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19 ILKKANUN 1936 CUMARTESi 

Bugün gazetemiz 
on iki sayfadır 

HER YERDE (5) KURUŞ 

ARTIRIM ve YERLİ M_4Ll HAFT_4Sl KAPANIRKEN 
Cumur Başkanı Atatürk ile 

Ekonomi bakanımız son bir yılda memleket 
ekonomisinin delilli bir izahını yaptı ve milli 
kalkınmanın gerc;ekleştirdiği neticeleri anlattı 

Kıral Jorj arasında 

Aşağıdaki telgraflar teati edilmiştir : 

albncı 

MAJESTE ALTINCI ]OR] 

LONDRA 

« ... Bu cemiyet, artık, kültürü, şuuru, tamamen benimsediği tekniğiyle, 
kendi topraklarında kendi emniyeti, kendi refahı, kendi saadeti ile, Jcen. 
dine ve dünyaya faydalı olmak yolnnu tutmuştur. Kemalist inkilab içinde 
türk vatandaşı, zahmet siz, gösterişsiz, kendi öz ve hakiki hüviyetini 
bulmuştur ... » 

llajestelerlnin kudretli Britanya imparatorluğunu te~kil eden millet. 
l«in mubdderatım ellerİM aldıkları esnada kendilerine en har ve kalbi 
tebriklerimi takdim etmek isterim. Bu vesileden bilistifade majeste/eriy
le banedaıu /ura/ilerinin ~detleri, Britanya milletlerinin refahı ve mem
leket/erimiz arasında mevcud ananevi dostluk bağlarının takviyesi hak· 
lu11da.lc.i en gazel temennilerimi arzederim. K. ATA TÜRK 

TORKIYE COMHURlYETI BAŞKANI 
Ankara 

Tahta cülusum münasebetiyle habmüvaz telgrafının almak, Mis
ter President, beni çok mütehassis etti. Güzel temennilerinize bütun 
samimiyetimle tqekkür edrim. Memleketlerimiz arasındaki dostluııt 
münasebetlerinin, mütekabil menfaatler ve milletler arasındaki sulh 
ve refahm inkişafı nef'ine tekamül etmede berdevam olması en har 

Arlhnm oe yerli malı laaltası Jolayısiyle, ulusal ekonomi oe aTttırma kurama taTalınJan 
tertib edilen ıeri konleranılardan yedincisi, dün, lstanbul radyosunda, Ekonomi Bakanunı:z 
8. Celal Bayar taTalınd an verilmiıtir. 

Türk ekonomi•inin •on bir yıllık hayat ve laaliyetine aid bir bilan,o lai!-viye_~i _t~ıyan 
bu değerli konutmayı aynen, sütunlarımıza alıyoruz : emelimdir. Georges 

Sayın dinleyiciler; 

Tasarruf ve Türk malı haftasını, ta.. 
amüJ, bu mevzula alakadar vazife almu; 
olanlar için, hesap verme haftası ha -
line koymuştur. 

İktisat Vekili sifatile, bundan hu 
ıusi bir memnuniyet duymaktayım. 

!.4rıırım mefhumunun inki§tı/ı 
ÇünH:ü, tasarruf ve milli mal hareketi 

bir milletin intibah ve ilerleyiş hare -
ketinin miyarıdır. Her sene, bu gün -
lerde, bir yıl evvele baktığımız zaman, 
aradaki mesafeyi görmek, hepimize gö
nül ferahlığı ve yeni çalışma 'evki ve
riyor. 

Vücut makinası, alınan gıdadan bir 
lsaamını, yağ halinde, ihtiyaç zamanı 
.İ~in usarruf ediyor. Bu, otomatik, fiz
Y.oloj4&., b4:.Ja!clif!dir. 

tMıı ... P 1 iq 1 •=• • elleria. 
geçen yiyeceğin bir kısmını, ihtiyaç za-
manları için, bir tarafta saklamış ol -
duklarını görüyoruz. Bu hayatı muha

faza insiyakından doğan bir harekettir. 

Medeniyet ilerliyor; mal ekonomisi 
devri geliyor. Mahsulatın, mamulatın 
tasarruf edildiğini görüyoruz. 

Eskiler haricinde vücut bulan yeni 
eleman, tasarruf edilen şeyin fazla kıy
nıet, fazla fayda temin ettiği zamanlara 
saklanmasıdır. 

Para kıymet mikyası olarak ortaya 
çıktıktan sonra da, vaziyet uzun müd
det değişmiyor. 

Bu devrilerde, tasarrufun ifadesi : 
Dişten artırmak veya « Ak akçe kara 
gün içindir > sözüdür. 

Halbuki tasarrufun, ileri, hakiki ve 
müsbet ma.nisı bunun tam tersinedir : 
Ak akçe, ak günü hazırlamak içindir, 
dişten degil işten artırmak lazımdır. 

Tasarrufun bu yeni manası . 18 inci 
asır Büyük Endüstri inkilabile başla -
ınış, omuz omuza ilerlemiştir. 

19 uncu asrın cemiyet faaliyeti saha-

BUGüN 
İç sayfalarımızda: 

ikinci sayfada : 

• 

Memlekette soğuk dalgası. - iç 
haberler 

Vçüncü say/da : 
Milletler cemiyeti konseyinde 
İskenderun meselesi görüşüldü. 

- Dı' haberler 

Dördüncü say/ada : 
Şark demiryollarr devlete geçer• 
ken. - Yabancı gazetelerde oku· 
duklarımız. 

, 'lleıinci 1J1Jy/ada : 
Sağlık bilgileri. - Son dakika 

'Sekizinci sayfada: 
Ankara stadyomunun açılif tCSre
ni, Spor. 

"IXıssaosssaa%1l&ssOtJiJOiJOTJOı. 

sında en büyük ihtiraı Anonim ve ona 
benzer şirketlerdir. 

Tasarruf, bu tarihlerden sonradır ki 
ferdi bir ihtiyat değil aynı zamanda 
milli bir istihsal manivelası haline gel
mştir. 

Mem1(' 1·e tim;7İn c!conom;k vaziyeti hak. 
kındd ra . .Jyoda miihim b·r nutuk 

veren B. C. Dayar 

İleri milletlerin başarmış oldukları 

muazzam işlerin geniş sermayesini ve
ren, aynı ?amanda, büyük temettülerine 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

HATAY HABERLERİ 

Milletl~r f ,emiyetinin üç taraf sız görmen 
göndereceği haberi Sancaktaki mandater 

makamların ho~una gitmedi. 
Sancağın türklüğünü coğrafya ve tarih gösteriyor 

Sancakta, arablara silah dağıtılması türle emlakinin halebli biristiyan. 
lata sattırılması, aşar yükü altında kalan türklerin bankalara borçlandırıl· 
aıası gibi tazyikler devam etmekte ve Milletler Cemiyetinin göndereceği 
tarafsız KÖrmenlerin bu fecaatları anlamakta güçlük t;ekmiyecekleri ls
tanbul gazetelerine gelen haberlerden öğrenilmelr.tedir. lstanbuldalt.i arlca
daşımızrn bize gönderdiği bu haberler ~unlardır : 

I.lzkixe. 18 (Huıuaiı - Sancu•ta *6re organize etmek için de ıeceli ıtın-
türk unsurunun gösterdiği yekparelik düzlil faaliyet sarfolunmaktadır. Gene ba 
karşısında oradaki unsurlan birbirleri a- maksadla Musa dağm<iaki ermenilere si-
leyhine tahrik, mandater devlet memur- 1ih dağıttlmıjtxr. 

!arının gündelik faaliyetleri haline gir· Hama, 18 (Hususi) - Uç tarafsız 
miştir. Bunun için yapılan hareketler a- görmenin Sancağa gönderilmesi için mil-
rasında arablann silahlandırılması birin- letler cemiyeti tarafından verilmiş olan 
ci planda gelmektedir. Kuaeyr köylerin- karar mandater memurlar ve vataniler a-
deki arablar açıktan açığa silahlandml-
maktadır. Sancakta birbirleriyle aralan 
açık bulunan ermenilerin aralanru bul· 
mak ve bunlan taşnak partisi emellerine 

raaında iyi tesir bırakmamııtır. Görmen
lerin Sancak sabaamda yapacaklan tet· 
kiklerde en çok şu noktalar derhal göz
lerine çarpacak bir haldedir: 

===-==============================~--================= 1) Türkler madarun başladığı zaman-

Avam l{amarası tatil devresine girerken danberi kültür bakımından bir çok taz
yiklere uğramışlardır. Hele köylerde 
türklere mekteb açtırmamak suretiyle 
tutulan yol dikkate layiktir. Kasabalar· 
da ise talebeye milli varlıklannı unuttur
mak için her türlü tedbirler almıtll§tır. 
Türkçe yerine arabça okutulması için 
bazı müteassıb kimselerin müzahareti i
le faaliyet ilerletilmiştir. Bunları anlamalı: 

Bay E(len, İspanya ve karışmazlık 
11ıeselelerini izah etti 

Londra, 18. (A.A.) - Öğrenildiği

ne güre, B Ldcn, b• '··n enternasyonal 
vaziyet hdkkıncia Av .. m kamarasında 
r --~ 

ıivam kam:ırasmda ispanya işleri hakkın-
da beyanatta bulunan B. Eden 

beyanatta bulunacak ve bundan sonra 
Avam kamarası 19 sonkanun tarihine 
kadar tatil yapacaktır. 

