

nun talim meydamnL yapdınd~ 
m prt koymUflur. Cümhuriyet:Ç~ 
mümeuillerin mediıte maksadla 
nnı izah için miifkiilat çektikl~ 
de doğnı değildir. Bilikiı tahr1 

katla dolu bir lisan kullanan oP 

lardı. Hükimetin örfi idare ilaO 
ettiği iddiasına aelince, örfi icı.• 
re 1 mart akp•• :JUIİ fesad hare" 
ketinin batla"!"'amclan sonra ilall 
edilmittir. 



- ' .. 

Ge riiialan üc no!iia 
.; 

Londra'da kararla<fan dört barı:j 
noktiiıstnın hususiyeti ~u idi ki bir yan

da duran üç noktayı onamakla, Alman. 
Ya, dördüncü noktanrn da gerçekleşti

ğini görecekti. Yani, Tuna ve Doğu 
paktlarrnı ımza/amak ve uluslar derne. 

ğine dônmekle silahlardan başlamak 
Üzere her hıısu

1

staki hukuk mü:;av3tma 
nai/ olacakt1. 

Öyle ki, üç nokta bir noktarırn ve 

bir nokta da uç noktanrn şarcınr te!jkil 
ediyordu. ..Dort ııokta ya beraberce 

abanacak yahut beraberce onanacak

rır,, denilmesindeki sebeb budur. 

Almanya, verdiği ılk cevab nota
Stnda daha, 11oktalarrn biribırine göre 

~arı rolü oynamasrna yatmadığrnr an· 

l:ıtmak istedi. Fakat bıı imaya kulak 
asan olmadı. 

Şimdı iı.e, son hareketile. Almanya, 
dört nokta arasındaki bağlılığı filen 

~oparmrş bulunuyor. Ve bugün demek 
istiyor ki: 

"üç noktayı onar:.am, sız.de dör4 

diincuyü onayacaktını:ı. Ben dördün

cüyii. kendi ketJdime ele geçiriyorum. 

Geri kalan üçü ü;ıerinde ıse, buyurun 
görüşelim.,, 

Bu taktik sayesinde, Almanya, ba
rrş konuşmaları için kendine göre bir 

Platform meydana getirmiş oluyor. 

Almanya bunu yapmasaydı, dör4 

düncü noktayı yani silah ve her türlü 

hak beraberliğini elde etmek için, di
ğer üç nokta üstünde fedakarlık/ar yap· 

mağa mecbur kalacaktı. Şimdi ise, kar· 

.şı tarafın cömerdliğinden bekliyeceği 
bir ~ey olmadığrna göre, geri kalan üç 
nokta etrafrmla kendini naza çekecek
tir. 

işte !naifiz Hariciye Nazrrı Sir , t.• 

f ohn Simon b'erlin'e giderken, durum, 

böyledir. 

Durum bu iken, Berlin konu~mala
rı Tuna ve Doğu paktlarr bakımrnd~n 
ne dereceye kadar mü.sbet bir netıce 
verecektir.' Bir başka ifade ile, Avrupa 

harrşının kollektif olması gereken ga. 
rami formülüne, Almanya ne nisbette 

katı lacaktrr .' 

G .. .. .. - e ve gazetelerinin orunu->e gor , 
ağundan da anlaşıldığı gibi, Aln:~n~a 
1 ngiltere ile bile aynı fikirde degıldır. 
BerJin görüşmelerinde, Almanya'ca, 

Koridor mesele:.inin, Avusturya mese
lesinin, kolo11iler işinin ve bütün bun· 

"rın üstünde olmak üzere de, Alman 

sanayiine devamlr iş bulabilmek ü;~ere 
hammadde ve yeni krediler işinin or

taya atılacağı ileri sürülebilir. 

Hammadde ve yeni krediler i.şi, he
le kendisi tarafından teklif edilirse, 

görüşmelerde rol oynryabi/ir .. Çünkü 

bugün herkes biliyor ki, işsizliği orta. 

dan kaldrrmak için, Almanya, kendi 

ağır sanayiine <;İ/ah sipari~leri vermek 

ve bunları devlet kredi.si ile beslemek

ten başka ~·are bulamamıştı. Bu işe ge· 
reken l ammadde ihtiyacına da :;on dö
viz ihtiyatlarrnr harcamağa mecbur 

kalmı.~tı. Kuryer Poranny adlr Polon· 

Ya gazetesinin aşağrki telgraf diline 

sokulmuş nıiitaleaları, bhce, şu son ha· 

dise/er hakkrnda söylenmiş en kısa ve 

cm ~errek sözl"ri ihtiva etmektedir: 

" Almanyada işsizliğin azalması bil· 
hassa ordu ihtiyaçları için yapılan ima
lattnn ileri aelmektedir. Binaenaleyh Al· 
rnanyanın barış sıyasasına dönmesi an • 
cak onun bi'\rış sanayiine dönmesi ile 
rnümkündür. Bunun için de Fransa, in· 
gilterc ve Amerika'nın Almanya'ya val
n12 yeni krediler değil fakat aynı za • 

rnanda yeni mahreçler ve müst,.mle' 
ler temin etmeleri gerekir. ,, 

Berfin konuşrnalarcnda olduğu k. 
dar A vrııpa barışınırı realist bir temele 

orurtulmasrnda da ancak böyle bir gö· 

riiş müessir olabilir. 
Almanya, hammadde, yeni krediler 

ve garantili malırecler hususunda tam 

bir istiğna gösteremez. Nitekim Polon· 

Ya gazetesinin asıl demek istediği de 
Şudur: ''Birdcnbıre kredisiz ve mah

reçsiz kalan Almanya, işsizliği gidere: 
bı'/ k · · · · «ı'paris/e!l me ıçın sanayunc savaş .. ' 
Vernıeğc mecbur kalmıştır. Onu sa~·aŞ· 
Çılıktan uzaklaştırmak istiyorıan:z, ke.~· 
disine, sanayiini barrş maddele_rı~e go
re fa/ıstırmak imkanlarınr verınız.,. 

• BURHAN BELGE 

• ç 
Fransanın Surive . . 
]{omiscri geliyor 
İstanbul, 23 (Telefon) - ~ra~

sanın Suriye Fevkalade komıserı 
Bay Martel pazarte~i ~abahı eks
presle Paris'ten şehrınl;ıze g_elecek 
ve aynı akşam Ankara ya gıdecek· 
t . B Martel Ankara'da hükumet 
ır. . . M 

ileri gelenleriyle görüşecektır. u-
maileyh iki gün Ankara' da k~ldık· 
tan sonra Suriyeye gidecektır. 

Suriye fevkalade 
komiseri 

f ransanın Suriye f e~k~lade ko
miıeri salı günü te~rımıze ~~te-

ktir. Komiser şerefıne Harıcıye 
a:kanı Bay Tevfik Rüşt~ Aras o 
gece Ankara Palasta b~~ a~şam 
yemeği verecek ve !emegı hır su· 
vare takib edecektır. 

Bay Fahri ve arkadaşla
rının muhakemesi 

Dün birinci asliye ceza mahke· 
mesinde eski posta ve telgraf . u: 
mum müdürü Bay fahri, ~ua vını 
Bay Suphi ve eski telgra~ ışletme 

.. d.. .. Bay İhsan Cemalın muha-mu uru . . . I t' 
k 1 ine devam edılmıştır. s ı-eme er . .. 
nabe suretile şahidliklerıne mura-
caat edilen Bay İsmail Hakkı, tı-

k Nuri Albert ve Anderson-yas u, , 1 f 
un ifadeleri ile posta ve te gra 
umum müdürlüğü ve Bayındırlık 
Bakanlığından gelen tezkereler sı
rasile okunmuş, Bay Suphi ve B~y 
İhsan Cemal ifade ve tezkerelerın 
kendilerine taalluku olmadığını 
söylemişlerdir. Neticede iddia ma· 
kamının evrakı okuyarak iddiası· 
nı yapabilmesi için muhakeme bir 
nisan pazartesi gününe talik edil
miştir. 

Fakir muhacir ve mülte
cilerden tabiiyet harcr 

alınmıyacak 

Türkiyeye gelmeleri ~arihi~d~n 
't'baren bir yıl müdde~ı geçırmtş 
~;an muhacir ve mültecılerden f~
kir bulunanların bulundukları _vı-

kaza idare heyetlerıne la yet veya . ~ .. 
tasdik ettirdiklerı tabııyet muame-
lelerinden tabiiyet harcı alınma -

h kklndaki 1942 sayılı ka-
ması a d h 
nun hükmünün 3 sene a ka ulz~-

l 
. . içeri İşler Ba an ıgı 

tı ması ıçın 
bir kanun layihası hazırlamıştır. 

Birinci ve ikinci komiser
lik imtihanları 

E . et 'ıı:leri genel müdürlüğü, mncy ~ . . . 

b
. . . ve ı'kinci komiserlık ımtı-
ırıncı · · t' 

h ı na giren konıiserlerın ım ı-
an arı . b 1 han evraklarını tetkıke aş amış· 

tır. 

ULUS 

u y u 
Sov~·et l{u~y~ulan hir 1 

konst•r lıcyet.i 
o-eliyor e ,/ 

Moskova, 23 (A.A.) - ::,ovyet 
hükumeti, Sovyetler Birliği ile 
Türkiye Cümhuriyeti arasında 
dostluk ve kültür münasebetleri
nin inkişafı maksadiyle, büyük a
kademi tiyatrosunun artistlerin
den bir grupu, konserler vermek 
üzere, Türkiyeye göndermektedir. 

Grup, orkestra şefi halk artisti 
Leon Ştaynberg'in refakatinde en 
eyi ses, musiki ve koro sanatkar· 
larmdan mürekkeb bulunmakta
dır. 

Yunan elçisi İstanbul' da 
lıtanbul, 23 (Telefon) - Yu

nanistan'ın Ankara elçisi Anka
radan geldi. Yarın izinli olarak 
Atinaya gidecektir. Kendisiyle gÖ· 
rüştüm, bize Yunanistan ahvali 
hakkında pek az malumatı oldu
ğunu söylüyerek dedi ki: 

''-Bir müddet evel bir ay için 
izin istemiştim son vakalar dola· 
yısiyle hareketimi tehir etmeğe 

mecbur oldum. Pazartesi günü bir 
ay kadar kalmak üzere Atinaya 
gideceğim. Yunanistanda sükunet 
vardır. Faşist hüklimeti teessüs e
deceği hakkındaki haberlerin doğ
ruluğuna ihtimal vermiyorum. 
Cümhuriyet rejiminin tehlikede 
olduğu hakkındaki haberler doğ
ru değildir. Türk milletinin, hü
kumetinin ve matbuatının göster
miş olduğu dostluk ve kardeşlik 
hisleri yunan hükumeti taraf mdan 
çok takdir edilmiştir. Türklerin 
bu hattı hareketi türk - yunan 
dostluğunun kuvvet ve samimiye
tini bir defa daha meydana koy
muştur. 

Kendisine hükfunetinizin asi yu4 

nan kumandan ve zabitlerinin ia
desini istiyeceği doğru mudur di· 
ye sorduk hayır böyle bir şey yok· 
tur dedi. Ayrıca iltica edt:rek bu
raya gelen mülteci yunan zabitle
rinin sivil elbise giymeleri kendi
lerine bildirmiştir. 

Bay Ali Haydar geliyor 
İstanbul, 23 (Telefon) - Baş

bakanlık Muamelat Umum Mü· 
dürlüğüne tayin edilen lstanb.!11 
Maarif Müdürü Bay Ali Haydar 
Ankara'ya hareket etti. Kendisi 
maarifçiler taraf mdan uğurlandı. 
Ayrılmadan önce ilk tedrisat mü
fettişleri taraf mdan çay verildi. 

Çağrılış 
t.'.amutay Maliye Encümeni 24. ~ 935 

pazar günü saat 14 te toplar.acahtır. 

A R 
İİniv ·rsitetle bir 

lıarlisc 
lstanbul, 23 (A.A.) - Hugun 

(dün) üniversitede teessür uyan
dıran bir hadise olmuştur. Öğle
den sonra hukuk fakültesinin ikin
ci sınıfında fakülte dekanı huku
ku idariye profesörü Bay Sıddık 
Sami ders verirken talebeden Sır
rının karıştırdığı tabanca kazaen 
patlamış ve çıkan kurşun gene ta· 
lebeden Cahid'in baldırına isabet
le yaralamıştır. Cahid hastahane
ye kaldırılmıştır. Yarası hafiftir. 
Sırrı yakalanmıştır. Yarın (bu· 
gün) üniversite inzibat komisyo
nunca Sırrı hakkında bir karar ve
rilecektir . 

Ziraat Bakanlığı umum 
müdürlüğü 

Yüksek ziraat enstitüleri idari 
müşaviri Bay Abidin Ege Ziraat 
Bakanlığı ziraat umum müdürlü
ğüne tayin edilmiştir. 

Bay Vasıf Çınar 
İstanbul' da 

Istanbul, 23 (Telefon) - Mos· 
kova Büyük Elçimiz Bay Vasıf Çi
nar bu akşam lstanbula geldi. 

Hilaliahmer umumi mer
kezinin toplan tısı 

Hilaliabmer genel meclisi nisa
nın 28 inde cemiyetin genel mer· 
kezi binasında toplanacaktır. Gö
rüşülecek işler arasında başkan ve 
ikinci başkanlarla katiblerin seçil
mesi, genel merkez tetkik komİs· 
yonu ve genel merkezce yapılan 
i~leri gösterir raporların tetkiki 
ve kabulü halinde umum merkez 
zimmetinin ibrası, 1935-1936 büd
ceıinin taıdiki, çıkacak üyelerin 
yeniden seçilmesi ve genel mer
kez teklifleri vardır. 