Londra, 18 (A.A.) - Avam ka· 
marasında dış politikaya müteallik ko
DUfıralar esnasında B. Eden, bilhassa 

fspanyanm vaziyetinden bahsedeceği
ni söylemiştir. Muhtelif suallere ce

(Sonu 2. inci sayfada) (Sonu 2. inci sayfada) 

1SP J\NYOL ISY ANI 
l\Iadt·i 

Madrid'de bir harabe beline 

~ ii~lüğü ve l(atalonya 
e de«·§· dikler 

e ' 

gelen elektrik santralı (Yazısı S. inci sayfada) 

ÇIN 
HADiSELERi 

Bütün Çin eyaletleri 
merkezi hükilınetle 
birlikte asilere karşı 

savaşacaklar 
Londra 18 (A.A.) - Royter ajansı

nın öğrendiğine göre Lon.dradaki Çin el
çiliğine Nankin'den bir telgraf gelmittir. 
Bu telgrafta bütiln Çin eyaletleri hükil
metlerinin a.ilerc kar)ı yapdacak savaı
ta merkezi hükümete yardım vadinde bu
luncluldan bildirilmektedir. Kawanp 
vaJü umumisi general Petıunghai'nJn 

vadetmiı olduğu yardıma büyük bir e
hemiyet atfedilmektedir. General, geçen 
yaz cenubda çıkmış olan isyanın başlıca 

(Sonu 7. inci sayfada) 

Fıkra 

Madamki 
sormadınız .• 

Sancak mDnakaplarında ileri süral. 
düğünü gördüğümüz garib bir mantıi 
ela ıudur: ya niçin on küsur yıldanbed 
meselenin arkasından koşmadınrz? 

Halbuki, hükümetin teşebbüsleri.a

den başka, pelc iyi hatırlarız, türk ga• 
zeteleri .sık.sık bu bahsi Jcurcalayagel• 
miştir. Bizim, birçok i§1erimiz arasıo
da, asla unutulmayan bir Sancak ıstıra.. 
bımız vardı. 

- Bir bankaya imzalı senedle bir em.,. 
net bırakıyorsunuz. Epey zaman geçi
yor: günün birinde gazetelerde banlca
nrn tasfiye edilmek üzere olduğunu h;.. 
ber alıyor, sened cebinizde, hemen kişe. 
ye koşuyorsunuz. Direktör Elendi, sizl 
gözlüğünün altından süzüp: 

- Af edersiniz, diyor, şimdiye kadar 
kfili derece soruşturm:ıdığınrz için, ıe
manetinize ehemiyet vermediğinizi zan
nederek, onu devretmiş bulunuyoruz! 

- Fakat .. lşte senediniz .. Kusurum 
onun altındaki imzanrza hürmet etmek· 
!iğim midir? 

- Doğrusunu isterseniz, acele ile, 
imzamın üstüne n a m ı n a işaretinl 

koymayı unutmuşum l sterseniz mahke. 
meye gidebilirsiniz. Fakat şurasını da 
unutmayınrz ki mesele sizinle mahkeme 
arasındadır! 

Tıpkı bizim anahtar ve su masalı gi· 
bi bir §ey: Sancak nerede? Suriyeye 
düştü. Suriye nerede? Cenevreye ka~ 
tı. Cenevre nerede? Artık onu da mer
hum Vilsondan sorunuz! 

Fakat ne çocuklarız; ne de davAnrn 
mantık oyunlarına tahammülü var. Se
ned kimin, emanet nerede olduğunu bi. 
liyoruz. Facianın perdesi kapandıktan 
sonra, gülüşürüz. - Fatay 



SAYFA~ 

HATAY HABERLERİ 

Milletler Cemiyetinin üç taraf sız görmen 
göndereceği lıaheri Sancaktaki mandater 

makamların hoşuna gitmedi. 
(Başı 1. inci sayfada) 

için gönnenler hiç bir güç.lüğe uğrarnı
yacaklardır. 

2) Türklerin elindeki n1ü!kler de bü
yük bir süratle, ve en çok halebli arab 
hıristiyanların eline geçmektedir. Bunun 
için Suriyenin hiç bi: mnıtakasmda tat
bik edilmiyen kanunlar ve zecri usuller 
tatbik edil:nektedir. 1926 da buğdayın 
kilosu yirmi kuruşa satıldığı zaman tarh 
edilen aşar vergisi bir sene sonra buğday 
kilosunun dört kuruşa düşmesine rağ
men 936 ya kad:- ayni mikdardan aşa
ğı düşmemiştir. Öyle zamanlar olmuştur 
ki gelen varidattan tohumluk dahi ayır· 
mak imkanını Lulamıyan köylü üstelik 
borç ederek bu ergiyi ödemi tir. San
cağın en zengin mıntakası olıın Amık o

vasında bugün fahiş bir surette borçlu 
olmıyan tek köylü ve çiftlik sahibi kal
mamıştır. Müsavi olmıy;m nisbetler i
~inde tevzi edilen vergiler yüzünden 
bankalara borçlu türklerin mikdan ço
ğalmakta:lır. Tı.:nus bankasına borçlu o· 
lan "68'' ld<-iden "65'' i türktür. 

3) Sancakta sıhi tec;kilat t.ınzim edil

memi tir ki bu da türk ke afeti .aleyhine
dir. Bilhassa Am•k mmtakasrnda sıt· 

ma mücadelesi sureti mahsusada ihmal 
olunmu5tur. 

H leh, 18 (Hususi) - Sancağın Su
riyenin parçası olduğunu ileri sürmek is. 

tiyenlerin müracaatları bütün Sancak 
mmtakasmôa gülünç bulunmaktadır. 

Türklere muhalif olanlar da bilirler ki, 
Sancaktaki mühim coğrafya isimleri 
türkçedir : 

Kozluca, Karaçakıl, Ilıkpınar, Çakal
Jı, Topboğaızı, Çakaltepe, Yeniyapan, 
Uçtepe, Acarköy, Samanlı, Kurtkulak, 

Değir.nenkaşı, (Reyhaniye) Alaybeyli, 

Muratpaşa, Kızılkaya, Derindere, Fın

dıklı, Gediktepe, Paşaoluk, İligeçit, De

mirile, Soğukoluk, Nergislik, Çınarlayan, 

Soğukpınar, Soğuksu, Karasu, Karbe

yaz, Gökçegöz, Hisarcık, Kayacık, Ordu, 

Bayır, Bucak, Hrzırbey, Çınarcık, Bo
ğukoluk, Gelince, Gökmeydan, Beyköyü 
ilfih ... gibi. 

Sancak'ta yaşayan ve fazla nüfusu o
lan aileler hep türktür. Mesela: Antak

ya da Şemsettinler, Melek zadeler, Halef 

Ağa zadeler, Civelek zadeler, Miski za

deler, Büyük Müftü zadeler, Balcı zade

ler, Türkmen zadeler, Karabeyler, Ku

sayri zadelerin hepsi, Yahya Efendi za

deler, Bereketler; türk aileleridir. Amık
daki Mursal oğullan, Karabey zadeler, 

Bahadırlılar, Altuni zadeler, Sarıcahlar, 

Kodallılar, Kara Ahmetliler, Çirkin o
ğulları hep türktürler. Ne Yahya Efen
di zadelerden ne de Bereket zadelerden 
arabça bilenler bile yoktur. 

/ Avam I{amarasr tatil devresine girerken 

Bay E .. 'en~ isuaııya ve karışmazlık 
nıeselelerini izah etti 

(BJ~ı 1. incı sayfada) 

vab ver~u B Eden İspanyada, İspan
y<ının istemekte oldugu bir hükümeti 
görmek .. rzusunda bulun~uğunu söy
lemi~ ve şöyle demiştir: 

"- Bütün milletlerin ispanyadaki 

mücadele :lışında kalmaları ve ispan

ya milletim, kendi güçl ük1erini dile
diği gibi n.a!Jetmekte serbest bırakma
ları bir vazifedir. Bazı kimseler, bizim 
karışmazlrğı tasvib edişimizin, müca
dele halinde bulunan iki taraftan bi
rine veya ötekine karşı beslemekte ol
duğumuz sempatiden ileri gelmkete 
olduğu 'IlÜtaleasında bulunmaktadır

lar. Fak:ıt aldanıyorlar, açık konuş
mak isterim. 

Karışmazlıktan beklediğimiz neti
celeri elde edemedik. Fakat bu hal, 
karışmazlıtı inkar ve reddetmemiz için 
kafi bir sebeb midir? Zannıma kalırsa 
karışmazhğır. reddi, bir Avrupa har
bının teblikel.!rini yakınlaştırmak o
lur. ispanya hükümctine Büyük Bri
tanyadan mühimmat satın almasına 

müsaade etmek harbın cereyanı üze
rinde hiç bir tesir uyandıramaz. Bir 
tesir uyanması için Büyük Britanya
nın faal surette işe karışması lazım

dır. Bunu ise kimse aklına bile getir
mez. Karışmazlık hükümlerinin apaçık 
bir surette çiğnenmiş olmasına rağ

men, bir A»rupa ho.rbının tehlikeleri
ni uzaklaştmnağa muvaffak olmuştur. 

B. Blum, geçen ağustosta AvrJpa

nrn aynı ay içinde bir barba sürüklen

mek derecesine gelmiş ve onu bu hal

den karışmazlığın kurtarmış olduğunu 
söylerken hata etmiş olduğunu id
dia edemem. Karışmazlrğa rağmen Al
manya ve İtalyadar silah sevkedildiği 
iddiası ileri sürülecektir. Bunu bijiyo
ruz. Fakat karışmazlık anlaşması, bu 
ihlalleri kıymetten düşürmüştür. 

Avam kamarası, Fransa h:.ikümeti
nin geçen son baharda barb tehlikele
ri fazla duyulmuş olduğu fikrinde bu
lunabilir. Fakat Avam kamarasının ha
tırlaması lazımdır ki tehlikeleri mü
balagalandınnak, oniaır hi-- görmemez
likten gelmekten daha i} .u.ı.r. Şunu da 
söylemek isterim ki karışma..,lık poli
tikası bir zaf eseri değildir. Böyle bir poli
tikasının sa.:iikane takibi, gerek bizim 
için ve gerek Avrupa için çok akıllıca 
bir harekettir ve aynı zamanda İspan
yaya karşı borçlu olduğumuz bir vazi
fedir. Bununla beraber vaziyet, hiç de 
memnuniyet verici değildir. Karışmaz-

lık anlaşmasını ıslah için bir çare arı
yoruz ve açıktır ki en iyi çare bir kon
trol usulü bulmaktır. 