Yunan istiklalinin 
yıldönümü 

Istanbul, 23 (Telefon) - Pa
zartesi günü yunan iıtiklalinin yıl 
dönümü olduğundan konsolosha
nede bir resmi kabul yapılacaktır. 

Topraklarımıza sığınan 

yunan kumandanları 
İstanbul, 23 (Telefon) - Top· 

raklarımıza iltica etmiş olan yu
nan generali ve yanlarındaki za
bitler bugün oturmakta oldukları 
Beyoğlundaki Emperyal otelin
den ayrılmışlar ve ayrı pansiyon· 
lara yerleşmişlerdir. Otelde yalnız 
general kalmıştır. 

. . . .. " d arıldıgwrnı uzun boylu yazdığımız ziraat müdürleri kursu bit;;tş ve kapanmı§?ır. 
.. k k zırast enstıtusun e l: 

A nkarada, yıı :.e z. B kam ve kurs profesör/erile bir arada yuka rıki resmi ~ıkarmışlardıt. Ziraat hayatı-
olanlar, ıraat a 

Bu kursta bulunmuş b k hatırası olarak bu fotoğrafı koyuyor u11. 
• • J ri olacak olan u ursun 

mrzda yem verım e 

5:\ y . ' 

Tiirk~ fliJinde eenıi 
(~l l0 ri 

fürk dilinde cemi ekleri deyince 
aklımıza hemen ler, lar eki gelebilır. 

Halbuik tiırk dilinde bu ekten başka 

daha iki tane cemi eki vardır. lşte bu 
yazımızda yalnız bu iki cemi ekinden 
bahsedeceğız. 

Bilınir; ki en eski dillerde daha dil 
kurulurken veya pekaz ilerlemiş iken 
kelimelerin tasnfi zamirlerin yardımı 
ile yapılırdı. Türk dilinde de bu nokta 
ta.ımmıyle aynı şekildedir. Bunun içın 
mesela kitabım, kitabın ve saire .. tas
rifi aslında kitab men, kitab -f sen 
ve sair şekillerde idi. Fiillerde de aynı 
kural vardır. Mesela geldim, geldin ve 
sairede egldi + men, geldi + sen ilh. 
idi. 

Bu zamirlerin cemileri de müfredle

rine bir cemi eki getırerek kurulur. 

Bugünkü djl]er arasında bilhassa çin· 

cede bu nokta hala aynı şekilde var

dır. Çincede ben = Wo, sen - Ni; 

o - da'dır. Cemi ekı de men'dir. O 

halde bız = Women; ı.ız - Nimen; 

onlar - damen olmu~ olur. Aynı kural 

türk dihnde üçuncu şahıs zamirin ce· 

minde de go.:e çarpar. Bu hal bir kaıde 

olunca bız ve siz sozlerinde de Z bir 

cemi eki olup bunların a:.ıl ben + z; 

sen t z olmuş olur. l ştc bu nokta bil· 

ginlerin dıkkat gozleruıı çekmekte ve 

türkçede Z nın bir ı:emt ekı olduğunu 

kabul etmektedirler. Protesor Bang ön· 
ce bu ekin teı.miye eki olduğunu söyle· 
miş ise de bu tabii kabul edilmemiştir. 

Bu iki mısaldc:n !Jc1şkıt Z nin cemi 

olarak kullanıldıgını Oğuz adında da 

görmekteyiz: bu adı macar bılgını Ne-
meth ok z olarak ayırmaktadır. 

Ok eski türkçede kabıylc, ooy ma
nasına gelır. Z de cemi olduğuna göre 

Oğuz adının manası kabiyleler demek

tir. 

Türk dilinde Z nin cemi cıkı olarak 

da kullanıldığını i~te bu üç misal gös

termektedir. Bundan başka ar.kadaşım 
Louıs Ligeti'nin ileri ı.ürdüğü Kırgız 

adındaki Z nın cemi eki olduğu naza

riyesi varsa da bunu burada anlatınıya
cağımız birçok noktalardan ve sebeb· 

lerden dolayı kabul ctmemcktcyım. 

Ramstedt'in çıkardığı Orhon yazılı iki 
Uygur kitabesinde de bu husustaki mı· 
salimizi çoğaltarak bir kelimeye tcsa. 
dUf etmektcıyiz. İikinci Uygur kitabe
sinin cenub tarafındaki ikinci satırda 

bir 1şbaras sozü vardır. 

Ram:.tedt'in soylediği gıbi lbu soz 
bir cemi eki olan s ile yapılmış olup 
Işbaralar demektir. Nctekim bundan 
sonraki kelimede cemi eki ile yapılmış· 
tır. 

Başka bir cemı c:kı de t dır. Bu şe

kilde eskı türkçc:dt cemi ydpıldıg ını 

Kaşgarlı Mahmud da soyledigı gıl.ıı es• 

ki türk kıtabc:lerınde bunıı IJır takım 

misaller bulabiliriz. Turk kitalıelerindo 

birçok yerde Tarkan ııozunUn tarkat 

diye cemilcndiğını gorrnı:ktc:yı:z.. 

Tegin ozunu Kaşgarlı Mahmud ti• 

git diye cemılemcktc:ı.lır. (cıld l, sayı· 
fa 297) Oğlan sözu de oglıt \jt:klınde 

cemilendiğıni Orhon kıtabelerınde bul· 
maktayı.z. Bazı boy adları vardır ld . 
bunlar da bu şekıldc cermlenmışler • 

dir: Tuman • tumcd ; Nayman • N:ıy

mat; Cisun - Cısut .. Sonra malfun bir 

ırmak adı olan Kara Muran • Kara Mu
rat diye cemilenıniştir. Oguz boyların· 
dan Bayat kabiylesinin köyü de Bayan 

söziınün cemidir. 

Bu misalkr açıkça gösteriyor; kl 
türkçede t eki de bir cemi eki olarak 
kullanılmıştır. Yalnız dikkat edecek 
olursak bu cemi yapılan sözlerin müf4 

recllerinin sonları hep n ile bitmekte• 
dir. O halde Lunu genel bir kural ola4 

rak .kabul edebiliriz; ki türkçede müf· 
redlerinin sonları n ile biten sözler ce
mileneceği vakit n kaldırılarak t ko
konulmaktadır. 

Z cemi ekine tekrar avdet ediyorum. 
Önceden söylediğim gibi zamirlerin 
birinci şahı ları cemi eki ile cemilenir
ler. Türkçede bunun yalnız üçüncü şa
hıs zamirde olduğunu söylemiştim. Hal· 

' 

bu1d eski türk metinlerinde mesela as
lı Paris'te ulusal kütüphanede bulunan 
Uygurca Oguz efsanesini gösteren mc· 



SAYIFA 4 

Barış })İr ııarti 

meselesi değildir 
16 mart tarihli Deyli Telgraf gaze

tesi "Barış bir parti meselesi değildir.,, 
'başlığı altında yazdığı bir başyazıda di

yor ki: 

"Sir Con Saymen, dün Svansca'da 
eöylediği bir IÖylevde barış 11\e$Clesi
:sain bir parti meselesi yapılmaıını §id

detle protesto etmiştir. 
Hakikat de eğer aavqa istekli olan· 

Jar varsa onlar, beyıu kitab aleyhinde 
lbu kadar çığlık kopamıalarına ra~men 
eosyalistler arasındadır. 

Dışarı iıler bakanı; Sir Staford 
Krlp'in zorla kabul ettiği bir hakikati, 
bu memlekette sosyaliırt muhaJlfJerin 

İngiltereyi Uzakşarkta kopacak bir sa
va§a iştirak ettirmeğe hazır bulunduk
ları hakikatini hatırlatmakla çok iyi 
etmiştir. 

1932 de Japonyanın Mançuriye el 
atması üzerine bu devlete karşı kab e
derse silah kuvvetine müracaat edile
ceği söylendiği unutulmamalıdır. 

Tehlike savulduktan sonra bu ıöz
lu, cessurane ıöyJenmit ıözler haline 
&elebilir. Hiç bir ingiliz aogyaliı;t hü
ldimeti böyle 13şkın bir ııyasaya gi -
rişmcmişti.,, 

Gazete, bundan &onra Fransanın al· 
makta olduğu askeri tedbirlerden, Al • 
manyadaki askeri durumdan ve ıilah

lanmadan bahse~ten ıonra makalesi
ne devamla diyor ki: 

'' B. Flandenin meclisteki kuvvetli 
.cizleri, herhalde bu memlekette e.aslı 
akisler uyandıracak ve Fransa ile fn
giJterenin Almanya, Lehistan ve Rus
ya ile esaslı surette anla§'Dak huau • 
ıundaki gayretlerini zayıflatmak ıöyle 
dursun, bilakis daha kuvvetlcndire • 

cektir. 
Her Ü!i memlekette de bir ülke kuv

vetli olmadıkça emniyet temini imkan 
sız olduğu kanaati hilkQmet sıyasası • 
nın temelini teşkil etmektedir • 

Bu yol, İngilterenin seçmiş olduğu 
silahsızlanma amacına belki de vanna
yabıl ir. Lakin bu, bütün Avrupanın 

diledigi uluslararası anlaşmaya çıka • 
cak ve arzu edilen huzuru vrırebilecek 

biricik yoldur . ., 

tinde siz sozü yerine senler şeklini bul

maktayız. Bu da açıkça gösterir; ki siz 

r.ozündeki Z bir cemi ekidir. Bazan bu 

~k yerine Jer veya lar ekinin kullanıl

ması bu ekin cemi olduğunu aydınlat
maktadır. 

Kaşgarh Mahmud ünlü kitabında t 

nin türkçede cemi eki olduğunu söyle

diği gibi bir de an, en ile bir cemi ya· 

pıldıgını hatta oğul sözünün cemi oğ· 
lan oldugunu yazmaktadır. 

Bu nokta bilgi acununca henüz ay· 

dınl;ıtılmamıştır. Yalnız türk kitabele· 

rindeki bi°r söz bu nokt3'}'ı kuvvetleş
tirmektedir sanıyorum. 

Orhon kitabelerinde bir rn sözü var

dır. Bunu Thomsen, erin diye okuya· 

rak tant d'hommes diye tercüme etmiş· 

tir. Burada kelimenin kökü olan er sö-

2ünün accusatif'i olan erin sözü ise ki· 

tabelerde daima erin diye yazılmakta

dır. O halde bu ilk sözü Thomı;en'in 

okuduğu gibi erin değil eren diye o

Jı:uyarak sonra da en in cemi olduğunu 

.kabul edebiliriz. Türk kitabelerini türk 

dili tetkik cemiyeti namına tecrüme et· 

tiğim vakit bu nokta dikkat nazarımı 

çekti ve kitabelerdeki bütün eren'leri 

t.ophyarak araştırdım ve hepsinde de 

uen'in cemi olarak kullanıldığını gör

düm. Daha sonra aynı kitabelerde oğul 

ve oğlan sözleri de kullanılmıştır. Eğer 

bunun ikisi de aynı manada ise de ne 
den bir yerde oğul, bir yerde de oğlan 
diye kullanılmı§tır. Halbuki dikkat e
dersek asla muayyen bir evladdan bah
sedilir n oglan sbziı kullanılmamıştır. 
Oglan ozu daima cemi olarak anlaşıla
bilecek erde kullanılmaktadır. Bu nok
tayı d ha derınleştirerek araştırdıktan 
aonr türkçede böyie bir cemi olduğu 
mey<l na çıkacaktır. 

Şimdilik katiyctle kabul edilen türk
sede 1 r ve ler ekinden başka t ve z 
c.emi e dnin de kullanıldığıdır, Bu ce
mi 1 ~ri aynen mogolcada da v:ı.rdır. 

Hiıseyin Namık ORKUN 

Almanyanın son 
Fransız gazeteleri Alnıaııyanın son 

kararı etrafrndaki düşüncelerini yaz
mağa devam etmektedirler. Pertinaks 
18 mart tarihli Eko dö Pari gazetesin

de şöyle diyor: 

" ... Bcrlinde alınan kararJar niha
ıyet bize, ingiliz ._ e fransız politikala
rını sarih olarak öJ~mek imkanını ver
miştir. Daha cumartesi günü, İngiltere 
elçiliği müsteşarı B. R. Kampbell Bay 
Laval'a, Sir Con Saymen hava kuvvet
lerinin muntazam orduya ilavesi işi 

hakkında Berlin'de Fürer'le konuşaca
ğı için, bu hususta protestoda bulun
mamanın daha eyi olacağını söylüyor
du. Böylece de, metnini daha iki giin 
önce hatırlatmış olduğumuz 3 şubat ta
rihli Londra tebliğinde İngiliz ba:kan
larının fransız arkadaşlarına yaptıkla

rı vaid soğuk bir tarzda unutuluyor
du. Fakat B. Laval'ın bir şey söyleme· 
&e hakkı yoktur. O, ingiliz dışarı işler 
bakanına göre daha zayıf ve, birçok 
noktalardan, daha müphem davranmış
tır. 28 şubatta B. Laval Sir Con Say. 
men'i Moskovaya gitmekten vazgeçir
meği denemiş ve bu yolculuğun Hit
ler'le yapacağı konuşmalara zararı do
kunacağını ona anlatmıştı. Sonradan, 
yaptığı bu tavsİjyeden dolayı er geç 
muahaze edilmekten çeıkincrek, Lon
dra'daki Fransa elçisi B. Korbcn'i ıbu 
tavsiyeyi geri almağa memur etmişti. 
Daha sonra Almanya elçisi B. Roland 
Köster'e bol keseden yaptığı vaidleri 
yerine getirebilmek için Meme! işinde 
Litvanya'nın ses çıkarmamasına uğ

raşmıştı. Zaten Sar işinde de böyle bir 
örnek vermemiş miydi? Bundan sonra 
da Almanyanın, cezasız kalmak §artiy
Je her şeyi yapmağa kendisini kadir 
görmesine şaşalım 1 

Sir Con Saymen bütün bunlara rağ

men Berline gitmekten vazgeçmezse 

Almanya daha cüretkar davranacaktır. 

Onun isin, İngiliz - alman konuşmala

rının iptal edileceklerini ummak iste

riz. AJmanyanın son hareketleri yuzıin

den bu konuşmalar öyle şartlar isin

de görünmektedir ki, İngiltere ile ona 

kendi adlarına söz söylemek saliihiye

tini verenler konuşmalar esnasında an

cak zayıf, kabul edici ve mütevekkil 

bir mevkide görünebilirler. İlk teşrin 

nihayetindenberi gerileyoruz ve alman 

işlerinin gidişinin gerekleştirdiği aske

ri ve diplomatik hazırlıklar karşısında 

tereddüd ediyoruz. Mütemadiyen, bir 

pakt ve bir hareket yapmak için geç 

kalmaktayız. Fakat bu geçen zamanlar 

hiç de "bedava,, değildir. Bu yüzden, 

kurmasını denedigimiz sistem her tür

lü "vaki., değerini kaybediyor. İşte böy

lece de, cehalet, kapalı gözlüliık yüzün

den, barışçı olduklarını söyleyen kim
seler savaş "menzilcileri,, gibi hareket 
ediyorlar. 

7 sonkanun ve 3 şubat tarihli anlaş

malar mucibince yapılması gereken 

fransız • İngiliz - italyan konuşmaları 
ne zaman yapılacak? Fransız elçilikleri 
bunu soracaklardır. Fakat sormadan 
aorma.ya o kadar fark vardır ki. .. ,, 

• • • 
18 mart tarihli ] ournal gazeto:nnde 

de Saint - Bıice şöyle <liişünüyor: 

"Devletler müzakere ediyorlar ve 

alınanların meydan okuyuşuna karşı ve

rilecek ccvab hakkında mutabık kalı

yorlar. Yapılacak ilk şey, manevrayı e

yj anlamaktır. Esasen bu manevra sa
rihtir ve yeni değildir. 

Tamirat, hususi borclar veya silah

lanma işinde olsun Almanya - Strese· 

mann'ın Almanyası da, Brüning'in Al· 

manyası da - bir tek metod kulJanmış

tır: Emrivaki. İtiraf etmelidir ki bu 

metod da daima muvaffak olmuştur. 

Ne için? Çünkü metod, hakiknte uygun 

bulunan bir düşünceden çıkmıştır. Bu 
duşunce, rakiblcr vadedilen şeyleri yap

mak bakımından oldugu kadar tahrik
lere cevab vermek bakımından da te
tirli bir harekette bulunmaktan aciz 
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1\.ararı elraf:nıda 
oldukları için, boş sözlerin etrafı eğ

lendirmekten başka bir şeye ) aramadı
ğıdır. 

Almanlar Londra tebliğinden yalnız 

şunu akıllarında tutmuşlardır: Silah 

beraberliği ile emniyet beraberJiginin 

aynı zamanda tahakkuku için yapılacak 

konuşmalar hiç bir netice veremez ve 

rakibin mukavemetini ve enerjisini ölç

mek için ilk fırsattan istifade etmek 

gerektir. İşte manevranın ha.kikt mak

sadı budur. Bu manevrayı hukuki ba

kımdan oldugu kadar fili bakımdan da 

boşa çıkarmak i!:in bu maksadı anlamak 
yeter. 

Hukuki bakımdan, Versay andlaşma

sı yırtılmıştır. Bunu hiç kimse dike· 

mez, bilhassa Uluslar Derneği. Derne

ğe, iktidarsızlığını göstermek fırsatı

nı vermekten c;ekinmelidir. Bu da, der

nek paktını harekete getirmeğe hiç bir 

ı1ebeb olmadığından, gayet kolaydır, 

Tehdid yoktur, fakat bilakis, hepsi te

cavüze karşı duracak vasıtalara malik 

kimselere yapılmış bir ihtar vardır. 

"Kağıd parçası., nazariyesini tatbik e

den bir devletle yeni bir anlaşma ha

zırlamak saçma olacağı için, hukuki 

bakımdan biricik hatırda tutulacak şey 

Sir Con Saymen'in yolculuğunun lü
zumsuz olduğudur. 

FiJI bakımdan başlıca nokta, düzen

liğin koruyucularının blok yapmaktaki 

iktidarsızlıklarr hakkındaki nazariye

nin yanlışlığını ' cürmümeşhud,, halin· 

de yakalamaktır. 1914 de Almanya İn· 

giltere'nin müdahale edeceğine inanma

dığı için savaş patlamıştı. Hitlerci Al

manyaya, yeniden başlamanın tehlike

li olduğunu göstermek için biricik ça
re onu, sakin fakat azimkar bir düzen
lik koalisyonu karşısına koymaktır. .. "' 

"Dun Alamnya tarafından dünyaya 

bildirilen karar herhalde epi zamandan

beri alınmıştı.,, Almanyanın aldıgı ka

rara t::hsis ettiği >başyazısına bu ciim
le He başlayan 18 mart tarihli Journal 
des De'bats'da, Picrre Bernus şöyle de
vam ediyor: 

''Şu <lalde, eyice hazırlanılmış bir 

hareket karşısında bulunuheyor. Yalnız 

bu hareketin ne zaman yapılacağı ta· 

yin edilmemişti. Ne için bunun tatbiki 

tacil edildi? Fransız parlamentosunun 

kararının bunda hiç şüphesiz tesiri 

yoktur. Muhtemeldir ki Rayh hüku

meti, nihayet basirctkar olan Avrupa 

uluslarının müşterek bir diplomatik 

hareket için biribirlerine yakınlaştrk

larını görerek ve İngiliz bakanlarını 

Berline yapacakları yolculuk esnasın

da bildiği gibi oynatmaktan umudunu 

keserek onları ve onlarla beraber bil· 
tün Avrupayı bir emrivaki karşısında 
bırakmağı tercih etmiştir. 

Bu kasd, bu taammüd, bu hususta 

hayale kapılan kimselere üçüncü Rayh
la diplomatik konuşmalar yapmanın 

tamamen faydasız olduğunu göstermek· 

tedir. Çünkü bu, alman idarecilerinin 

İngiliz bakanlariyle yapacakları konuş

maları, ancak Fransa ile İngiltereyi 
• 

biribirlerinden ayırmak ve sonra da is-

teklerini Fransa'ya kabul ettirmek için 
akıllarından geçirdiklerini göstermek
tedir. 

... Dün yapılan hareketin önceden 
düşünülüp hazırlanıldığı şüphesizse 

de bunun tatıbik edilişinin ani mahiye
ti de dikkate değer. Sıyasal veya aske
ri işlerde olsun, Almanya tasavvurları· 
nı gerçekleştirmek için yıldırım gibi 
hücumlara itimad etmektedir. Alman 
şefleri, en utanmazca şekilde yalan söy
lemekle beraber, asıl diışünduklerini 

hiç bir zaman tamamiyle saklamamak· 
tadırlar. Alman metodu her zaman böy
le olmuştur; Bismark'ın örneğini hatır

latmak yeter. Andlaşmanrn askeri şart· 
>arını yırtarak Almanya buna benzer 
başka teşebbüslere hazırlanmaktadır. 

'ııır i v aJ\.i 
Viyanada çıkmakta olan Rayhşspost 

ga.:etesi 14 mart tarihli nüshasında yu
kardaki başlık altında yazdığı bir ya
zıda Prusya başbakanı general Gbrin
gin bir yabancı gazeteciye alman tay-. 
yareciliği hakkında söylediklerini a • 
raştırmaktadır. Viyana gazetesi, bu 
beyanatın ani olarak yapıldığım, fakat 
hiç de acele edilmiş bir hareket olma
dıgım, devletin zaten fevkalade ku • 
rumlandırılmış olan Lufthanza tayya
re sirketine para yardımlarında bulun
dugunu ve bu şirketin de bir çok tec
rübe görmüş yedek pilotları olduğunu 
her adım basında "uçmayı öğren. Al
manyanın atisi havadadır .. ,, vecizesine 
rastlanılmakta olduğunu kaydederek 
diyor ki: 

Alman askeri hava kuvvetlerinin 
sivil tayyarecilikten ayrılması, Ver -
say andlaşması aı;keri hükümlerinin Al
manya tarafından resmen ilga edilme
sine bir başlangıç olm.m itibariyle 
çok mühim bir sıyasal hakikati ifade 
etmekte olduğuna şüphe yoktur. An -
cak, bu beklenilmiyen bir hadise de
ğildir. Eğer andlaşmanın öbür imza 
sahibleri de silahsızlanmak huı:;usun • 
da taahhüdlerinin icabını yapmayınca, 
Almanyanın, barış andlaşmaaının be • 

şinci faslındaki çok sıkı ol;m silahlan
ma tahdidlerine mütemadijYtn katlan
mayacağı da bedihi idi. 

Daha Londra Berline bir hava Lo
karnosu teklifinde bulunduğu ııralar • 
da, hava Le>karnosu andlaşmasını im -
zalıyanlardan herhangi bir ülkeye kar

şı yapılacak bir hava tecavüziyle mü
cadele edilmesi icab edince alman yar· 
dımı askeri hava kuvvetlerinin varlı • 
ğına bağlı olduğu alman yarıresmi ma
kamları tarafından ileri sıirüldü. 

Rayşspost yazısında, alman hava 
kuvvetlerinin sayısı hakkında elde hiç 

bir maliimat bulunmadığı, bugünkü as
keri hava kurumuna temel olan hava 
sporu birliğinin ne kadar üyesi oldu
ğu bilinmemekle beraber 80,000 ile bir
kaç yüz bin kişi arasında tahmin edil
mekte olduğuna işaret ettikten sonra, 
Almanyanın bu hareketi yalnız başlan
mak üzere olan emniyet misakı ve si
lahlanma tahdidatı etrafındaki görUş· 
meler bakımından ehemmiyeti olan bir 
mesele değildir, bu hareket bütün dip
!umasi durumunu birdenbire değiştire
bilecek mahiyettedir. ÇünkU alman ha· 
va generalinin ilan ettiği hakikatler, 
1ngilterenin arabulucu rolü ile taban 
tabana aykırı gelen şeylerdir. 

Yepyeni bir duruın 
17 marı, 1935 tarihli Noycs Viner 

Tagblat gazetesi yukardaki başlık al
trnda yazdığı bir yazıda diyor ki: 

Dünkü gün ile Avrupa tarihinin ye
ni bir faslı başladı. Alman hükumeti
nin askerlik miıkellefiyetini tekrar ih
ya eden kanunu ve general Göringin, 
Almanyanın 1 nisandan itibaren Alman
yaya yapılacak tecavüzlere her zaman 

karşı koyacak kudrette bir askeri ha

va kuvvetine sahih olacağı hakkındaki 

beyanatı, baştan .aşağı değişmiş bir a· 

cı n durumu meydana getirdi. Otuz al

tı fırkahk bir alman ordusunun ku • 

rumlandırılması ve alman havacılığı • 

nın askerileştirilmesi, daha doğrusu, 

bu iki hareketin tatbik biçimi ve bu • 

nun şaşırıp kalmış olan dünyaya bil

diriliş tarzı, Versay andlaşmasrndan

beri doğan en büyük bir hadisedir ki, 

Bu vaka, Vcrsay andlaşmasının karşı

lıklı imzalayıcıJarından olan Alman • 
ytnın bu andlaşmanın en mühim mad· 
delerinden birini bir taraflı hareketi • 
Je hükümden iskat etmış olmasını ifa
de etmektedir. 

Eskiden de barış andlaşmah:ırında 

değisiklikler yapılırdı; degi iklikler 
yapılması derpiş edilmekte olduğu gi· 
bi bunun yapılması da mümkündü. An
cak bu defaki, bu ana kadar Vcrsay 
andlaşmasında yapılan bütün değişik-

Kall0 dcki suil~asd 
ııa8ıl ldu? 

Hicaz ve Necid .kıralı lbnissuud4 

Mekkede bir suikasd yapıldığı, fak .. 
bunda muvaffakiyet eh·ermiyerek bG 
işe kalkışanlardan i.ıç kişinin öldürill 
düğü ajans duyuğu olarak bildirilrnidl 
tir. Son posta ile gelen İngiliz ga.zet'6 

leri, bu hadise hakkında tafsilat ver' 
mektedir. Deyli Meyl gazetesi diyor 

Mekke'de kıraJ, basit bir hacı ehr_j 
mı içinde ibadet etmekte iken iıç kıtı 
kamalarla üzerine saldırmışlardır. }Jiıı 
caz veliahdı Emir Suud, bu katillerdell 
en azılısmın üzerine atılmak suretiyl• 
kıralın hayatını kurtannı tır. 