Bundan sonra B. Eden ingiliz dip
lomat ve konsolosları tarafından yapı
lan insanca çah~aları sena ederek 
şunları söyıemiştir: 

"- Bu sayede İspanyanın şimal 
garbı bölgesinde verimli neticeler el
de edilmiştir. Bu bölgede, aktedilen 
anlaşmalar sayesinde, Burgos ile Bask 
hükümeti arasındaki münasebetler Bur
gos ile İspanya arasındaki münase
betlerden daha az dü11mancadrr. 

Bu gayretler dolayısiyle şimdiye 

kadar yüzlerce sivil mübadele edildiği 
gibi, ilr.ride de daha dört bin kişinin 
ingiliz gemileri içinde mübadele edi
leceği umulmaktadır. 

İspanyanın öteki bölgelerindeki ma
halli otoriteleri bu mübadelelere vası
ta olmak hususundaki teklifimizden is
tifade etmeleri için nihayet inandır

n\iğa muvaffak olacağımızı ummakta
yız. 

Gönüllülere gelince, B. Eden İngil

terede bunun için hususi bir kanun ya

pılmasının mevzuubahs olamıyacağını, 

İngilterenin enternasyonal bir teşebbü

se taraftar bulunduğunu ve bu hususta 

esasen İngiliz kanunlarrmn mevcud bu
lunduğunu beyan etmiştir. 

Nihayet B. Eden umumi vaziyetten 

bahsederek bilhassa çok müşkül ve her 

tarafta birikmiş çetin meselelerle dolu 

bir senenin sonunda bulunulduğunu, 

ancak bu meselelerden hiç birinin halli 

imkansız olmadığım söylemiş, İngilte

renin şimdi Avrupadaki vaziyetinin ge

çen sene sonuna nisbetle daha elverişli 

olduğunu, bunun ise sulhun korunması 

bakımından hiç de ehem.iyetsiz sayıla

mıyacağını ve diğer mühim bir ammn 

de ingiliz - fransız münasebetlerindeki 

samimiyet olduğunu mü§alıede edere~ 

demiştir ki: 

"- Bütün mevcud müşkilatr taruma

mazlrk edemem. Ancak bir neticeye va

nla~ğı ü.m.iclin.i muhafaza ediyorum. 

Çünkü diplomasi için imkin.sız hiç b~ 
şey yoktur, yeter ki her teşebbüste ica

beden itimat ve sebat cesareti gösteril-
sin.,, 

Avam kamarasındaki harici siyaset 1 
müzakereleri Eden'in nutkuyla kapan
mıştır. 

ULUS 

Adana felaketi 
dolayı.siyle 

Yabancı memleketlerin 
taziyesi 

Fransa, Sovyetler Birliği. Amerika 
büyük elçileriyle ~ıugoslavya ve Bulga.. 
ristan elçileri Hariciye Vekaletine ver
dikleri takrirlerde, Adana seyUib fela
ketinden dolayı hükümetimize teessür 
ve taziyelerini bildirmişlerdir. Macar 
sefiri Hariciye Veicaletine bizzat gele
rek teessürlerini ifade etmiştir. 

Fransa hariciye nazırı ile İran hari
ciye veziri de hariciye vekaletine bir 
telgraf göndererek seylab felaketinden 
dolayı hükümetinıize taziyede bulun-
muşlardır. (A.A.) 

Seyhan taşmasına aid 
rakamlar 

Adana, 17 (Hususi) - Aldığım son 
resmi rnaliımata göre Seyhan nehrinin 
taşması yüzünden meydana gelen vazi

yet şudur : 

Eski belediye taksimatına göre 24, 

yeni taksimata göre 7 mahallede 445 ev 
yıkılmış burada zarar gören nüfus mik
tarı 1399 dır. 22 kargir 384 kerpiç ve 
54 kamış ev yıkılmıştır. Jandarma mın

takasında ve belediye hududu içinde 
bulunan 12 köyde 801 kamış ev yıkılmış 
ve 4050 nüfus zarar görmüştür. Şehir i
çinde 490 nüfusun evleri yıkılmadığı 

halde eşyaları ziyaa uğramış ve 

nüfus ianeye muhtaç bir hale gelmiş

tir. Şimdiye kadar zarar görenlerden 

1618 nüfus Kızılay vasıtasiyle şehrin 

muhtelif yerlerinde barındırılmış ve i· 
aşeleri temin edilmiştir. Ayın on 
beşinde eşya dağıtılmasına başlanılmış 

ve cami , nıcscid ve hanlarda sıkışık va. 
ziyette bulunanlar çadırlara yerleşti

rilmişlerdir. 

Depo ve fabrikalarda ıslanan ve ça· 
mur içinde kalan ve selle;; vasıtasiyle 

sürüklenen pamuk ve kozalardan hasıl 
olan zararın tesbitine devam oluıunak

tadrr. 

Umumi müfettişler 
konferansı 

Umumi müfettişler konferansı dün 
sabah toplanmamıştır. Toplantı bugün 

saat 10 da yapılacaktır. 

Yerli mallar haftası 
ve hukuk talebeleri 

Hukuk fakültesi talebeleri bugün sa
at 16.30 da fakülte binasında toplanarak 
arttırma ve yerli mallar haftası münase
betiyle bir merasim yapacaklar ve tale
beden bazıları bu mevzu etrafında nu

tuklar söyliyeceklerdir. 

Balıkçılık kongresinin 
dilekleri 

Son balıkçılık kongresinin dilekleri 
iktisad vekfil~inin teknik bürosu ta
rafından tetkik edilmektedir. Bu tetkik-. 
ler sonunda projede yapılması lazım ge
len tadiller bir rapor halinde vekalet ma
kamına verilecektir . 

· Fındık ve yumurta 

nizanınanıeleri 
İktisad vekaletinin alikalı servisleri, 

fındık ve yumurta nizamnamelerinin 
kontrol işlerine aid maddelerinin ihti
yaca göre değiştinlmesi için tetkikler 
yapmaktadır. 

Hukuk ilmini Yayma Kuru
munun dördüncü konferansı 

İstanbul Hukuk Fakültesi Dekanı 

19 1LKKı\NUN 1~36 Cumartesi 

Memleketteki soğuk dalgası 
On senedenberi Ankarada senede yalnız on beş 
gün termometre sıfırın altına düşerken, bu yıl, 

ilkkanun ayı bu yekfi.nu doldurmuş bulunmaktadır. 

Meteoroloji enstitüsünden aldığımız 
malumata eöre birinci kanun ayının ilk 
on be şgünü Ankara da dahil olduğu hal

de bütün orta Anadoluda hakiki kış gün
lerine has derecede soğuklar olmuştur. 
On senedenberi yapılan rasadlara göre 
Ankarada senede yalnız 15 gün gündüz 
termometre sıfırın altına düştüğü tes
bit edilmiştir. Bu sene birinci kanun ayı 
hemen hemen bu yeknu doldurmuş bu
lunmaktadır. Hakiki kış gününün yani 

gündüzün termometrenin sıfırın altında 

kaldığ günler onsenedenberi ancak ikinci 
ka.,un ve şubat aylarında vaki oluyorken 
bu sene birinci kanun ayında başlamış ve 
vasati hesabı bu ay içinde doldurmuş gi
bidir. Son günlerde Seyhamn taş:nasını 
da tahrik eden şarkın ılık günlerinden 

sonra sühunetin kuvvetli surette şark
tan itibaren orta yaylaya ve sahile doğru 
günden güne yayıldığı ve genişlediği tes
bit edilmiştir. Soğuk havanın şarktan 

garbe doğru ve daha ziyade cenub kıyı
larına temayül ederek yayılması keyfiye

ti dün bir tavakkuI safhasına girmiş gi
bidir. Dün sahillerimizde ve meseli An
talya ve İzmirde sıfıra doğru gitmek te

mayülünü gösteren soğuk hava ancak sı
fırın üstünde iki üç derecelerde tutunabil

miştir. Evveli gün Bursada sıfırın altm
da bir dereceye düşen hava dün sıfırın 
altında 4 dereceye inmişti. 1stanbulda i
se evvelki gün sühunet sıfır üzerinde 
kalmış ve dün sdmn üstünde 4 dereceye 
çıkmıştır. Orta yayla 4 - 5 gündenberi 

İhracatçılara verilen 
ruhsatnanıeler 

.. Ticarette tağşişin meni ve ihracatın 
murakabesi ve korunması,, hakkındaki 

kanuna göre, iktisad vekfiletinden ruh
satname almak: zorunda bulunan ihracat

çılardan şimdiye kadar 1020 ai vekilete 
müracaat etmişler ve ruhsatnemelerini 
almışlardır. Mükteseb hak sahihlerinin 
müracaatları devam etmektedir. 

İhracat kontrolörleri 
tayin edildiler 

15 ilk.kanunda meriyete giren kanu
na göre ihracat mallarını kontrol ede
ceklere aid kadro tamamlanmış ve me
murlar ayni tarihte işe başlamışlardır. 

Bunları sırasiyle yazıyoruz: 

Başkontrolör B. Hakkı Nezihi, muavi
ni B. Nazım Ziya, Ankarada çalışacak o
lan kontrolörler: BB. Haris Ardıç, Cev
det Aygün, T. Ulusan, Rebii Güney, di
ğer kontrolörler isimleri yanında yazılı 
şehirlerde çalışacaklardır: 

BB. İsmet Ulusakul, Nasih Aktamur 
(Trabzon), Sabahaddin Karadağ (Güre

le), Tahir Özden (Giresun), Said Bilal 

Çakıroğlu, Orhan Usmanbaş (Ordu), 

Nedim Bolgül (Fatsa), Fuad Arun (Ün

ye), Halid Özveren (Samsun), İsmAil 

Seyfi Erinç (Zile), Arif İsmail Atıcı (1-
nebolu),Mehıned Ali Çamlıca (Bartın), 
Salih Zeki (İstanbul), 1!!ıan Altan (U
zunköprü), Ali Emre (İzmir), Şadi Re
şid Dilek (Antalya), Burhaneddin Ke
r.Jni Çetiner (Mersin). 