Bu hadise üzerine Haremışenf d• 
kan dökülmemesi islamhğın koyduğu 
esaslı kaidelerden olmasına ragmen k1• 

ralın muhafızları bu canilerin üzerine 

ateş açmışlardır. 

Bu ateş neticesinde suikasde kalk1• 

ş.:nlardan her uçü de Haceriesved'ıll 
öniınde cansız olarak yere serilmişler· 

dir. 

55 yaşlarında bulunan l.ıral, bo) ıe 
biı hücuma ubramış o?mas.na raı;rı erı 

istifini bozmıyarak K .. benin etr ı nı 
yedi defa dolasmış ve ıbadetini sü' ı n· 
la tamamlamıştır. 

Bu suikasd hakkında l lıcazın l orı· 

dra c-lçiliğinden şu malfımat 1;erılmı~ti • 

"Kıra1 yanında vt:1iahd Emır S.ı..ıd 
olduğu halde Kabeyı dordüncu d a 
devredip Haceriesvedin oniıne g 1 ık• 
Jcri sırada elinde kama bulunan bır a• 

damın üzerine dogru İJerledigi, dı., r 
iki kişinin de ellerinde kamaları oldu· 
ğu halde onu takib ettıği gorülmıistür. 

Bu vaziyeti gören Emir Suud der· 
hal öndeki adamın uzcrinc ko up onıl 

tutarak bir tarafa fırlatmıştır. Bu a • 

dam, tekrar saldırıp Jnralın üzerine a• 
tılacağı sırada kıratın muhafızl"rı a· 
te ederek kendısini oldurmıişJerdir. 

Arkasından iki k malı Emir Suurlı rı 
üzerine atılmağa dm; rannıı 1 r::.a el" dao 
ha kamalıırını sap lam. ya fır at lll'll"la· 
dan öldürülmüşlerdir. 

Kıral ve vcliahd, bundan sonr e• 
ne ibadetlerine el vam ve h r t r n 
gelen heyetle rin tebrık1erini k bul et· 
mislerdir. 

Bu suikasdcilerin Yem ndt ·i e · • 
di'lerden oldugu ani. şılm ktadır. lV' k• 
kede ilerlemekte ol n tahkikat bıırla· 
rın ne maksntla bu ı e giriştiklerin: vı 

sııç ortakları olup olmndı ını o re 1 • 

meğe çalışmaktadır. 

likle rden, hatta tamırat hede ile r ını.1 or 
tadan kalkmasından da bu utun f rıc· 

lıdır. 

Viyana gazetesi bu yazısınd , Ver· 

say andlaşmasının hava ve kara kuv • 
vetlerine aid beşinci faslının bu and " 
]aşmayı yapanlardan yalnız biı t ra " 
fın hükümden iskat ettigi di.işunü e • 
cek olursa, acunun yalnız bir emrı v • 
ki ile değil ycpyenı hakıkatlerle kar· 
şı karşıya bulunmakta oldu0 u an ı~ı • 
lır; denebilir ki, Almanya ictedi0 ı gi· 
bi hareket ediyor 1 Di e i ret ettı' en 

sonra, 

Genel silahsızlanmayı ciddıyctlc 

telaıkki etmemesi ve dünynnın emn ·ye· 
ti için temelli bir ehemmi} eti olan u 
husustaki göruşmekrı uç a} dan uc: .ı· 

ya atmış olması savaşsonrası devr:n en 
büyiik lbir hatası ve gene sa\'3-t onraf.ı 
diplomasisinin müşkul akılıetler hazır· 

lıyan ihmali olmustur. Alm nyanrn, 
bu hareketine sebeb ve mazeret olarak 
ileri sürdüğü §eyler, herhalde dünya· 

nın büyük bir kısmında makul ve mu
sib mahiyette telakki edilecektir. Bir 

taraflı olarak andia manın hukmu ta • 
nınmaması, önceden kc• tirilemiyect. ıe 
ölçüde zararlar me.., dana g ... ıı ebilir; 

demekte ve sonunu şoyJe getirım •c
dir: Almanyanın yaptığı h reketin AY-. 

rupada nasıl bir aksülamel clo;,.ırac -
gı hal kıncla hen.iz daha katı bır y 
söylenemez; ancak, dünya sava nın 

son ve biricik muh ssalası olan, atide 
artrk haktan once sırf cebrin yürume• 
me .. i Jnzım gelcli"i prensi i meriyeti 1 
kaybe me.,i, ve •nd n böyl", yanydna 
yaşıyan ulusların teped~n tırnağa ' -
dar sılahlı ol"r k korku içinde pu ı

ya yatmıs bir?irlerini gözctlcmc~le v • 
kit geçirmek tel,Jikesi baş gosterııı· r. 
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İş Bankası genel heyeti lnıgüıı toplanı. or 
l.~.ı.t r. 1 k gu:ı un va zlıgına 
kaı ı koy rak on } ıl gibi kı n 
manda al n n i.1 llcl Ha b ,, ra' ., ıler
deki kun 1 , nnı n ela dah çabuk, 
özlü \e ve. mli ol.:ıc<.&ına inanıyoruz. 

Sanayile menin g :oK i&i ve zorlugu, 
artık herkeste an acılmış bir gerçektir. 

:ka (Başı 1. ci sayı/ada) 

1 
vclelcri,, , ulus :ıraraıa tıcareti geniş-

etıneği güden "ticaret anlaşm .. ?arının,, 
~Yrılmaz ve çözülmez bir kısmı olarak 
Ulkenıizde telakki edilmektedir. 

İki iılke ara5ı;ıdaki alı§veriş hareke
tlerin h c ız ve ... cnişlik veı mek kararı 

açı ça ve t~mız <>nıyetle verilmeden ya
~ıl~tak herhangi bir kliring mukave-
esıne ca . bl f nı.ız ve manasız bır hcsa aşma 

~rınulunden daha hızla bir değer vc
rıhneıne . . d ·1 f • ıiteuır. Yalnız ihracatı egı , 
al:at ıthalatı da aynı ölçüde arttırmak-

tan çe1' . . "k 
J 

.nmeycn bu okonomık polıtı a, 
934 y 1 d 

1 
1 ın a yurdumuzda olgun meyva-

arını vcrmıştir. 
1933 de eırnsen dusme nisbeti azalmış 

ol • 
d n dış tıcaretmiLin "kıymet,. bakımın-
an gerilemesi ı 934 de durmuş. kriz· 

dtnhcri "lk .. ı olarak bir yükselme goster-
rnı§tp 4u vü'· elis 8 milyon liraya var
lrıı~tıı. 

O ıkenın genel aıışverış akışındaki 
bu canlılık ve genişlik • ithalat ve ih· 
racatın aynı zamanda artmış olması • 
hayırlı tesırleı-ini devlet gclırinin tah-
Sl/ıncfc - . ae gosıermışıır. 

Vkonomınin degişik alanlarında U· 
lusaı varlık ve kazanç arttıkça, devlet 
nıaıiye . . · sının de kuvvetJcnmesı ve genı§-
lernesi k . k"k . pe açık bır ha ı attır. 

Nete kim; 1934 yılında büdccmiz hem 
denk · · · "kt gıtmış ve heın de tahsılat mı arı 

geçen yıla göre 24 milyon lıra fazla o..1· 
ınuşrur. Bilhassa arazi vergisi, kazanç 
~' istihlak vergileri ile inhisarlar ge· 
lı~lcrinde görülen fazlalıklar da ökono
llıık durumumuzun 1934 de gösterdiği 
ka·ı.. . b 1. . , · ve iyileşmcyı e ırtır. 

' 1 1.1e dışarıya gönderdiğimiz mal· 
lar · · ın kıymeti 92 milyon lira, ıçerıye 

k~YUvcrdiğimiz malların kıymeti 86,5 

fllılyon lirayı geçmiştır. Bu suretle dı
:rrya .bu yıl da 5

1
5 milyon liralık fazla 

al gondermiş bulunuyoruz. 

l933 te çıkarclrgımız mallar 96. mil
Y.on lira, yurda giren mallar 74 mılyon 
l~ra "e ihracat fazlası da 21,5 milyon 
Iıra "d - malların ı ı. Dışarıya sattıgımız 

bu yıl 4 milyon lira kadar eksilmesi, 
1933 te- ıhracat ayları dışında, bilhassa, 
eski Yıllardan kalan stokların satılma
sından ileri gelmiştir. İhracat ayları 
olan • ustos - birıncikanun aylarında 
her ·· ·· d ·ıcn m1I 11<ı yılda dışarıya gon erı 

~ 1Yrnctlerini gözdengeçirirsek, ~-9~4 .. te 
orınal ihracatımızın arttığını goruruz. 

1933 agustosundan birincikanun sonu
na kadar eş ayda 54 milyon liraya kar
ıı l934 iın bu aylarında dışarıya 59 

lllilyon liralık mal gondermiş oluyoru.z. 
Şu halde 1934 de 5 milyon liralık bır 
artrna vardır. Dışarıya giden malları· 
lllızın fiatlarında, 1934 de görülen yük-
8ekJik de bu düsunceyi sağlamlaştırır. 

Gerçekten 1934 yılında ,mallarımı· 
ıın satıs fiatları ve bazı malların rekol
te · ·· 
sındeki fazlalık, yurddaşlarımızın yu-

zunü güldürmüştür. Üzüm ihracatı ge
Çen yılda % 25 fazla ve fiatları daha 
Yliksek olmuştur. İncir tamamen satıl
lllıştır. Tütün ürünü az olmuş, fakat 
f' ıatıarın yüksekliği daha fazla kıymet 
elde edilmesine meydan vermiştir. Pa
?1uk rekoltesi ve fiatı geçen yılkilerin 
ık~ buçuk misline yaklaşmıştır. Gerek 
llııkdar, gerek fiat bakımından bu art
lllaların, kuraklıktan ve ürünsüzlükten 
•~kıntı geçirmiş olan bilhassa Adana 
Çıftçilerine büyük yardımı olmuştur. 
Zahire ihracatımız da artmış, Hatların
da geçen yıla göre yüzde otuzdan yüz
de tlliye kadar bir fazlalık görülmüş· 
tUr. Yün ve tiftik fiatları da yüksel
~§tir. Fındık mahsulü bu yıl % 30 ek· 
•ilt olrnuş, Hatlarında da aynı nisbetler
dc bir düşüklük göstermiştir. 

1933 ün 21 ,5 milyon lira ihracat 

• d muamele A nk:ıra mcrkczın e 

fazlalığına karşı 1934 de bu fazlalık 
ancak S,5 milyon liradır. Fark, bilhas· 
sa evelki yıla göre 1934 de 12 milyon 
lira fazla malın içeri girmesinden ileri 
gelmiştir. Hükiımetimizce yabancı U• 

luslara karşı güdülen sıyasanın dogur
duğu bu durum kıvançla karşılanaoi-

Jir. 
Hiıkfımetimizcc, '"malımızı alanın 

malını almak,. şı:klinde cınılan ve bun
dan sonra da degişmez bir düstur diye 
anılacak olan bu sıyasaya bağlı olarak, 
kliring ve karşılıklı çıkara dayanan __ an~ 
laşmular, dış ticaretimizin % 83 unu 
kapatmaktadır. Doviz ödemek zorlugu 

b .. lece bir kenara bırakıldıktan sonra 
oy b" 

b ··ıkelerden fazla mal getirmek ır u u . 
zarar vermez, kar verir. Çünkü bıze 
mal veren ülkeler ve uluslar, gönder
dikleri mal kadar biz:dcn mal alma ~a 
borçludurlar. İşte bu kolaylıklara da 

Kilimli elektrik santralı 

nabilmekledir ki, 1934 de ihracat mal
larımızın çabuk ve değerile satılması 
başarılmıştır. Bu satı;ıtarın sonunda 
ülkemizde stok kalmamış gibidir. 

Bundan başka bize rı 1 göndermiş 
olan iılkeler, bizden, d"'na 24 milyon 
liralık mal almak zoru altındadırlar. 

B 
nucun, döviz tutumu bakımından 

U SO ov• 

ehemmiyeti, geçen yılın tem~n ettı~ı 
21 milyon ihracat fazlasının ulkeye gı
rebilen, dönebilen kısmından aşagı de-

gild>r. . di .. d 
Dış ticaretmizin bu sevın rıcı. uru· 

muna karşılık, iç pazarlarımızdakı .can
ı 1 k ve genişlik de artmıştır. Yenı ye· 
~i ıulusal gelir ve zeng.inli~. kaynak~.arı 

k 
rddaşlara gunden gune 

Yarataca , yu . . A 1 
b . ··yecek ış ımkan arı ve· 

artacak ve uyu . 
"leşme programına, 

recek olan sanayı . edil-
1934 de de esaslı şekıldc devam 
mi tir. Bankamızca lstanbulda . k~ru: 

ş . C Zonguldaktakı Samı 
lan Şışe ve am, ·· B nkın 
Antrasit fabrikalarile, Sumer . a 

. E v1· Yerli Bez fabrıkaları 
Kayserı reg ı il . 