Bunlardan Zileye tayin edilen İsma
il Seyfi Erinç istifa etmiştir. 

. Gümrükler umum 
müdürü geldi 

Gümrükler umum müdürü Mahmud 
Gündüz bir müddettenberi bulunmak
ta olduğu lstanbuldan dün şehrimize 
dönmüştür. 

Ekmek fiatlan 
Belediye, bugünden itibaren, birin

ci nevi ekmek fiatına 9.7 5; francala fi. 
atına 13.50 kuruş narh koymuştur. 

bir derece aşağı ve bir dedece yukarı 

farklarla ve hep sıfırın altında 1 O derece 
etrafında bir soğuk hava kütlesiyle Ör• 
tülü yaşamıştır. 

Dün sabah Afyonda sıfırın altında 10, 
Niğdede 11, Kırşehirde 12 derece kay
dedilmiştir. Bu dereceler geri günlere 
göre farkları birer dereceden fazla de
ğildir. 

Şarkta soğuk hava kütlesi sıfmn altın
da 20 dereceden bir türlü uza.kla§ama· 
maktadır. Soğuk merkezi Karstadır. 

Karsta ayın 16 smda 19, 17 sinde sıfırın 
altnda 21 derece olan sühunet dün sa
bah ancak iki derece yükselmiş ve 19 de
receden yukarı çıkamamıştır. 

Ankara bu sühunet vaziyetinde çok ke~ 
sif ve hareketsiz bir hava kitlesi altın• 
dadır. Çünkü 4-5 gün evel sıfırın altın
da 10 dereceye inmiş olan termometre 
bir türlü yükselemem.ckte ve nakıs 10 
derece etrafında cüzi farklarla devam 
etmektedir. Bu günlerin en soğuk günü 
dünkü gündü. Çünkü gecenin en düşü1' 
suhuneti nakıs 10.2 derece iken dün sa
bah saat yedide ancak onda iki derece 
farkla sıfırın altJnda gene on derecede 
kalmıştır. Dün gündüz en sıcak olması 
icab eden saatte ise suhunet sıfırın al. 
tnda 7 dereceden yukarıya çıkamamış
tır. Bu itibarladır ki dün Ankara hakikt 
kış günlerinden en soğuk gününü yaşa
mnştır. Dün yurdun en soğuk yeri sıfı~ 
rm altında 19 derece olmak üzere Kara 
ve en sıcak yeri de sıfırın üstünde se• 
kiz derece ile Dörtyol idi. 

Üzümcüler toplanacaklar 
Üzüm istandardizasyonu ve üzüm iı

lerinin kontrolü için hazırlanan nizamna
menin iktisad vekaleti tarafından kabul 
edilen usule göre, alakalılarla birlikte 
müzakere ve münakaşası için şubat son .. 
!arma doğru Ankarada bir toplantı ya
pılması düşünülmektedir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde gümrük muh~ 

faza örgütü, dördü ölü doksan beş ka

çakçı, iltlbin altryüz doksanbeş kilo 
gümrük kaçağı. yüz altmış sekiz kilo 
inhisar kaçağı, iki silah, ondört me.ruü. 
dokuz altın lira, on iki Suriye notu, 
sekiz yüz yetmiş iki türk lirası ile elli 
altı kaçakçı hayvanı ele g~inniştir. 

(A.A.) 

Kaymakamlar arasında -
değişiklikler 

Dahiliye Vekaleti kayma.kamlar a. 
rasında yeniden bazı na.kil ve tayinler 
yapacaktır. Bu hususta hazırlanan ka· 
rarname projesi yüksek tasdika arze• 
dilmek üzere Başvckfilete verilmiıttir, 

Döviz cedvelleri 
hazırlanıyor 

1936 senesi umumi muvazene kanu~ 
nunun 26 ıncı maddesine göre Maliye 
Vekaleti 1937 takvim yılına aid döviz 
cedvellerinin hazırlığına devam etmek .. 

tedir. .. 

Ziraat Bankasının hazineye aicl 
telgraflannclan alınacak iicrct 

Ziraat bankasınca yazılan ve hazi• 

neye aid olduğu mal sandıklarınca tasdik 
olunan telgrafların resmi dairelerce çe· 
kilen telgraflar gibi muameleye tabi tu .. 

ulup tutulmaması hususunda nafıa veka
leti ile maliye vekaleti arasında hadis o
lan görüş anlaşmazlığını tetkik eden 
Devlet şi'.kasr nafıa vekaletinin görüşünü 
kabul ederek bu gibi telgrafların alela
de ücrete tabi olduğunu kararlaştırmıg
tır. 
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Milletler Cemiyeti l(onseyinde 
1 

-
Sancak meselesi görüşüldü 

Davamız Cenevrede ileri bir adım afmış Jeğillir. Mesele bü
tün nezaketini ve bizim için ciddi ehemiyetini muhafaza etmek
tedir. Çıkmadığımız günlerde vahayı takib etmiyen okurları
mız için ajana haberlerinin bir hüliisasınr yapmayı faydalı bulu
yoruz. 

15.12.19.16 Salı: 
Dış Bakanımız Doktor Aras Millet

ler Cemiyeti Konseyinde Sancak hak • 
hndaki türk tezini izah etmiştir. 

Doktor Aras demiştir ki: 
..... Meselenin esası hakkında delil. 

ler serdetmek istememekle beraber, hü· 
ldi.metimin müdalıa/esinin nazarınızda 

tam bir meşruiyet bulabilmesi için, ih· 
tilif halindeki tarafların hukuki ve si
~ vaziyetini kısaca izah etmeyi elzem 
telakki ediyorum.'' 

Dış bakanımız 919 da Milletler Ce
miyeti paktının ortaya koyduğu pren • 
sipleri, San Remo anlaşmasını hatırlat
rıırı ve demiştir ki: 

n ••• Fakat eğer Suriye, coğrafi tabi· 
ri bu kadar büyük bir surette geniş !Jir 
'l'lrntakayı ihtiva etmiyorsa, o halde 920 

de verilen mandanın, lskenderun San • 
cağı gibi mııkadderatı hukukan tekar. 
rür etmemiş arazilere kadar uzandığı 

kabul olunabilir." 
Sancak hakkrndaki fransız teahhüd· 

lerine işaret eden Dış Bakanımız, türk 
murahhas heyetinin müttefikleri tara • 
frndan 16 ıncı maddenin taızı tahririne 
•id olarak teklif edilen kayıdsız ve şart. 
arz feragati, bu keyfiyetin lskenderun 
Ve Antakya hakkında 921 Ankara mu • 
kavelenamesinin hükümleri ile telifi 
gayri kabil olduğunu ileri sürerek ka • 
bu/den istinkaf ettiklerini söylemiş, 
manda şartrnın Sancak arazisini ihtiva 
edemiyeceğini izah etmiş ve demiştir ki: 

" - Bize ''Jskenderun ve Antakya· 
da müstakil bir devlet yaşayabilir mi?" 
diye, soruluyor. Milletler Cemiyeti kon. 
seyi ve mandalar komisyonu esaslı a/fi. 
kadar/arın her gün enerjik ve kanlı pro
testo/arma sebebiyet veren Suriyenin 
bu irıkısamınr, acaba Suriyeyi daha zi
Yade yaşayabilir bir hale getirmek için 
illi yaptılar? 

Bu vakıa üzerine konseyin dikkatini 
Ce/betmek isterim. Ta ki, bu münase • 
het1e, mazinin hatalarrna nihayet ver • 
llıedcn evci, konseyin bu hatalar üzerin
de. düşünmesi kabil olsun. 

Sancağın türk ahc.Jisi, Türkiye için 
daima birinci derecede ehemiyette bir 
milli unsur teşkil eyliyecektir." 

Dış bakanımız bu işin hallinde P.n 
emin garantinin Fransa ile Türkiye ara
srndakl derin ve samimi dostluk oldu
ğunu bir kere daha teyld ederek söz
lerini şöyle bitirmiştir: 

" - Davayı dinlediniz. Alınacak ted
bir/erin sahayı temizlemeye hadim müs
tacel cephesini teşkil ettiği bu mesele • 
nin esası hakkında konuşmak üzere ye. 
niden huzıırunuza çıkacağımız zamanı 
bekliyerek tam vicdani ofarak bu dava
yı dikkate almak sizlere aiddir." 

Dış bakanımızdan sonra fransız de
le"esi B. Vieno Fransanın görüşünü 

izah etmiştir. 

16.12.1936 Ç<1r15am1ıa: 
Mi//etler cemiyeti konseyi Sancak 

ml'.'<;e 1csi hakkrnda lsveç dış bakam B. 
SPr-ıcller'in haurladıgı karar projesini 
kabul etti. Bu karar projesi şudur: 

Komıcy: 

1 - lskenderun ve Antakya havalisl 
hekl:ında ortaya çıkaıı meselenin esası
nın tetkikini konseyin ikinci kanundaki 
alelade içtima denesıne tehiri husu. 
sunda türk ve Fransız hüküm,.tinin mu
tabık kaldıklarım müşahede ederek her 
İki lııikümete bu müddet zarfrnda ko
nuşmalarrna raportör ile sıkı bir temas 
halinde devam etmelerini tavsiye eder. 

2 - Meselenin mesud bir neticeye 
vardırı/masrna yardım için hiç bir gay
retin esirgcnmiyecef;i yolunda fransrz 
ve türk hühümet/eri tarafrndan verilen 
teminatr sened ittihaz eylPr. 

3 - Fransr7 hıikiimetinin yaptığı 

. kati talebi kabul ederek lskenderun 
sancağma en kısa bir müddet zarirnda 
rol/eri işbu raporda tayin olunan üç mü. 
Şahid göndermeye karar vermiştir. 

4 - Konsey reisinden, raportörün 
teklifi üzerine ~ıezkİlr müşahidlerin ta· 
Yinini rica eder. 

S - Müşahidlerin vazifesine aid a-
2ami müddeti 1937 birinci kanun sonu 
olarak tesblt eder. 