.' ıd fabrikasının teme en 
ve lzmıd Kag f brikalar önümiız-
1934 de atıldı. Bu a 

. 1 i Jemeğc başhyacaklardır. Ge-
dekı yı §Bakırköy bez fabrikası ... e 
nişletilen f b-

z. t Bankasının Adana Dokuma a 
ıraa · l k la 

rikasile, gene önümüzdekı yı ~ru • 

N ·m ... e Malatya fabrıkala· 
cak olan azı 

• 1 megv e ba~ladıktan sonra, pa· 
rı da ış e b" ··k kısmı 
muklu bez ihtiyacımızın uyu 

d 
da yapılacaktır. 

yur uınuz d kullanılan şekerin ta
Yurduınuz a 

~rli fabrikalarımız yapıyor. 
rnaınındr nun yarın da pamuklu bezler 
Aynı u 
· ·n olacaktır. 
ıçı 1 n diger fabrika ve sanat evle· 

}{uru a .. h. ad 
. d b"'c:ka yalnız bu ikı mu ım m • 

rın en -s • d 
. u'"lke idnde yapılmasr, ışarıya 

denın ~ d · · 
iden milyonlarca liranın yur un ıç.ın: 

g d'l . iç pazarlarımızdakı 
de sarfe ı mesı, ·ı 
çalışmanın artmasında yeniden imı O· 

Ökonomi - istiklalimizi koruyabil
mek için ülkemizin tabiı zenginlik kay
n hl rını i"lctece . sar yii; vakit kay
b .mcden kuıınak gerel.liği yurdumuz
da miınakaşa götürmez bir mevzu ha
line girmiştir. 
Şu kadar ki, bu ulusal ve büyuk ham

leyi, kuvvetli, hızlı ilerleme ve kurma 
teşebbüslerini geriletecek ve yıprata
cak bazı yanlış telakkileri her fırsatta 
aydınlatmak doğruluk borcudur. 

A) Devletin olsun, hususi teşebbüs
lerin veya yu:ddrışlarıo olsun; sanayi
den normal bir gelir beklemeleri, tabii 
bir hak olarak kabul edilmelidir. 

B) Normal bir geliıie çalışma ve 
işletme alanına girmiyen bir ulusal ta· 
sarruf hareketi, crgeç kuv .. ·et ve hızını 
kaybeder. Ulusal kapital birikmesi de 
zamanla durur. 

C) Krizın dogurdugu zorlu şartlar 
iç.inde yeni kurulan ve ancak içpazar
larına güvenebilen ulusal sanayiden, 
dünyanın en elverişli ökonomik şartla· 
rı arasında; s:ıtınalma kabiliyeti yıp· 

ranınamış geniş mahreçlere başlıbaşına 
sahih olarak vaktile kurulmuş ve kök
leşmiş, şimdiye kadar tesisatını tama
men amorti etmiş, hatta ayrıca muhte
mel risklere karşı ehemmiyetli rezerve
leri bulunan eski ve tecrübeli Avrupa 
ve Amerika sanayiinin maliyet fiatları
nı istemeğe kalkışmak; devletin ve hu
ımsi teşebbüslerin kuracağı ulusal aa
nayiin doğmasiyle ölmesini, aynı za
manda istemek olur. 
Yabancı ülkelerin bize maliyet fiatın· 

dan aşağıya mal gönderdiklerini, ülk .. 

lerinde bu malları birkaç misli daha 

Kozlu kömür ocı!klan 

halıya sattıklarını da unutmamalıdır. 
Devletin gumriık ve diğer koruma 

tedbirlerile himaye cttigi ulusal sana
yiin satış fiatlarmı kontrol ve tanzim 
etmesini tabii ve haklı bulmalıdır. Dev· 
let, genel menfaatleri herkesten daha 
büyük bir isabet ve emniyetle kavrıya
bilecek durumdadır. Türkiyemizin yük
selmesini, girişilen işlerin inkişafını 

gcriletmiyecek ve aynı zamanda istih· 
lak yapan yığınların ihtiyaçlarını, du
rumlarını da göz önünden ayırmıyacak 
olan hükumetimizin direktiflerine uy· 
magı kıvancla karşılarız. 

Sanaıyiimizin maliyet fiatında tama
men arızi olan bir fazlalık yoktur de
nilemez. İlk kuruluş zamanlarına mah· 
sus olan bu fazlalıkları kaldırmak, ras
yonel çalışma ile maliyet fiatlamnızt 
en aşağı hadlere indirmek, fabrikaları• 
mızın devamlı ülküsü olmalıdır. Esasen 
hükfımetimizde bunun takibi ve elde 

'Merkez binasmda muamele daireleri 

iş Banlraaı lstanbul ~;be blnısr 

edilmesi i!Sin, teşkilat yapmıı bulun
maktadır. Fakat maliyet fiatlarımızın 

büyük sanayi veya denizaşırı ülkelerin 
damping Hatlarına, hatta nonnal mali
yet fiatlarına inebileceğini de sanma
mak ve böyle imkansız ümidleri orta
ya atmamak da, bir doğruluk borcudur. 

( lııs"l ımrmım sllğlamlığı ve p<ı
rCl Sl)"<ISWU 

Ökonomi, para, devlet maliyesi ve 
büdce, bu mefhumları her ülkede oldu
ğu gibi bizde de biribirinden ayırarak 
mütalea et.meğe imJı:an yoktur. Canlı

lık ve hayat kökleri bitişik olan bu 
mefhumlar, biribirinden kuvvet alırlar, 
biribirinden muteeu;ir olurlar. 

1934 yılında ülkemizde görulen ö
konomik iyileşme ve genişleme; 24 mil-

on lialık gelir fazlasını doğurmakta 

mıılıim rol oynamış, bu gelir fazlası ve 
budcenin denk yiirümesi de, dolayısiy
le Tıirk parasmrn saglanılığını artııımış

tır. 

Paramızın değeri, saglamlığı ve is
tikrarı ökonomik şartlara ve tedbirlere 
dayandığı iç.in; ülke ökonomik durumu
nun ilerde büsbütün iyiliğe gitmesile 
ulusal paramızın da s glamhğı daima 

artacaktır. 

1934 yılında para piyasasındaki is

teklerin arttığını görüyoruz. Ökonomik 

durumun iyilişmesile para ihtiyacları

nın artacagı şüphesizdir. Fakat geçen 

yıldaki istekler, daha ziyade uzun va· 
deli borç vermeler için olmuştu. 

HükOmetimizin Ergani ve Erzurum 

Demiryolları için, milli bankalarımızın 

da araya girınesile, çıkardığı istikraz 

tahvilleri, halkımız tarafından iyi bir 

şekilde karşılanmıg ve satın alınmıştır. 

Uluslararası kredi bagları bugun ta

m .. men çözülmüş gibidir. Bugün kriz

den önceki gibi, ulusal kapitaller yaban

cı ülkelere gitmemekte ve uluslar ken

di tkaynaklarından kredi ihtiyaclarınr 

tatmine çalışmaktadırlar. Fakat kazanç 

ve gelir azlığı, bilhassa uzun vadeli ka

pital birikmesinin önüne geçmektedir. 

Yeni kurulan Ulkelerde kapital ve kre

di ihtiyaçlarının daha çok ve isteğin 

daha fazla olacağı §ilphesizdir. Yurdu· 
muzda §İmdtyc kadar olan istekler az 
çok yerine getirilmiştir. Fakat gerek 
milstah&ilin, gerekse tüccarın önümüz
e ki yıllardaki kredi isteği, iç pazarın 

genişletilmesi ve ökonomik şartların 

iyileşmesi nisbetinde fula olacaktır. 

Yeni kurulacak sanatlaun dönme kapl• 
tali de önemli bir kredi isteğidir. Bii· 
tün bunların karşılanması için ,yurdu· 
muzun ökonomik varlığının yükselmesi 
yolundaki tedbirlerle bir ıırada, ulusal 
:kredi sıyasasının güdülmesi lazım ge
leceğine inanıyoruz. 

Bundan ıonra bankanın işleri anla. 

tılmaktadır. 934 te ökonomik durumu11 

~yilcşmesinden dolayı bankanın işleri• 

nin daha fazta oJdugu, yurdun bir ik~ 

yerindekiler müstesna olarak diğer şu

belerin işlerinin daha yllksek bir geliş

me ı:östcrdiği ve halkın bankaya olan 

güven ve inanının gün geçtikçe artarak 

933 te 49.006.224.68 lira olan bankaya 

yatırılmış para yekununun 1934 sa. 

nunda 2.887.000 liralık bir artma ilo 

51,894,199,82 liraya baliğ olduğu yazıl .. 

makta ve bu artı§ın kredi verme ım .. 

kanlarını gcnişlettigi, sistematik bir 

propaganda 'e çalışma eseri olarak 

kumbaranın türk okonomi durumunun. 

en bliyıik kuvvet kaJınıığını te kil ettı. 
ği anlatılmaktadır. 

Beş yılJık sanayılcşme programılla 

da bankanın üstune aldıgı ödevlerden 

şişe ve cam fabrikasının bitmek üzere 

olduğu, sömi .antrasit fabrikasının da 

bu yılın cylUlunda çnlışmaya başhyaca. 

ğı, bankanın ortak olduğu ~eker fabri. 

kalarınnı eyi çalı tıgı Kcçiburlu kil· 

kürd madeninin faaliyete geçtiı:;i vo 

bankanın ortıak bulundugu Tıirkiş, Kö. 
mıiri~ ve Kilimli maden §irkctlcrinin 
çıkardığı kömUnin geçen yıla gore arlı, 
tığı ve bu üç şirketin bütün istibsaldc~ 
ki payın yüzde otuzu olduğu daldtı 

yükselmede yüzde 37 pay aldığı, ban• 
kanın kömiırıi ucuza mal etmek ve ucu· 
za satış yapmayı ulkü edindigi i aret 
edilmektedir. 

Muameleler için lazım olan butun 
husuıi ihtiyatlar, her yıl oldu u gibi 
ayrıldıktan sonra elde edilen s fi k r 
675.705.94 liradır. İdare mcclisı bu sen• 
geçen seneden fazla olarak yuzde 8,8 

temettü hissesi tevziini genel heyete 
teklif etmektedir. Bu st>ne ayrılanlarla 
birJikte bankanın ihtiyatı 2.849.000 li
raya varmıştır. 

(Sayılayı feıJİriniz) 

~üniş dokuma f abrik ırnda makine el i 
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Türkiye iş Bankası"\ 31 Birinci Kanun 
AKTİF 

Jr.asa 
Banknot 
Altın 

Ufaklık 

Ecnebi paralar 

Dahili muhabir bankalar 
Harici muhabir bankalar 

Hazine bonoları 
Senedat cüzdanı 

Vadesine üç ay kalanlar 
Vadesine üç aydan fazla kalanlar 

Esham ve tahvilat cüzdanı 
Borsada kote olanlar 
Borııada kote olmayanlar 

A\·anslar 

Esham ve tavilat muk. avansıar 
a. - Borsada kote olanlar 
b. - Borsada kote olmayanlaı 

Emtia ve vesaik muk. avanslar 
Senedat mukabili avanslar 
Sair mütenevvi teminat muk. avans. 

BQrçlu cari hesaplar 
Açık kredi 
Kefalet mukabili kreoııe r 

Sah muhtelif borçlular 
Muhtelif borçlular 
Muhtelif hesaplar 

İpotek mukabili avanslar 
İştirakler (hisse senetli) 
Menkuller (hakiki kıymetleri üzerin-

den sigorta/ıdır
Makinalar 
Kasalar 
Mefruşat 

Gayrimen kuJler (l:Jınalar hakiki kıy

metleri üzerinden sigorta/rdır) 
Banka binaları 

Diğer gayrimenkuller 

tık tesis masrafı bakiyesi 
Kefaletten dolayı borçlular 
N;ızım hesaplar: 

Tahsil senetleri cüzdanı 

,, 
" muhabirler cüzdan, 

Muhtelif nazım hesaplar 

Türk Li rası 'l'iirk Lıras1 

13.387.319,00 
1.551,70 

27.694,96 
97.119,74 13.513.685,40 

949.329,42 

Kapital 
İhtiyatlaı 

PASİF 

Fevkaiade ih tiyath>r 
Kanuni ve nı zami ihtiyatlar 

M uhabir bankalar 
318.719,75 14.781.734 57 Mevduat 

294.659,14 

375.770.73 

3.171.924,86 

l.709.097,09 

3.496.172,35 
280.310,05 

8.431.681,47 

1.877.142 02 

3.776.482 40 

3.682.947,32 12.114.628 79 

670.429,87 

2.400.745,15 
107.182,94 

2.929594,37 6.107.952 33 

13.565.708,2~ 

2.853.749,79 16.419.458 07 

1.805. 715,6~ 

1.495.274,61 3.300.\190 24 

İbrazında cari hesaoıaı 

Preavili cari hesablar 
Vadeli mevduat 

Tasarruf t evdiatı 

Vadesiz 
Bir aya kadar vadeli 
Bir aydan bir seneye kadar vadeli 
Bir seneden fazla vadeli 

Tediye emirleri 
Sair muhtelif alacaklılar 

Muhtelif alacaklılar 
Muhteltt hesablar 

Donanma tahvilatı senevi tahsi:;atı 
Donanma tahvilatı keşide karşılığı 

Tahsis edilmiş karşılıklar 
Talep olunmamış temetttü ve :Cuponlaı 
Memurin tekaüd sandığı 
Kefaletten dolayı alacaklılar 
Nazım hesablar 

Tahsil senetleri mudileri 
luhtclif nazım hesablar 

S.131.541 23 Kar 

1.554.923 76 Cirolarımız 

59.343,69 
88.154,92 

227.193,09 374.691 70 

1.280.436,57 

654.006.11 1.934.412 68 

4.881.021,95 

69.190 45 
17.251.051 02 

1.693.780,78 6.574.802 73 

91.269.031 99 
- --

Türk Lirası 

1 .030.000,00 
1.660.000,00 

20.535.J 14,72 
12.269.071,48 

Türk Lirası 
5.000.000 00 

2.690.000 00 

?lJ.788 52 

2.120.014.92 34.924.401 12 

15.069.072,56 

154.371,77 
1.610.380,58 

135.973,79 16.969. 798 70 

1.108.684 60 

1.446.582,10 
1.697.017,35 3.143.599 45 
----· 

383.527 29 
40.268 6;) 

1.200.000 Oll 

219.914 78 
873.489 24 

17.251.051 02 

4.881.021,95 
1.693.780,78 6.574.802 73 

675.705 94 
'-564.549,73 

Öt.269.031 ~ı 

Ankara radyosll 
Bu l\kşamın radyo programı ,,J" 

Saat 
19,30 Ziraat Bakanlığı saati 
19,40 Musiki: 

Ravel Sonatine 
Piyano: Ferhunde Ulvi 

20 Meşhur pehlivanlarınılS 

20,10 Dans musikisi 
20,30 Musiki : 

Beethoven Concerto 
Necdet Remzi: Keman 
Ferhunde Ulvi: Piyano 

20,50 Haberler. -

İstanbul radyosu 
İstanbul Radyoşunun bu •~ 

programı: 

Saat 

17,30 

18,30 

18,50 

19,30 

19,40 

20 

20,30 

20,SO 

21,20 

21,30 

22 

1 nkrlab dersi. Oniv~ 
nakil - S inob Hylavı '/ 
Kemal. 