6 - Müşahidlere sekreterlikleri i. 
fin icab eden memurları vermeye genel 
Sekreteri davet eder: 

7 - Mali nizamnamenin 33 üncü 
maddesi mucibince, işbu kararın tatbi· 
kinden tevellüd edebilecek masrafları 

karşılamak üzere avans hesabrndan 75 
bin lsviçre franklık bir meblağ kadar İ
cab eden parayı almağa, genel sekreter· 
liği mezun kılar. 

8 - işbu karar suretinin ittihaunın 
hiç bir veçhile meselenin esasına dokun_ 
mıyacağım ve bu meselenin tamamen a· 
çık kalacağım tasrih eyler.,, 

B. Sandler: karar projesi üzerinde 
izahat vermiş ve sonra Dış Bakanrmız 
söz almı§tır. Dış Bakanrmız, Türkiye· 
nin, muhterem mazbata muharriri tara· 
frndan tevdi edilen karar sureti projesi 
hakkrnda istinkaf reyi vermeye karar 
verdiğini söylemiş ve bunun sebeblerini 
izah etmiştir. 

Dış Bakanrmız demiştir ki: 
11

- Meselenin ehemiyeti, teklif edi· 
len mukarrerata iştirake imkan verme· 
mektedir. Aynr zamanda menfi bir rey· 
le bu mukarreratrn kabulüne de mani 
olmak istemiyorum. Cumhuriyet hükü· 
metinin Fransaya karşı muttasıf oldu. 
ğu çok dostane hissiyatı huzurunuzda 
bilhassa kaydetmek isterim. Bu ruh da· 
iresindedir ki, hadis olan ihtilaf hak· 
kında fransız mümessilleriyle memnu
niyet verici dostane bir tarzı hal arama. 
ya gene de çalışacağım. Muhterem maz
bata muharriri tarafından yapılan gay
retleri saygı ile anarak ve kendisine 
buradan minnettarlığımı bildirerek 
Sancak ehalisinin müellim vaziyetini 
göz önünde tutan cumhuriyet hüküme· 
tinin konseyden, esas meselenin tetkik 
ve hallinl hazırlamaya matuf tahaffuz1 
tedbirler kabul etmesinl istemiş oldu. 
ğumuzu hatırlatmaklığıma müsaadenizi 
rica edeceğim. Cumhurlyet hükümeti, 
bu maksatla, meseleye mevzu teşkil e
den bölgenin, orada cereyan eden hadi
seler hakkında ciddi bir tahkikat icra 
edilebilmesi ve havanrn diğer şiddet 

tedbirleri ile yeniden bozulmaması için 
tamamen bitaraf hale konulmasını tek
lif etmişti. Hu şartlar içinde, hüküme. 
tim bizzat kendi erazisi üzerinde de bu
na benzer bir tahkikat icrasrna razı ol
maya amade olurdu. Muhterem mazba· 
ta muharririmizin huzuru ile cereyan e. 
den görüşmeler esnasında, Fransanın 

muhterem mümessili, bizce müessir bir 
teminat teşkil eden taleblere iştirak e
demiyeceğini bildirmiştir. Bu red, ve 
sadece bir müşahid komltesi ihdası tek
lifi, böyle bir komitenin Sancak vaziye· 
ti hakkrnda faydalı bir surette malumat 
alamıyacağım, çünkü bu komitenin ye
gane istihbar menıbaımn geçen badi!'e· 
den bizim nazarım·7da mesul o'an ma
halli makamat olacağrnı bildirmekliğime 
saik oldu. Bununla beraber, uzlaşma 
gayretim bu noktada durmarl · ve üç bi
taraf mümessile, bir fransı~. bir de türk 
delegesi iltihak etmek suretiyle, San. 
cağa böyle bir komisyonun gönrerilme
sini kabul ettim. Komisyonun, bu su
retle teskil edildiği takdirde, bizi ala
kadar eden vaziyet hakkında konseye 
ma/Omat vermek hususunda azçok fay. 
dair olabileceğini düşündüm. Fransız 

mümessili. bu teklifi de kabul edemi
yeceğini bildirdi ve bu hal beni teklif 
edilen tedbirleri heyeti umumiyesi iti
bariyle gayri kfıfi addetmeye mecbur et
ti. Bununla beraber, bu cihette bir tec. 
rübe yapılmasrna mani olmak isteme· 
dim, fakat tamamen samimi olarak kifa
yetsiz addettiğim bir tarzı halle iştirak 
mcsuliyetini Ü7.erime almak benim için 
imkansızdı. iste istinkafımrn sebebleri 
bunlardır ve konseyin bunu anlryacağı. 
nr ümid ediyorum.,, 

Dış Bakanımızdan sonra fransrz de
legesi BB. Vieno, romen del gesi Pel
la, İngiliz delegesi Kranborn söz almış
lar ve ma?bata muharriri B. Sand. 
ler, hakkrnda nazik sözler söyliyen kon
sey azasına te.'iekkür ettikten sonra şun
ları söylemiştir: 

''- Mazbata muharriri ve konseyin 
azası sılatiyle derpiş edilen tahaffuz! 
tedbirlere verilecek şekil hakkında ih
tilaflarrn halen mevcud olmasından ·ıe 

bunun Türkiye mümessiline teklif edi.

1 
len karar suretine iştirak imkanım ~·er· 
memesinden dolayı müteessifim. Fakat 
bassatan alfikadar olan iki hükümet a• 

ERLE 
AKDENİZ İÇİN 

İngiliz· İtalyan anlaşmasına doğ-ru 
Londra, 18 (A A.) - İngillz diplo

matik mahfilleri İtalya ile İngiltercnin 
Akdenizde karşılıklı menfaatlerine hür
metedecekleri hakkındaki "inancalaş

mak" formulü tesbit edilmiş gibidir. An
laşmanm rtsmen akdedilmesine ergel o· 
lan keyfiyet, her iki hükümetin daha 
önce A tlisababadaki ingiliz elçiliğinin 
daveti üzerinde bir anlaşmaya varmak is
temeleridir. 

Londradaki zihniyet, İspanya anlaş
mazlığı hususunda iki memleket arasın
da güçlüklerin doğmayacağı merkezin

dedir. Sanıldığına göre İtalya hükümeti 
de İngiltere ile olan münasebetlerini 
tehlikeye düşürecek bertürlü teşebbüs
ten sakınacaktır. 

TÜRK - iNGİLİZ 
Kliring ofisi kuruluyor 

Londra, 18 (A.A.) - Lordlar Ka
marası, Türkiye ile yeni bir kiliring 
ofisi ihdasına dair olan emirnameyi 
tasvib ettikten sonra toplantılarını 26 
son kanuna bırakmıştır. 

BULGARISTAN'DA: 

B. Çankof Sofyaya döndii 
Sofya, 18 (A.A.) - Halkçı sosya

list partisi reisi profesör Çankof bugün 
Sofyaya dönmüştür. Çankofun lehine 
tezahürler yapılmış ve polis müdahale 
mecburiyetinde kalmıştır. 

FlLlSTlN'DE: 

Arab ihtilalcileri yeniden miicadc
lcye başlamak niyetindeler 
Londra, 18 (A.A.) - Daily Telegraf 

gazetesinin Kudüsten haber aldığına 

göre, arab ihtilalcileri, ingiliz tetkik 
komisyonunun hareketi günü, yahud 
Nebi Musa bayramı günü yeniden mü
cadeleye Başlamak niyetindedirler. Fi
Jistindeki silah kaçakçılığı teşkila tınr, 

halen Iraka iltica etmiş olan Arab lide
ri Fevzi Bey idare etmektedir. 

rasında hereyan edecP.k olan görüşme
ler bakımrndan meselenin mesud bfr 
tarzı halle bağlanmasrna hadim olr.u~k 
için lıiç bir gayreti esirgemiyecekleri 
hakkrnda bu hükümetler carafrndan ve
rilen teminata ehemiyetle işaret etme· 
/iyim. Konsey, şimdiki tarzı hallin k;ı
bulü ile bunu has:;atan kaydetmekte 
dir.,, 

Konsey, mazbata nıuharrirl B. Sand· 
/er tarafından verilen •aporu, Türklye· 
nin istinka.Erna mukabil ittifakla kabul 

Ulusun 

Anlaşmanın yapıldığı hal.kın<foki 

lıbcrler Londrada mevsimsiz 
göriiliiyor 

Londra, 18 (A.A.) - İngilizler ile i
talyanlar arasında yapılan konuşmalar 

neticesinde tam bir anlaşma hasıl olmuş 
olduğuna dair olan hber, mevsimsiz sa
yılmaktadır. Hakikatte münakaşa edile
cek bir iki nokta kalmıştr ve karşlıklı i
nancanın teatisine aid metnin tanzimi 
henüz başlamamış ve bu teatinin icrası
mn sarih şekli henüz karşılaştmlmamış
tır. 

İngiliz mahfilleri, karşılık} ıinacamn 
ne zaman teati edileceği hakkında tah· 
minlerde bulunmaktan kaçınmaktadır

lar. 

İsl{enderuna ğidecel{ 

görmenler 
Noelden önce hareket 

edecekler 
Cenevre, 18 (A.A.) - Bugün, İsken

derun Sancağına gidecek olan görmen

lerin tayini kararlaşacaktır. Norveçten 

meslekten bir diplomat, Hollandadan es

ki bir sömürge idarecisi ve İsviçreden 

bir subayın namz-:d gösterilmesi isten

miştir. Milletler cemiyetine mensub bir 

kaç memurla birlikte heyetin Noelden 

önce Sancağa hareket edeceği sanılmak· 

tadır. 

HABEŞISTAN'DA: 

İtalyan kuvvetleri Su<lan 
sınırına vardılar 

Roma, 18 (A.A.) - Stefani ajansı· 

nın haber verdiğine göre, İtalyan kuv

vetleri sabaha dogru Fambelada Mavi 

Nil bölgesinde Sud,m sınırına varmış· 
tardır. 

etmiş ve müteakiben reis bunu mü
şahede ve tesblt ederek, itçima devresi. 
ni kapatmıştır. 

17.12. 19.16 Perşembe 
* Milletler cemiyeti konseyinin ka. 

bul etmiş olduğu karara göre, lskende
runa gönderilecek. müşahldler komitesi 
bir İsviçreli, bir ho/Janda/r ve bir nor
veçliden mürekkep olacaktır. Alakalı 

hükümetler, bu müşahidleri şark işleri
ni bilen zatlar arasından seçeceklerdir. 

~ıkmadığı 
Üç günde gelen ~ünya haberleri 

Sancak meselesinin Milletler 
Cemiyetinde görüşülmesine dair 
yukarıya bir hülasasmı koyduğu
muz Cenevre haberlerinden başka 
dünya haberlerini de okurlarımız 
için kısaltarak veriyoruz : 

15-12-936 Salı 
• Romanya dış bakanı B. Antonesko 

Parise gitti. 
* İspanyol iç harbına aid haberler a

rasında Madridden 60 bin kişinin çıka

rıldığına dair bir telgraf geldi. 
* Rus · japon görüşmeleri başladr. 

16-12-936 Çarşamba 
* Şan • Kay • Şek'in hayatta bulun

duğu anlaşıldı. 

* Avam kamarası türk • ingiliz kli
ring anlaşması hakkındaki hazine karar
namesini kabul etmiştir. 

* İspanyada harbı durdurmak için 
İngiltere tavassut projesi hakkında B. E
den avam kamarasında izahta bulun
muştur. 

17-12-936 Perşembe 
* Fransız radikal sosyalist partisi ic

ra komitesinde B. Daladiye dünyanın bu 
yıl silahlanmaya 200 milyar ayırdığını 

söyledi. 1 
* Çin hadiseleri hakkında gelen ha-

berler hükümet kuvvetlerinin Sianfu'ya 

doğru yürüdüğünü anlatmaktadır. Ja
ponyanm bir müdahalesinden endişe edi
liyor. 

* Akdenize dair bir İngiliz . İtalyan 
muvakkat anlaşması hazırlandığı hak
kında Havas ajansı bir haber vermekte· 
dir. 

* İngiliz muhafazakar mahfilleri, kıra
tın her sahada babası tarafından çizilmiş 
olan yolu takib etmek arzusunu göster
miş olduğundan dolayı memnuniyetleri
ni izhar etmektedirler. 

* Madam Simpson'un Viyana yolcu
luğunun henüz mutasavver olmadığı bil. 
diriliyor. 

* İspanya harbım önlemek için İngil
tere yeni bir tavassut projesi hazırladı. 

* Madrid önlerinde şiddetli bir hava 
harbı olmuştur. 

• Çinde bükü.met kuvvetleri ile Şang 
Su • Liang kuvvetleri arasında çarpış
malar devam etmektedir. 

* B. Stoyadinoviç bir macar mebusu
na Yugoıslavyanın Almanya ve İtalya i
le inkişaf eden dostluğu etrafında beya
natta bulunmuştur. 

* Balkan antantı banka müdürleri 
konferansı Atinada toplanmıştır. 

* Fransız parlamentosu yeni büdce
nin müzakeresine başlamıştır. 

Polonya Dı~ 
Bakaıı_ı 

Senato komisyonun
memleketin dış 

politiliası lıakkında 

da 

beyaııatta bulundu 

Leh Senatosu Dış işleri Komisyonund• 
arş politika hakkrnda izahat v~r~n B. Bet 

Varvoşa, 18 (A.A.) - Senato dış iş.
leri komisyonunda verdiği izahat esna. 
sında, B. Bek, Polonya sıyasasının ge• 
çen yıl içinde değişmemiş olduğunu e• 
hemiyetlc kaydederek demiştir ki: 

"- Temaslarımızın ve menfaatleri· 
mizin sahasını genişlettik. Doğrudan 

doğruya menfaatlerin çerçevesinden dı
şarı çıkmamak olan metodumuzu değit
tirmedik. Polonya, hiçbir politik dok· 
trine iltihak etmiş değildir. Enternas
yonal politikamız bütün devletlerin 
menfaat beraberligine bağlı bulunmak· 
tadır. Devletleri biribirinden ayıran ge
çici mukabil cereyanlar bu tesanüdün 
inkişafına engel olmamaktadır. Bağlı 

bulunduğumuz prensıpı ehemiyetle 
kaydediyorum: en mühim olan şey, ha· 
<liselerin realitesidir. 

8oı·yctlerle olan miinasebetler 
Şark komşumuz Sovyet Rusya ile be• 

raber olarak başardığımız eser. sarsın• 
tısız ve sui tefehhümsüz hayırlı netice
lerini vermeye devamdadır. Sovyetler 
kongresinde Baltık denizinde hemsahil 
olan dostlarımız hakkında vuku bulan 
hadise dolayısiyle, Sovyet hüküm~ti iyi 
komşuluk münasebetlerine en büyük e
hemiyeti vermeye devam ettiğini ta1-
rih etmiştir. 

Baltık tarafında cereyan etlen her 
hadise bizi lakayt bırakmadığından bu 
beyanatı memnuniyetle kaydediyorum. 

Almanya ve diğer devletlerle 
olan münasebetler 

Alman hükümeti ile olan münasebet• 
!erimizi dostane bir şekilde tanzim et
mek hususundaki büyük ve cesaretli 
karar, gerek her iki memleket, gerek 
Avrupa menfaatleri bakımından bütün 
kıymetini muhafaza etmektedir. 
Başka devletlerin menfaatlerine kar• 

şı tam bir dostluk mefkuresi içinde ya• 
pılmış olan tedafüi ittifaklarnnız birer 
müsbet unsur şeklinde tecelli etmişler
dir. Burada Polonya ile Fransa askeri 
şefleri arasında teati edilmiş olan zi• 
yaretleri ve Mareşal Smigly • Rydze 
Fransada yapılmış olan candan ve do1-
tane kabulü işaret etmek isterim. Bu zi• 
yaret, milli müdafaa meselesi ile alika· 
lı anlaşmaların imzası ile neticelenmit
tir. 

Bu elverişli hava ve dost ve mUtte
fik Fransa ile temasımız en pyanı meme 
nuniyet bir şekilde inkişaf etmektedir. 

B. Antonesko ve General Sanuo
noviç' in ziyaretleri 

Bakan Antonesko ile General Sam
sonoviçi'nin ziyaretleri Romanya ile 
Polonya arasındaki İf birliğini ve her 
iki memleketin devamlı tesanüdünü if .. 
de eden hadiseler olmUftur. Bu konut
malara Bükreşte devam etmek fikriaııı.J 

(Sonu 7. inci S1J7/ada) 



SAYFA 4 

Sark demiryolları devlete 
geçerken ..• 

1836 yılında ilk ecnebi sermayesi 
türkiyede demiryolu imtiyazına talip 
olmuştu; 1936 yılında ise son ecnebi 

lokomotifi devlet isletmesine , 

girmek üzere bulunuyor 
1936 yılının son günlerindeyiz. Dün

yanın birçok taraflarında korkunç ve 
kanlı hadiselerle dolu geçen bu yıl, Tür• 
kiye için siya.set, ekonomi, kültür ve 
bayındırlık bakımlarından yüzümüzil 
güldürecek ve göğsümüzü kabartacak 
yeni başarılarla bezendi. 

Busatırları yazarken masamın üze • 

rinde duran bit Ulus nüsbasr, Şark §İ. 
mendi/erlerinin bükümet tarafından 

satın alınması müzakerelerinde Bayın
dırlık Bakanlığı ile kumpanya mümes.. 
silleri arasında esaslı bir anlaşmaya va
rıldığını müjdeliyor. Şu halde sayın ba· 
yındırlık Bakanımızın Türkiyeye mil· 
yon/ar değerinde bir yeni yıl hediyesi 
hazırladığını düşünerek sevinebiliriz. 

1936 yılr.. Bu tarih, türk demiryol • 
Jar tarihinde, her türlü manasiyle, bir 
dönüm noktası oluyor. Bu tarihe, daha, 
1830 dan 1837 ye kadar İngiliz albayı Sir 
Francis Chesney'in Fırat boylarına ka
dar uzattığı seyahatten sonra vücude 
getirmiş olduğu ilk türk demiryolları 

planı ile başlryabiliriz; fakat bir İngi
liz sosyetesi, lzmirden Aydına kadar 
bir demiryolu İnjası için İmtiyaz iste • 
diği tarih, 1836 dır. 1836 yılı yabancı 

sermayesiyle yabancı bilgisinin türk 
topraklarında ilk defa icraata gırış

mek arzusunu gösterdiği tarihti: 1936, 
yani o teşebbüsün yüzüncü yıldönümü 
ise türk camuriyetinin kendi toprakla
rında işleyen son ecnebi lokomotifini 
devlet işletmesine katmağa, esas itiba
riyle, muvaffak olduğu bir tarihtir. 

iç ve dış idaresi bakımından bir ya. 
rısömürge halinde bulunan osmanlr im
paratorluğu üzerinde o zaman birçok si. 
yasf nüfuz ve ihtiraslar çarpıştığı için 
bu imtiyaz İngiliz şirketine ancak 20 se
ne sonra verilebilmiş ve 130 kilometre 
uzunluğundaki bu hat ancak 1866 sene
sinde işletmeye açılabilmiştir. 

Bu yazımızı şark demiryollarıncn sa
trn alınmasındaki muvaffakiyetten il
ham alarak yazdığımız lçin demiryolu 
tarihimizin bütün tafs'Jatına girişmek 

niyetinde değiliz. lzmir • Aydın hattı 
imtiyazını bir İngiliz sosyetesinin 1836 
da istediğini burada anmamız, bu hadi
senin tam y üz yıl önce vukua geldiğini 
göstermelc yüzüncü yıldönümüncle ise 
Cumuriyet Türkiyesinin bütün hatlarr
nı devletleştirmek yolundaki yük.sek 
basarısını tamamlayışına işaret etmek 
içindir. 