Jimnastik - Bayan Aasif' 
Aida operası (Birinci ,-"' 

Plak. 

Haberler 

Koro - Mayistro Gol~ 
idaresinde 

Ziraat Bakanlığı namına lııl" 
ferana. 

Sitar Solo - Şrayber. _...-ı 

Sea ve Saz musikisi 
(Plak) 

San haberler 

Radyo Orkestra11 

Radyo Caz ve Tango oı'I" 
tralan. 

Dr. Baha Gelenbevt 
Soy Adını 

Dr. Baha Erkan 
olarak deiittirip teacil ettirmit~'.....s 
Muayenehane adresi: Adliye ~-5' 

Caddesi Caffarzade apartımanı, Satıf 

lonu üstü, birinci kat. Telefon: ~ 
Ev adresi- Yenitehir Gazi BUJY .. S 

Ordu Evi kartı11 Niğde apartnnaoı lf• 
Telefon: 3596 

Kayseri belediye reisliğinden: Kırşehir Ticaret Bankası 
1 - Kayseri belediyesine muktazi beher adedi 12 ku

ruş bedeli muhammeneli 11597 adet beyzi şekilde küçük 
nısıf kutru 8 büyük nısıf kutru 12 ebadında ve beher ade
C, D, harflerini muhtevi küçük nısıf kutru 10, büyük m
di 15 kuruş bedeli muhammencli 717 adet üzerinde A, B, 
sıf kutru 12 olmak üzere ceman 12314 adet kırmızı zemin 
üzerine beyaz yazılı Emaye numara levhası 

2 - Büyük dılı 30 küçük ddı 20 santim olmak üzere 50 
kuruş bedeli muhammeneli 233 adet sokak ve cadde isim
lerini havi levhalardan üçer adet Emaye. 

28-3-935 günlemecine rastlıyan perşembe giinü saat on 
dörtte kapalrzarf usuliyle münakasası icra kılınacağından 
taliplerin o gün de belediye encümenine müracaatları. 

(641) 1-1094 

Tl:JQ KiYE 

llRAAI 
BANKASI 

Türk Anonim Şirketinin 28 Şubat 935 tarihine müsadif perşembe günü adiyen içtima eden heyeti umumiyetle ıcr 
bul ve tasdik edilen 

1934 
. 

senesı bilançosu berveçhi zir ilan olunur 

• 

t :ira K. 
6775 00 Tahsil olunacak sermaye 
2273 32 Kasa mevcudu 
6058 50 Ziraat Bankası hesabıcarisi 

34712 00 Senedat cüzdanı (vadesine üç ay kafan is-
konto senedatı 

392 04 Demirbaş eşya 
5690 75 Hulliyat mukabili ikrazat 

55601 61 Yekun 

Taşcı, duvarcı, betonarmeciler 
cemiyetinden: 

Cemiyete mensup olan azanın cüzdanları değiştirile
cek ve olmayanlara yeniden cüzdan verilecektir. Cüzdanr 
olmayan hiç bir işçinin çalışmasına müsaade edilemiye
ceğinden her işçinin cüzdanlarım bir ay zarfında yenile-
meleri ilan olunur. 1-1110 

lstanbuJ sıhhi müesseseler 
komisyonundan: sat•na ·ma 

Haydarpaşa nümune hastahanesinin Kalorifer, sıhhi 
tesisat, orta ve yüksek tazyıkh buhar tesisatı, kanalizas
yon, hava gazı, soğuk su santralı, sıcak su ihzar tesisatı, 
dezenf eksi yon, mutfak ve çamaşırhane malzemesinin ve 
kazanların ve sairelerin tamir ve montajları pazarlıkla ek
siltmeye konulmuştur. İhalesi 31 mart 935 pazar günü sa
at 15 de Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki k~ 
misyonda yapılacaktır. Keşif bedeli: 967 52 lira 6 kuruş
ttur. 

Muvakkat teminat 6.87 lira 60 kurustur. 
İsteklilerin Cari seneye ait Ticaret~ odasr vesikasını 

göstermesi, 75 bin lira kıymetinde buna mümasil tesisat 
(Teshinat, yüksek tazyikli buhar ve sıhhi tesisat) yapmış 
?l~uğuna dair İstanbul Nafıa Başmühendisliğince bu iş 
ıçın almış oldukları fotoğraflı ehliyet vesikasını da gös
termeleri şarttır. Bu işe ait proje, keşifname, hususi ve 
fenni şartnameler ( 484) kuruş mukabilnide hastaneden 
alınabilir. Pazarlığa gireceklerin belli gün ve saattan evet 
muvakkat teminat makbuz veya banka mektuplarını ko
misyona vermeleri lazımdır. (1426-649) 1-1119 

Lira K. 

50000 00 
610 08 

1706 71 
3284 82 

Sermaye 
Emanet 
İhtiyat akçesi 
Hissei temettü 

55601 61 Yekun 

Ankara tapu müdürlüğündefl: 
Ankaranın Kurtini mevkiinde evi olan bağın tarafla~ 

otelci Salih mirasçıları ve kastamonulu Hasan Çavuş rrı•: 
rascıları ve Hikmet mirascıları ve mühürcü Ali ve börekÇ' 
İs~ail ile hemhudut olan ~ahminen yirmi beş dönüm ver· 
gi kaydile ise on beş dönüm gösteren bu gayrimenkul tel<" 
kapılı Mehmedin senetsiz uhdesinde iken ölmesiyle mira~· 
çılan senetsizden tapuya tesçilini istemişlerdir. Tapu sı· 
cilinde kaydı olmayan bu yerin tasarrufile alakadar oıaıı· 
lar varsa Keşif günü olan 29-3-935 tarihine tesadüf ed ıı 
cuma günü saat 12 de orada bulunacak memura veya btl 
uz zarfında tapu müdüriyetine evrakı müspitelerile birlıl~· 
te müracaatları ilan olunur. 1-1105 

Ankara Defterdarlığından• 
Buğdayı koruma vergisi kanununun, 2643 sayılı ve 

22-12-34 günlemeçli kanunla değiştirilen 9 uncu mad :· 
sinin (C) fıkrası mucibince (Makama, şehriye ve biskı\ ı· 
lerin bu kanunun meriyeti tarihinden 3 ay sonra pake e 
satılması mecburi olup bu mecburiyete riayet etmiyenter· 
den kilo başına alınacak verginin 5 ı.~t olarak tahsil 'e 
malların müsaderesi) icap etmektedir. 

Üç aylık müddet, mart nihayetinde biteceğinden l·'· 

935 günlemecinden itibaren bu malların paketle sauln 1 

için şimdiden tedbir alınması ve bu tarihten i tibaren 
pılacak yoklamalarda buna muhalif mal bulundu~u t a ·· 
dirde kanunun cezayi hükümlerinin tatbi1: cdilccc) ...... • 
kadarlarca bilinmek üzere ilan olunur. (639) 1-lC 3 
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Nafıa Bakanlui·ından : ,., 
Ankara istasvon anbannda teslim şartiyle muhammen 

bedeli 1272.S lir~ olan 450 kilo egriboz nefti 270 kilo türk 
~ziri 500 kilo ince kursun üstübeci ~O kilo ~x~ı:ıız! rip~lin 

Y_a 50 kilo siyah ripolin boya 17~ lıtre ren.dı ıspırto c.çık 
tksıltme usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 26. 3. 935 salı günü saat 10 da Ankarada Na
fıa Bakanlığı Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır. 
d ~İstekliler 95.44 liralık muvakkat teminatlarının mal~an
ıgına Vatırıltlıö-ına dair olan makbuzu veya nümune ... ıne 

tıygun banka k;falet mektubu verecektir. 
İsteklil er bu hususta.ki şartnameleri parasız ?l_arak 

Ankara'da Bakanlık Malzeme Müdürlüğünden alabılırlcr. 
(561) 1~953 

u 1. us I 

Ankara Levazım Aınirliği Satın 

Alma Komic:yonu i!anlan 

İLAN 

1 
ı - Kırklareli kıtaat ihtivacı ıcın Yl ton sığır eti ka

.,aır zarfla ihalesi 6 nisan 035 cumartesi s::at 15 de Kırk
lareli komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen be eli 20020 liradır. Muvakkat te
minatı 1501 liradır. 

3 - Teklif mektuplarının ihale ·ınü saat 15 e kadar 
Kırklareli satmalma komisyon reislig ne verilmesi \ e ta
liplerin belli gün, saatler ie ' o:nisyonda bulunmaları. 

(617) 1-1060 

Ankara Va i iğinden: ı 
1 - Ankara sanat mektebinin Elektrik, Demir, Maran

::: ~e tesviye atölyeleri ihtiyacı için ayn ayrı 32 kalem
ıbaret ders levazımı alınacaktır. 

-------
f\'Iiıli f..tü"

1

aıaa Vel~aleti Satın Alma 

l(omisyorıu ilanları 

.İLAN 
1 

2 - Yine ııtıektebin iaşe ihtiyacından olan. yaş \ e ku
ru sebze olarak ~6 kalem erzakm ve yukardakı Ders ı_ev~
:.nının pazarlığı 25-3-935 gününe rastlayan p3zartesı gu

u saat 15 de vilavct encümeninde yapılacak.tır. 
. İsteklilerin yiizde yedi hucuk nisbe~in~ekı f eY.. akçele

rıyıe birlikte encümene ve şartnameyı gorınCı"- uzere de 
~p idaresine müra..::ı:ıat etmelidirler. (654) 1-1116_ 

ilaçtan sonra !\O L\'1 ıZ.~L\ 

J 

SiY~4. 1,il( 
Adale Ağrılarr 

S ebi Jıer ne olursa ol un 

n ;tiin a~rılara kar~ı 

JIAfilCEN 
rulme suretile ku 1 nılır. 

Linimanto 
Kanzuk 

. kat'i l sırli bir pom ttır. 
serı ve 

LİNIMANTOL 
KANZUK 

1 I r ec.t nede bul nur. 
EC'!3iit.S~--~· KANZUI~ KA ;·:~r Ö {S 0 RÜGÜN KATİ 
D VASIDfR. 

ndarma Genel komutan ı1ı 
An 'ata 
nundan· 

satın a ma komisyo -

1· • (400) tane komp1e efrat 
~ N unıune ve evsafına uyg~n .. ~ ( 15) de kapalı arf 

eger ta ·ımı 31-3-935 pazar t>unu sa.at · ı er gün ko-
eks"l 1 Sar .. namesı ı 

• 
1 tınesiyle satın almac<Htır .. ·. • .. m le e'Yer takımı-

ınısyonumuzdan p:.lrasız almabılır. Kf? Pb. "lt~iştir Ek-
nın b" . r (30) kuruş ıat ıcı . 
.
1 

ır tanesıne (61) ıra . 1 k 'lkJ teminat mak-
~1 tnıeye girmek istiyenler (1839) lıra ı ı ve şartnamede 

Uz veya banka mektubu. 2490 sayıl~ kanu~tubu eksiltme 
Ya~ılı belgeler icinde bulunan teklıf me 

1 
· ('=41) -930 

günü saat (14) de kadar komisyona verme erı. .., ,, = 
i, aı: ır· 

1 1 
nıı ,111 1111 ·:ı:ı ı ııı:· ıııı•r. nııtımıınım::!r 11111 ı 1111 ii 

~ 
1 
1 KIZIL ÇARİÇE 
il 
~ 
cııııııııu ııııııım .. ··ıııırno .... 