Bugün s:ıtın alrnması husus•ındaki 

müzakerelerin muvaffakiyetle bittiği -
ni müjdelediğimiz şark demiryollarının 
tarilıi üzerinde ise biraz durabiliriz. 

1869 senesinde osmanlı hiikümeti, en 

mühim hat olarak lstanbulu Avrupa şe

hirleriyle birle!jtirecek bir demiryolu 

insasınr dÜ!Ünüyordu. O z<ımanrn mali

ye nazırı Davud paşa, bu işi yapacak 

zeki, kurnaz, fakat desise ve dalavere

den kaçınmaz bir adam buldu. Belçikalı 

bir alman olan bu adamın i~mini hatır. 

lamakta güçlük çekeceğinizi zannetmi

yorum: Baron Jlirş. Davud paşa ile ko

nuşup görüştükten sonra hükümete tek

liflerini bı'ldiren Hfr:j'in sözleri karşı -

sında bilgiden ve hüsnü niyetten uzak 
bulunduklarına şüphe etmemek J!ızrm 

gelen o zamanki bükümet adamları 

hayran kaldılar. Hayret ve deh.şet i~in
de kalmadan dinliyebileceğinize imkan 
olmıyan bir ciheti de söyliyelim: 2000 
kilometarelik bir demiryolunu inşaya 
talib olan Hirş'in o sıralarda ne şahsi 
serveti, ne de A vrupadaki mali mües • 
seseler nezdinde kredisi yoktu. Yalnız 
Jcarşısrndaki adamlarrn kim olduğunu 

sezecek kadar zeki, onlarr ne yolda al
databileceğine anlıyacak kadar kurnazdı. 

Baron Hirş'in §artları arasında §Un

lar vardı: 2000 kilometrelik demiryolu
nun bütün inşaatım kendi deruhte ede
cek, bunun için 10.zımgclen parayı biz
zat bulacak,- birisi inşa, birisi işletme 

·n iki firket kuracı:ktr. işletme şirke. 

ti, ill!j<l şirketinin kiracısı vaziyetinde 
bulunacaktı. 

Hükümet de kilometre başına yirmi 
iki bin frank teminat vermeyi kabul 
edecekti. H:ı.tlar inşa halinde iken hü • 
kümet, bu paranrn tamamınr, i~letmeye 
açrldıktan sonra takriben üçte ikisini 
verecek, geri kalan kısmı da Hirş tara
frndan ödenecekti. 

Bu .şartları osmanlı hükümetine ka
bul ettirdikten sonra sıra sermaye te -
darikine kalıyordu. Osmanlı imparator
luğu, yani o günlerin "hasta adam" ı si. 
yaset bakımından gayet kötü şartlar 

içlnde krvrandığı için Avrupada böyle 
bir teşebbüse para yatırmak isteyene 
pek de kolay tesadüf edilemiyordu. 
Hirş, bu ilk muvaffakiyetsizliklerden 
yılmadı. O sıralarda Almanya ve Avus
turya imparatorluklarının türk toprak
lan üzerinde fransızJarla in~ilizlerinki
ne karşı durmak istiyen emperyelistik 
arzu ve ihtirasları vardı. Nihayet bu te
mayüllerden istifade etmeye muvaffak 
olan Hirş, lazım gelen sermayeyi bura
dan bulabildi. Fakat ne suretle biliyor 
musunuz: Bu devletler lazım gelen ser. 
mayeyi ikraz tarikiyle osmanlı devleti
ne veriyorlar, fakat bunlar Hirş'in inşa 
ve işletme şirketlerine sermaye oluyor
du. 

Bu şartlar içinde başlayan inşaat bir 

türlü bitmek bilmiyordu. Hirş önce 

nisbeten daha kolay olan ta lları ya. 

pıyor, güç yerleri sonraya bırakıyor,

{azla kilometre teminatı koparabilmek 
için de hattı uzattıkça uzatıyordu. 

Fakat iş mühim ve güçtü ; Hirş bunu 

tek başına başaramıyacağını anladı ve 

elinde oyurıcak gibi oynattığı hüküme

te yeni bir kararname imzalatarak hat • 

tın yaprlması en müşkül taraflarını 

içinde osmanlr bankcısrnın dahil olduğu 
mali bir grupa devretmek kurnazlığını 
gösterdi. 

Bu hattrn işletme imtiyazı 1878 se

nesinde teşekkül eden şark demiryolla

rı işletme kumpanyasına 99 sene müd

detle verilmiş, sonra bu müddet elli beş 

seneye indirilmiş, daha sonra bu imti

yazın 1958 senesine kadar devam etme
si tesbit olunmuştu. 

Tesbit edilen bu müddetin dolması 

için daha yirmi bir, yirmi iki sene var

dı. Fakat bütün demirağlarımrzı kendi 

elimize almak azinı ve kararında bulu

nan ismet lnönü hükümeti ve onı:n gay. 

retli bayrndırlrk bakanı B. Ali Çetinka

ya şimdiden bu mühim yolu da devlet

leştirmek başarrsına ermiş bulunuyor • 
lar. 

Demiryollarrmızın tarihinden muh
tasar birkaç kelime ile bahsederken sa. 
trrlarrn arasrnda yıllanmış osmanlı im
paratorluğu ile genç Türkiye cumuriye
tinin tarihleri arasrnda da bir mukaye
se yapmak imkanrnr ele geçirmiş bu • 
lunuyoruz. 

Bugünkü muvaffakiyetleri düşünür. 

ken Davud paşa'arı, Mahmud Nedim pa· 
şaları ve Baron Hirşleri hatırtayınız. O 
zaman şark demir:ıo/larrnı satın alma ba 
şarrsımn tarihe nas/ gireceğini daha 
iyi anlamış olursunuz. 

Bu muvaifakiyeti başaranları ve 
kendimizi kutlayalım. 

Nurettin ARTAM 

Teşel<l~ür 
Ankara tıiccarlann<lan Doç acentesi 

B. Halil Edib Seltün'ün vefatı münase
betiyle gerek cenazesine i~tirak gerekse 
bizzat ve tahriren taziyet lütfunda bulu
nan zevata, müteveffanın babasıı refika· 
st evladlan, kardeşleri ve kayın birader
leri, teşekkürerinin iblağına muhterem 
gazetenizin tavassutunu saygıları ile 
dilerler. 

ULUS 

MESUT AMERiKA 
Tanınmıı lran•ız muharriri Andre Mauroi• Marianne gaz.ete.incle Amerikanın bugünkü lıali 

ve onu bu vaziyete getirmede bCJ§lıca amil olmuş bulunan cumhur reisi B. Ruzvelt'in önümü~ 
cleki dört yr.lcla neler yapnuuıncn beklenebileceği hakhıncla bit makale yazml§tır. Dikkate 
layik görclüğümüz bu yazıyı okurlanmız için tercüme ediyoruz.. 

Dört sene önce Amerikada bulunmuştum. Cumhur Reisi 
Ruzvelt ilk defa olarak intibah edilmişti. Muztarib bir memle
ket ümidleruneye ba~anuştı, fakat harabi esederi her tarafta 
görülüyordu. Dönüşte, bu sayıfalarda, boş limanları, durmu~ ve 
kapanmış fabrikaları, iflas ebniş bankaları, iş bulamıyan üni. 
versite me:;;unlarım ve hazin işsiz kafilelerini tasvir etmiştim. 

Şimdi Amerikayı yeniden gördüm. Daha ilk bakı~ kur • 
tulmuş olduğu farkediliyor. Yeniden Nevyork rıhtımlarında 
seyyahlarla gümrük memurlarının canlılığı göze çarpıyor. So
kaklardaki kalabahklar daha iyi giyinmiş, daha iyi beslenmiş.. 
tir. Brodvey'de temaşa mahalleri, stadyomlarda futbol maçları 
hasılat rekorlarını kırmaktadır. Bütün iktısadi endeksler yük· 
seliş halindedir. 

Fabrikalar tam verimlerile işliyorlar ve ıiparişler altında bo
ğulan bazıları tesisatlannı arttırmayı düşünüyorlar. Bir kollej· 
de. müdür, bana haziranda çıkacak talebelerinin büyük bir kıs
mı için şimdiden iş teklifleri yapılmı~ olduğunu memnuniyet• 
le anlatıyor. Gerçi daha milyonlarca işsiz vardır, fakat her ge. 
çen günle bunların mikdarı azalmaktadır; endüstriler inkişaf 
etmekte, zirai mahsullerin fiatları yükselmekte, köylüler ra • 
hat nefes almakta, bankerler vaziyetlerinden emin bulunmak
tadır. Ruzvelt partiyi kazanmıştır. 

Muzafferane bir şekilde yeniden seçilmesinin sırrı burada
dır. Bazıları "cumuriyetçilerin namzedi iyi değildi" dediler, 
başkaları da "seçim Jim Farley'in mebareti eseridir'' fikrini 
ileri sürdüler. Bütün bunlar doğrudur. Fakat seçimin derin 
manası şükran ve minnet ifadesidir. Birle1iİk devletler vatan • 
daşları kendilerine saadeti iade etmiş olan adam için rey ver
diler. Mis Anne Mac Cormick anlatıyor ki, her şehirde reisin 
otomobili kalabalıkların arasından geçerken ''teşekkür ederim 
Bay Reis, evimi kurtardınız,. sesleri işitiliyordu. Muhalifleri, 
refaha dönüşün Ruzvelt tarafından alınmış tedbirlerden değil, 
tabii kanunlar yüzünden husule geldiğini beyhude yere anlat
maya çalış.tılar. Cumur Reisi şu cevabı verdi: "bu eski bir id
diadır; Marn muharebesini hatırlayınız. Biri bu muharebenin 
Mareşal Joffr olmadan da kazanılabileceğini ima etmek istedi. 
Bir gazeteci bizzat Mareşala müracaat etti "söyleyin bana, 
Marn muharebesini kim kazandı?" mareşal "bilemem, diye ce. 
vah verdi, bildiğim bir şey varsa, kaybedilmiş olsaydı, kabahat 
bana yüklenecekti''. 