Pek yakında Yeni sinemade 
il' il ıı ııı·ı: 1111 il il ,111111 ını ılll 

Jandarma (;enel l{onıutanlığı 
Ankara Satına ima !(om. syoınindan 

N.. (ı" 000) çift yerli yün ço-
b umune ve evsafına uygun "'"• k 1 ·ıtme ile sa -

ra 30. 3. 935 cumartesi saat (15) de açı e ~s~ misyonu • 
tın alınac ktır. Şartnamesi parasız olara of at biçil -
ltı~zdan verilir. B"r çift çorab icin (30) k)url~ş lıık ilk te -
llııst· ~ · · l r (495 ıra 

.'I! ır. E ciltm ye girmek ıstıyen e 0 yılı kanun 
lllın t , ktubu ve 249 sa 
\> a makbuz veya ban ·a me 1 "itme giin ve caa -
e sartnamesin 'e yazılı belgelerle e .sı l-970 

tında komisyona rrelmeleri. (540) 
--- b 

Jandarma Genet komutanlığı 
~u. K.) Ankara satın alma ko· 

llıisyonundan: erli malı (2000) 

kil Jaı:darma ihtiyacı için evsa~_ın.~ ::a~u~f) de açık eksilt-
lll 0 eger sabunu 2. 4. 935 salı gunu (59) kuruş fiat bi-

. e i~e satın alınacaktır. Bir k~lo sabuıı~uruştur. Şartname 
Çhllrnıştir. İlk teminat (88) lıra (50) b'I"r Eks"ltme· 

e ·· · dan alına ı 1 
• • '" r gun parasız olarak komısyon .. .. aat 14 e kadar ılk 

,, e g· 1 . . l . k iltme aunu s . 
te . 1rme { ıstıyen erın e s 0 ka mektublarını komıs-
rnınat sandık makbuzu veya ban 1- 1006 

~teslim etmiş olmaları. (576) 

İınar müd ·iri ·iO-ün ~ (.>n: 
. _o "k edilen 198 ada 6 parsel 

11 
Bahriye caddesinde ıstı~la d n yola tesadüf eden 

ı:nıaralı Bayan Kamileye aıt hane ~ günü saat on beş
d snıı kesilmek üzere 3. 4. 935 çrşa~ : Taliplerin İmar 
rtı~· P~zarlık ile artırmaya konuk mu~ uo~a müracaatları. 
Udurlüğünde teşekkül eden omısy 1 1064 

(623) -

ıstanbul komutanlığı emrin leki kıtnar ınnyacı ıcin 200 
ton un kapalı zarfla eksiltme) e konulmustur. İlıalesi 30 
mart 935 cumartesi günii saat 15 d~dir. rAuvakkat temi
nat 1650 liradır. Beher kilosunun tahmin edilen fiatı 11 
kuruştur. Şartnamesini gönnek istiyenler her gün eksilt
meye girecekler belli gün e saatmda teklif mektublarını 
İstanbul komutanlığı Sa. Al. Ko. na vermiş bulunmaları. 

(584) 1- 988 

ELEKTRİK TESİSAT İLANI 

Zir poligonunda y~prlacak tenvir tesisatı açık eksilt
meye konmuştur. Kesif bedeli 2878 lira 26 kurustur. Ke
şif şartname ve şe?ckesi _be~eline ~ar 1 fen sanat dördün
cii şubesinden verılecektır. Ihcılesi 30. III. 935 cumartesi 
günü saat on birde komisyom mu ca yapılacaktır. Muvak
kat teminatı 216 liradır. E iltmeye girecekler 2490 No. lr 
kanunla artnamede is.en n belgeleri birlikte getirecek-
lerdir. (582) 1-1008 

İLAN 
1 - Yer1i fahri ·aıar ma

mulfitından 25,000 me re ek
mek torbatı::ı bez k palı 
zarfla eksiltmeye konul 11u -
tur. 

2 - Beher metresini 1 t2h
m;n edilen fiatı 97,5 kuruş
tur. 

3 - İhalesi 26-3-935 salı 
günü saat 11 dedir. 

4 - Muvakkat teminat 
1825 lira 13 kuruştur. 

5 - Şartnames"ni parasız 
almak ve örneğini görmek 
ıstiyenler her gün öğleden 
sonra komisyona uğrayabi
lirler. 

6 - Eksiltmeye girecek
ler muvakkat banka temi
nat mektup veya maliyeye 
yatmlmıs teminat karşılığı 
alacakları makbuzlarla ar -
tmna eksiltme kanununun 
2 ve 3 cü maddelerinde ya
zılı vesikalarla birlikte tek
lif mektuplarını ihale saa
tından en az bir saat evel 
M. M. V. Satınalma komis
yonuna vermiş bulunmaları. 

(537) 1-901 
1012 

İLAN 
ı - Tahmin edilen fiatı 

3774 lira olan 22 kalem def-

ter \ e cedvel açık eksiltme 
ile t bettiri1ecektir. .. 

2 - Eksiltmesi 3.4.1935 
car!'?amba 0 ünü saat 1 ı de -

ır. 

3 - Muvakkat teminat 
"83 lira 5 kuruştur. 

4 - Sartnamesini para -

Sil almak Örneklerini gör • 

mek istiyenl r her gün öJ,- -
J den sonra rnmisyona ge -
lebi~;rler. 

5 - Eksiltmeye girecek
ler mU\akkat banka teMinat 

w ktub veya makbuzlariyle 

k::ınunun 2 ve 3 maddelerin
de yazılı vesikalarla birEkte 
il ale gümi ,.e saatinck M . 
M V. satmalma komfo~ o -
Pi.ma gelmeleri. (608) 

1-1031~ 

Kira ık Bağ 
Şehire on beş dakika me

safede topraklık mevki inde 
yüz otuz beş N o: dört oda, 
bir mutfak, salon ve bod
nımu ve suyu havi bağ ace· 
le kiralıktır. İsteklilerin için
de oturanlara baş vurmala-
rı. 1~1106 

TORKiYI iŞ aANIC,/dl 

\ .. kt•ri hthrikalar l mum 
:\liidiirliiğ;ii Satmalma 

Komi") onu 11anlan 

r:UHTELlF ALAT 
Tahmini bedeli 1650 lira 

olan yukarda yazılı muhte
lif alat Askeri fabrikalar u
mu.n Müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 30 mart 
935 tarihinde cumartesi gü
nü saat 15 te açık ekciltme 
ıle satın almaca!:tır. Şartna
me. bedelsi.1.dir ve l::omisyon
dan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan 123 lira 
75 kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona gelme-
leri. (589) 1-1011 

225 KILO KÖSELE 
Tahmini bedeli 700 lira o

lan yulumla miktarı yazılı 

kösele müteahhit nam ve he
sabına Askeri Fabrikalar sa
tmalma komisyonunca 30 
mart 935 tarihinde cumarte
si günü saat 15 de açık e 
siltme ile satın almacaktn. 
Şartname bedelsiz olup ko
misyondan verilir. Taliple· 
rin muvakkat t minat olan 
elli iki buçuk li a ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle l·o
misyon müraca tları. (SQ ) 

6700 KİLO DEMİR 
Tahmini bedeli 1000 li

ra olan yul arda mikdan } a
zılı demır müteahhid n m 
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Se: tı ık Arsa 
Yenişehir<le İş BankaSl 

Şirketler Miiuüriı Bay Ha· 
mid'in evi yanmda (665) 
metrelik bir arsa satılıktır. 
Telefon 1069 1-1115 

ANKARA ÜÇÜNCÜ İCRA 

MEMURLUGUNDAN: 
Haciz edilen satışına karar vcııt 

rılen aş grd cınsı ya ılı m ~ 

28-3 935 gunundt saat l Z de HİI 
s r a Alı U \ ı Ş raph e d ~ 

su ön un de Scit ı acakt ı : Mu e\ 

rilerın mahalhndc mcmnı umuzd 
.:aş vurmaları bıldirilir: 

1 adet beş bin• kilo KutahyC' 
kbmuru. 

2 ,, S450 litrelik rakı ka a
nı, bakır 

3 ,, rakı sişe imali makinast 
l-1104 

ve hesabına Askeri fabrika .. 
lar satın alma komisyonun.
ca 30 mart 935 tarihinde 
cumartesi giinü saat 15 de 
açık eksiltme ile satın alınq 
caktır. Şartname bedelsiz o
lup komisyondan verilir. Ta 
liplerin muvakkat teminat 
olan 7 5 lira "e 2490 nuına • 
ralı kanunun 2 ve 3. madde· 
lerindeki vesaik le kom· yo
na müracaatları. (591) 

İLAN 

le e ilece · 
ton A •rup 

1- 13 

Antalya Va Hiğindeı : 
1 - Vilayet İd rei Husu.,iyes· ... e alı 1· ·ak r 

lira mul mmen be Jelli iı kuru buharlı sil· 
kanuna · re 1-5-935 çarı:: mba günü sası,t de ih·' 
mek üz e kapalı zarf usuliyle eksiltmeye rnnulmu L 

2 - Eh.siltme iclarei hu usiye binasın a toplan ca-.. o
lan daimi encümende yapılacak ve teklif n cktupla ı o g· • 
nü ihaleden bir saat evelıne yani saat 14 de kadar · et 
makamına veriln ·ş olac ktır. 

3 - Silindir Mjkineleri KİLİRİN6 mevcud me 
!erden getirtilece ~tir. 

4 - Eksiltmeye ait hu:susi ve nmumi şartna 1elerin 
birer örneği İstanbul Nafıa Başmühendi liginde me\. cud 
olduğu gibi istiyene Antalya valiligindcn de gönderilir. 

(618) 1~1111 

Aydın Nafıa 
Başmühendislığinden: 

1 - (20758.18) lira kesif bedelli Aydın - Tire yolunun 
17+455-19+233 arasında 9 menfez inşaatı eksiltmesine 
istekli çıkmadığından yeniden ve bir ay müddetle pazarlık 
eksiltmesine konulmuştur. 

2 - İsteklilerin 661 numaralı eksiltme kanunu ıa goro 
hazırlıyacakları vesikalarla % 7,5 nısbetinde teminat ak· 

çasiyle 11-4-935 perşembe günü saat ış de vilayet encüme· 
nine gelmeleri. 

3 - Eksiltmeye girecekler ehliftti fenniye ve ika la· 
rını basmühendisliğe mi.iracaatla ali'ria!arı. 

4 - Fazla izahat almak keşif evrakını görmek i. ti en
lerin İzmir ve Aydın Nafıa Başmühepdislig"ne mı rac, at-
ları. (613) ,. 1-110 

Karacabey harası 
tV üd .. rlüö-iind 

~ 
• • 

Karacabey harası Merinos yetiştinn~ çiftliğinde l 
yaptırılacak 5973 lira 7 kuruş bedeli keşifli bir adet 1 o 
banyosu açık el .. siltme usuliyle 2 nisan 935 tarıhind~ ah 
günü saat on dörtte ihale edilecektir Şartname, proje e 
keşiflerini görmek isti yenlerin İstanbul, Bursa nafıa baş
muhendislikleriyle Hara Müdürhiaüne ve ihale giinü de 
"448,. lira muvakkat teminatlariyl~ birlikte Bursa Na'"ıa 
başmühendisliğine müracaatları ilan olunur. (1401-650) 

1-1118 

Denizli Evkaf Müdürlüğünden: 
. Denizli Evkaf J:'lüdü:i~eti tarafından yaptınlacak 663~ 
lıra 91 kuruş bedelı keşıflı mahiyeti fenni ve mali şartna.
me ve kesif ve planında yazılı evkaf dairesi binası inşaatı 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İstekliler bu husust~ 
ki ~am~~ini Denizli evkaf müdürlüğünden aJabilirıerJ. 
v~ ogrenebılırler. Kapal_ı eksiltme 27-3-935 çarşamba ~ 
nu saat 15 de Evkaf daıresinde toplanacak komisyo;dct 
yapılacaktır. Muvakkat teminat miktarı 497 lira 85 kuruş.o
tur. İsteklilerin vesikalariyle beraber müracaatları ilan °"" 

lunur. (534) ı - 915 
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•• •• 
BUYUK 

Tayyare Piyangosu 
18 inci tertibin 6 ıncı çekişi 

11 Nisan 1935 tedir. 

Büyük ikramiye200000liradır 
yru·a 25.000~ 20.000. 15.000, 10.000, 

5.000 liralık ikrami~eler H' 50.000 liralık miiki
fat varthr. 

.:r1x11.:t:jltx1ı: :rXxXTXx1xXx1x1x1x1x1rJ:r1x1x1xJ:ı;?;P:Tµ 

Kimden 
istimlak 
edildiği 

Bayan 
Fehime 

mahallesi sokağı Ada parsel 
No. No. 

Yenice amazgah 211 5 

takdir edilen 
muhammen 

bec.lel Lira 

250 

Yukarda kaydı çıkardan hanenin enkazı 3. 4. 935 çar
şamba giinü saat on beşde bilmüzayede satxlacnğmdan ta
liplerin İmar müdürlüğündeki müteşekkil komisyona mü-
racaatları. (622) 1-1065 

Ja arma 
Ank~ ra sa 

uınum kunıaııdanlığı 

nalına liomisyonun lan 
Nümune ve evsafına uygun (30.000) metre yerli malı 

kaputluk kumaşın 25. 3. 935 pazartesi günü saat (15) de 
kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. Şartnamesi (382,5) 
kurus bedelle her gün komisyondan alabilirler. Bir metre 
kumaş için (255) kunış fiat tahmin edilmiştir. Eksiltme· 
ve girmek istiyenler (5075) liralık ilk teminat makbuzu 
veya banka mektubu, 2490 sayıh kanun ve şartnamede ya· 
zı1ı belgeler içinde bulunan teklif mektubu eksiltme gü
nü saat (14) kadar komisyona vermeleri. (545) 1-925 

Adana Mensucat Fabrikası 
• • 
ışcı arıyor 

Asağıdaki şartlar dairesinde mezkur fabrikaya Müra· 
caat olunması, 

Fabrikamızın yeni tesis edilen gerek iplik makinaları 
gerekse dokuma tezgahlarında çalışmak üzere altı yüz 
işçiye ihtiyac vardır. 

1 - Eski iplik makinalarmda çalışan bir işçi on bir sa· 
attik mesaisine 150-200 kuruş kazanır. 

2 - Dokumada iki tezgah kullanan eyi bir işçi ise gene 
onblr saat mesaisinde beş top çıkarır ve beher top için kırk 
kuruş ücret aldığına nazaran 200 kuruş kazanır. 

'Yeni tesis edilen makinalarımız son sistem olduğu için 
bu makinalarda eyi bir surette çalışan amelenin daha faz. 
la kazanabileceği kuvvetle muhtemeldir. 

3 - Fabrikanın işçileri için kendi aralarında tesis edi· 
len istihlak kooperatifinden bütün ihtiyaçları piyasadan 
daha çok ucuz bir şekilde temin ve tedarik edilir. Bekar a· 
meleler her zaman kooperatifin lokantasında sıcak ve nefis 
yemekler bulabilir. 

4 -- Fabrikanın hususi hastahanesi ve daimi doktoru 
olduğundan her hasta amelenin tedavisi fabrika tarafın· 
dan temin edilir. 

5 - Fabrikamızda çalışmak arzusunu ızhar eden anıe· 
lenin Adanaya kadar tren veya vapur masrafları fabrika· 
ca .temin edilir. Şu kadar ki bir işçinin en aşağı bir sene 
fabrikada çalışmağı teahhüt eylemesi şarttır. Bir scn~den 
evel işini terkeden amele için yapılan masraf istihkakın
dan tevkif edilir. 

6 - Toplu surette amele geldiği takdirde bunların ya· 
tıp kalkmaları için bbrikantn amele evlerinden altı işçiye 
bir oda tahsis edilir. 

1 - Umuaıi hıfzıssıhha kanunu mucibince işçinin 12 
vaşından aşağı olmaması ve 12 yaşından 16 yaşına kadar 
olanların ise yalnız gündüz mesailerinde bulunan alabile· 
cekleri cihetle fabrikamızda çalışacak amelenin en ziya· 
de 16 yaşından yukarı olanları kabul ve tercih edilir. 

Fabrikanın tel ve mektup adresi: Tel. Mensucat Sey. 
han, Mektup - Milli Mensucat Fabrikası Seyhan Posta 
kutu No. (50) 1-1108 

--~--~~~---------------------,-~---~~---

Ankara defterdarlığından: 
2643 No. lu kanunla 2466 No .lu kanunun değiştirilen 

dokuzuncu maddesinin (C) fıkrası mucibince 1-4-935 tari
hinden itibaren Makarna, Şehriye ve Bisküvilerin paket· 
le satdması mecburi bulunduğundan, 

l - Evelce vergisi verilip ellerinde açık veya kapah 
olarak Makarna, şehriye ve bisküvi bulunduran alakadar
lar bu mallan 31-3-935 akşamına kadar tamamen sarf ve 
istihlake imkan bulamadıkları takdirde 31-3-935 akşamına 
kadaı· mevcut malların cins ve miktarım bir beyanname 
ifc mensup oldukları maliye şubelerine bildirmeleri. 

2 - Bu beyannamelere müsteniden mezkur · mallar 
Jf-3-935 akşamına kadar kendileri tarafından paketlene
rek bu paketlerin açılacağı yerleri maliye §ubelerine mü· 
hürletmeleri ilan olunur. (651) 1-1117 

ULUS 

Devlet Demiryolları ve Liman
ları işletme U. Müdürlüğünden: 

Bedeli muhammeni 7500 lira olan 15 milyon kırmızı 
boş bilet kartonu 10 nisan 1935 çarşamba günü saat 15,30 
da kapalı zarf usuliyle Ankara'da İdare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 562,50 liralık muvakkat te
minat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalarla kanun 
un dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe manii kanu
ni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle birlikte 
iki tane nümuneyi aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankara'da malze
me dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm Müdürlüğünden 
ve İzmirde İzmir mağazasından tedarik edilebilir. (630) 

1-1112 

4x1x1p:1 Şehir Çiçek Mağazası 

SAPUNCAKS 
Bahçelerinizi şimdiden dil zelttiriniz 

Her cins Avrupa çam, meyva, orman ve müzeyyenat a
ğaç ve fidanları için mevsim geçmeden sipariş veriniz. 
Yıldız, teber, kana, glayöl soğanları ve bahçe aletleri 
bulunur. Telefon: 3718 

~IeJ:rIJ#fllx1ı:1x1r!T1x.J.TJ:r1xXx1x1x1x1x1x1xXxXxXx1ı 

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara Tohum Islah istasyonunda yapılacak ahır bi

nasının inşası pazarlık suretiyle eksiltmeye konulmuştur. 
2229 lira 47 bedeli keşifli olan bu inşaatın mukavele, 

şartname, keşif cetveli ve planı 15 kuruş mukabilinde Zi
raat İşleri Umum Müdürlüğünden her gün alınabilir. 

Taliplerin yeni yıla aid Ticaret Odası ve Nafıa Bakan
lığından alınacak fenni ehliyet vcsikalariyle ve 167,50 li· 
i'ahk muvakkat teminat mektub veya makbuzlariyle bir· 
likte pazarlık günü olan 26. 3. 935 tarihine rasthyan sah 
günü saat 15 de Bakanhk artırma, eksiltme ve ihale ko -
misyonuna gelmeleri ilan olunur. (600) 1- 1027 

Aukara İcra Dairesi Gayrimenkul Satış ~lcmurluğundan 

Mahcuz olup satılmasına karar verilen Tapunun 31-5-930 tarih 
ve sıra 51 cilt 59 911 yeni vergi numaralı Atıfbcy mahallesinin ba· 
ha harmanı mevkiinde vaki şarkan dağ ardı ve ulucak çcşmcı;i ta
riki garbeı1 ve şimalen ve cenuben Hakkı mürur olarak tesis edilen 
arsa hududiyle mahdut ve 3825 metre murabbaı sahada ol.ıp beher 
metre murabbaına yirmi kuruş kıymet takdir edilmit o!an bir kıta 
arsa aşağıda yazılı şartlar dairesinde satılmak üzere açık artırma
ya çıkarılmıştır. 

SATIŞ ŞARTLARI 

1 - Satış peşin para ile olmak üzere 28-4-35 tarihine mUsadif 
pazar günü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satıt me
murluğundan yapılacaktır. 

2 - Talipler takdir edilmi§ olan .yukardaki kıymetin onda biri 
Uıerinden % 75 pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek
tubunu eetireceklerdir. 

3 - Satıı günil artırma bedeli takdir edile.n kıymetin % 76 ini 
bulduktan ve Uç defa nidadan sonra mezkQr gUnUn l<S ıncı eaatin
de en çok artırana ihale edilecektir. 

4 - İtbu tahrirattaki artırmada teklif edilen bedel mukadder 
kıymetin % 75 ini bulmadığı takdirde 13·5-935 tarihine milaadif pa
nrtesi cünü saat ya kadar yapılacak ikinci artırmada ~ı:a 
Uç defa nidada.n sonra saat de keza mukadder kıymetin % 15 
fini bulmak artiyle en çok artıran talibine ihale olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci ihalelerde ihale bedeli ihaleyi müteakip ve
rilmediği takdirde Uzerine ihale edilenin talep eylemesile ihale tari
hinden itibaren 7 gün içinde ve;,meye teslim edilmediği takdirde iha
le bozulacak ve işbu talipten evel en yüksek teklifte bulunan talibin 
teklifi veçhile almağa razı olup olmadığı kendisinden sorulduktan 
sonra teklifi veçhile almağa razı olduğu takdirde farkı ihalesi feshe
dilen 1 inci talipten tahsil edilmek üzere ikinci talip uhdesine iha
le olunacaktır. Teklifi veçhile almağa razı olmadığı takdirde ise 
mal yeniden 15 gün müddetle artırmaya çıkarılacak ve en çok artı
ran talip üzerine kati ihalesi yapılacaktır. 

6 - Her iki artırmada da mal talibine ihale edildikte tapu harcı 
% 2,5 dellal ücreti talibe ait olacaktır. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla dığer alakadarların gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiala
rını evrakı müspitelerile yirmi gün içinde icra dairesine bildirme
leri aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadığından aatı~ be
delini paylaştırma muamelesinden hariç tutulacaktır. 

8 - Artırmaya iştirak edenler daha evcl şartr.ameyi görmüş oku· 
muş ve gayri menkul imar vaziyetini bilmiş bunları tamamen ka· 
bul etmiş ad ve itibar olunacaktır. 

9 - İşbu açık artırma şartnamesi 15·4·935 tarihinden itibaren 
P33-24 doıya numarasile herkese açıktır. 

10 - Taliplerin mezkur tarihlerde icra dairesi gayri menkul aatıı 
memurlufuna müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 1-1114 

24 MART 1935 pAZ"P. .. 

Açık e t e i ant 
Ziraat Veka~etinden: 

his· 
1 - Eksiltmcğe konulan iş (Ankarada tohum ısla 

tasyonunda bina) inşaatıdır. . 
4

999 
(Piana göre inşa edilecek binanın keşif bedelı 

lira 30 kuruştur. 
2 - Bu i~e aid şartnameler ve evrak şunlardır: 
a - Eksiltme şartnamesi 
b - Mukavele projesi 
c - Keşif cetveli 
d - Proje 
e - Fenni şartname istiyenler bu şartnameleri ve e~~ 

kı 35 kuıuş mukabilinde Ziraat umum müdürlüğünden 
bilirler. .. .. at 

3 - Eksiltme 27. 3. 935 tarihinde çarşamba gunu sada 
15 de Bakanlıkta artırma eksiltme ve ihale komisyonun 
yçtlKa~~ • 

4 - Eksiltme açık olarak yapılacaktır. . 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 374,95 IİJ'8 

muvakkat teminat mektubu veya makbuzu vermesi, bUll' 
dan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi ıs· 
zımdır. · . il 

Ankara vilayeti nafıa başmühendisliğinden verılıtl 
fenni ehliyet vesikası. 

Yeni yıla aid Ticaret odası vesikası. , 
6 - Taliplerin üçüncü maddede yazılı saatta Bak~ 

lığa artırma, eksiltme ve ihale komisyonuna geırnel 
ilan olunur. (599) 1-1~ 

Birlik yurdu gazino ve lokantası 
Y enişehirde Orduevi karşısındadır. 

Şehrin ihtiyacına göre tanzim edilerek Yeni şehirde 
Orduevi karşısında açılmıştır, 

l,,.okantasında: 
Yemekler gayet nefis bir surette ihzar ettirilmektedil' 

Bu nefasete karşı tablidot üç kap yemek, kahve ve taşde
len suyu dahil (55) kuru§tur. 

Gazinosunda: 
Her nevi meşrubat ve oyun levazmu mevcut olup fiat" 

lar mutedildir. 

Tabldot yemekler 
Yalnız Yenişehirdeki evlere gönderilmektedir. Aboneı 

lerimizin pek fazla iltifatına ve rağbetine mazhar ol~ 
müessesemiz yemeklerini günden güne daha nefis bir ba 
de takdim etmektedir. 

Lokantamızda Telefon: 3949 
Diiğün ve her nevi davetler için hassaten ihzar edil~İf 

takımlar mevcuttur. Çok temiz ve nezih ziyafetler verılO' 
bilir. 

Tabldot yemek fiatlan aşag1dadır. 
Sabah akşam Sabah akşam 

dört kap üç kap 
Lira Lira 

35 25 Bir kişilik 
60 45 tki ,. 
80 60 ttç ff 

100 80 Dört • 
1-1084 

Gazi Terbiye enstitüsü 
\Müdürlüğündens 

Mektebimize 50 ila 100 ton kok kömürü alınacaktır· 
Şartnamesi Mektepte görülebilir. Açık eksiltmesi: 25:~ 
935 cumartesi saat 14 de Ankara Mektepler muhasebecılı• 
ğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. Beher tonuıı 
muhammen bedeli 31 lira, muvakkat teminatı 232 lira 50 
kuruştur. Eksiltmeye gireceklerin muvakkat teminatları· 
nx saat 13 de Vezneye yatırmaları laznndır. (555) 1-92Z 

Çankırı Belediye Reisliğinden 
20.3.1935 te ihalesi yapılmak üzere kapah zarf usulile 

münakasası ilan edilen (150) adet su sayıcısmın münaka· 
sası, görülen lüzum üzerine, 20 gün daha uzatılmış ve a~1" 
nacak sayıcılarm kuturları ve teslim müddetleri değiştirıl· 
miştir. İhalenin 10.4.1935 günü saat 14 de Çankırı belediy• 
dairesinde yapılacağı ilan olunur. _.,,, 

G imtiyaz sahib-;-:-Başmu 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
\'azı İşleri MUdUrU Nasuhi 

.-1 .._.__SİNEMALAR 
f YENi f 

BAYDAR 

Çsnkm caddesi clvaruıda 

L
Ulu! Basımevind• basılmış· 

_ '"'-

Telakkı edilen emı'r mucibince sinemalar seans aralarında tamamen hav.ılanduı lacaktır 

BUGÜN BU GECE 

Llan Haldin en son ve en güzel eı.eri 
SEVDA GECESİ 

"Almanca aözlU, müzik, dans eğlenceli 
ubnelerlt dolu mua.ır:am bU ,adeıer 

BUG'ÜN BU GECE 

Hissi ve müessir bir şaheser 

BEY AZ RAHİBE 
Can. Helene Hayıeı; - Clark Gable 