Ruzvelt düşmanlarının dillerinden düşmeyen bir başka id· 
diada, münakaşa götürmez zaferin pek pahalı ödenmiş olduğu, 
büdcenin muvazenesini kaybettiği ve 1918 harbından daha yük· 
sek bir seviyede bulunduğudur. Buna verilen cevab da ş.udur: 
Büdce, cumhur reisinin istedi ği günı belki de bu sene, muvaze
nelenecektir, ve itibari kıymeti pek yüksek olan borç, Ameri
kanın zenginliğine nisbetle ehemiyetsizdir. Esasen faiz rayici· 
nin indirilmesi o derecede olmu~tur ik, borç rnikdarı çok yük
sek olmasına rağmen, devlete her sene Hoover'in zamanından 
daha pahalıya mal olmamaktadır. 

Şu halde, cesaretiyle, çalışkanlrğiyle, ihtiyatlı oportüniz • 
miyJe ve nihayet muvaffakiyetiyle hak kazanmış olduğu sita • 
yişleri Ruzvelt•ten esirgemeye çalışmak nafiledir. Buhrana 
karşı açılan harb zaferle neticelenmiştir; Ruı:velte karşı şid-

FRANSA 

detle mücadele etmiş iş adamları araamda geçirmiş olduğwn 
ıbir geceyi hatırlıyorum, kendileriyle pek neşeli bir şekilde alay 
ediyorlardı. İçlerinden biri diyordu ki: ''işin komik tarafı şu 
ki, mücadele esnasında Landon rozetlerini taşıyan kendi kulü
bümüzün metr dotelleri Ruzvelte rey verdiler; cumuriyetçi ga. 
zetelerin muharrirleri, büyük bir ekseriyetle, Ruzvelt'e rey 
verdiler .. '' Ya :>imdi?" diye sordum. " - Şimdi mi? Her tey 
bitmiştir. Vaşingtonla iş birliği yapmaya teşebbüs edeceğiz. 
Belki de böyle olması iyidir; belki de kapitalizmi yenilemek 
için biraz Ruzveltizm lazımdı." 

Galib ne yapacaktır? Dünyanın en büyük mali ve smai kuvw 
veti elindedir, bundan ba~ bütün bir memleket halkının (ve 
cenubi Amerikada.ki bu muzafferane seyahatten sonra belki de 
bütün bir kıtanm) sevgisi onunladır. Ruzveltin projeleri neler
dir? Kimse bunları sarahatle bilmiyor, ve esasen mazi de, bu 
programın fazla kati olmayıyacağını tahmine müsaade etmek· 
tedir. Her Amerika cumur reisinin ilk devresini seçicileri 
kazanmaya ve ikinci devresini de refahı fethetmeye harcadığı 
söylenmştir. Şurası muhakkaktır ki Franklin Ruzvelt, bu dört 
sene zarfında, dünya tarihinde kendisine şerefli bir mevki yap· 
maya çalışacaktır, ve bu asil bir emeldir. 

fçerde elde edilmiş neticeleri sağlamlaştırmaya girişecek .. 
tir. Bütün alametler Birleşik devletlerde gelecek sene eşsiz bir 
refah olacağını göstermektedir. Korkulacak JıCY, milletin çok 
hızlı ve çok uzağa gitmesidir. Reisin rolü şimdiye kadar yürü· 
yüşü hızlandırmak olmuştur, şimdi de bunu firenlemek sırası 
glemektedir. Amerikalıların en zekilerinden biri bana diyordu 
ki: "onun sayesinde bir buhrandan nasıl çıkıldığını öğrendik; 
geriye buhrana girmemek sanatını öğrenmek kalıyor" İktısad 
makinesinin temevvüclerinin önüne geçilemez olduğunu, libe
ral iktısadm kısmen doğru olduğunu Vaşington biliyor. Fakat 
bu temevvüçlerin 1932 de olduğu kadar şiddetli olması belki 
de mecburi değildi. En iyi gemi de sallanır; bu normaldir; fa. 
kat mesleğine aşina bir gemi inşaatçısı, geminin kapaktanma· 
sına müsaade etmez. Şahsi mülkü kurtarmaya çalış,an reis Ruz• 
velt Amerika gemisinin istikrarını temine çalışacaktır. 

Cumur reisi, dışarıya, bir bitaraflık kanuniyle bağlıdır, fa• 
kat Avrupada tercihlerinin Fransa ve lngiltereye gittiğini 
saklamıyor, ve bu hususta da, Amerika halkının büyük ekseri
yeti onu tasvib ediyor. Dört sene vevel, Amerikada, Fransaya 
karşı mukavemetler ve hoşnudsuzluklar müşahede etmiştim; 
bu sene ancak sempati ve merak görülmektedir. Kendiliğinden 
doğan bu dostluğu ihmal etmek bir cinayet olur. Amerika bize 
bir ittifak veya garanti arzedebileceği için değil, fakat Avru .. 
pada bir güçlük çıktığı takdirde Amerikan kamoyunun müza· 
hereti en kıymetli bir yardım olacaktır. Amerika kütlelerinin 
cömerd olduklarını ve kendilerine göre doğruluk göstermeye 
çalıştıklarını unutmıyalım; Amerika dostluğ uyla ingiliz dost
luğunun biribirine bağlı iki hissolduğunu da unutmıyalım. 

Taliin sulhle harb arasında tereddüd geçirdiği şu sırada 
Franklen Ruzvelt'in beyaz sarayda bulunması ve amerikalıla
rın fransız medeniyetini bu dünyanın en kıymetli hazinelerin· 
den biri saymaları bir saadettir. 

Fransız aJ~aclemisi azasrndan meş
hur romancı Georges Dubamen, Mari 
enne gazetesinde yazıyor : 

Bütün dünya biliyor ki Fransa ö • 
lüm tehlikesi altındadır. Bunu anlama. 
yan yalnız fransızlardır. Memleketimi
zin vaziyetini açıkça görmek isteyen 
her kimsenin hududu geçmesi, uzaklaş.
ması, gerilemesi lazımdır. Kendi arala· 
rındaki kavgaların gürültüleri fransız
ların bütün muhakeme kabiliyetini yok 
etmektedir. Fransızlar ihtirasların elin. 
de esirdirler, ne yürüyen orduların a
yak sesini, ne de, yakında onlara yeti
şecek ve onları ezecek olan korkunç harb 
makinesinin homurtularını işitmekte • 
dirler. 

terkedilen Fransa. yakın bir günde, faz
la nüfuslu, kudretli, ustaca hazırlanmış, 
mahrumiyet ve kinle beslenmiş, bir mil
lete karşı müessir müdafaadan mahrum 
bir vaziyette bulunacaktır. 

ceğini söylüyorlar. Aldanıyorlar. Fran
sa, kış ortasında pek ala harb edebilen· 
bir memlekettir. Verdunü hatırlayınız. 

Demek ki Fransa ani bir taarruza 
uğrayabilir. İyi malumat ııahibi insan • 
lar, bu taarruzun, modern Almanyanın 
usulü mucibince haber verilmeden ya• 
pılacağmı biliyorlar. İlk hedef, herke. 
sin bildiği ve anladığı aebcbler dolayr -
siyle, açık şehirler olacaktır. Meşhur 

bir askeri şef, benim yanımda, ilk :.arb 
gecesinin Fransaya bir milyon adamın 
hayatına mal olacağını söyledi. 

Yaz ve sonbahar ayları esnasında, 

onu uzaktan seyretmek ve aynı zaman
da yabancı milletlerin bakışlarında gör. 
mek maksadiyle, memleketimi elemle 
terkettim. Denizler aştnn, beş milleti 
ziyaret ettim. bir kongre münasebetiyle 
elli muhtelif m~mleketin muharrirleri
le temasa geldim, siyaset adamlariyle, 
nazırlarla, devlet reisleriyle görüştüm. 

Burada, siyasi ihtilafları dolayısiyle 

Fransanın dışardaki muvaklcat itibarsız. 
lığından bahsedecek değilim. Ancak şu 
anda üstümüze çöken dı~ tehdidi düşü
nüyorum. Bu öldürücü bir tehdidiı . Bü 

tün gözlerde aynı kanaati okudum; bü. 
tün mübahaselerde, kah hain, kah acı -
yan bir eda ile hep aynı hükmü sezdim: 
Tehlikeyi farkedip buna hazırlanmak 
için derhal gayret sarfetmezse Fransa 
mahvolmuştur. Bütün dünya biliyor ki 
Fransa taarruza uğrıyacaktır, saat yak
laşmaktadır, Ve soğukkanlı fransızlar 

için kaybedilecek bir dakika yoktur. 

Memleketime dönünce, anketime de. 
vam ederek makul düşünceli adamlarla, 
açık ve ölçülü zihin'erle, iskanda! dedi
kodularına ve parti gürültülerine kulak 
asmadan kanaatlerini elde eden ve ı! -
rarla ahkikati arıyanlarla görüştüm. 

Bütün fikirler birleşmekte ve biribiri. 
ni teyid etmektedir. Siyasi azgmlıklara 

Son on senenin ve bilhassa son yir. 
mi ayın tarihi, memleketimizi, diğer 

milletlerin suç ortağı veya nafile acı • 
rnaklı gözleri altı da tek ba~.ına, çetin 
rakiblerle baş başa bırclkan planın ne 
kadar itinayla tatbik edilmiş olduğunu 
gösteriyor. 

Kendilerini hayalle oyalıyan bazı 

fransızlar, Almanyamn askeri faaliye
tinin uzak Rusyaya karşı olduğunu 

tekrarlıyorlar. Bu, üzerinde zamanımı
zın en meşhur askerlerinin fikirlerine 
müracaat etmiş olduğum bir yanlış gö
rüştür. 

Her ~eyi ansum yapılacak bir hü
cumdan bekliyen bir memleket, aradaki 
memleketlerin buna razı olacakları ka
bul edilse bile, ülkeler aşmak suretiyle 
zaman kaybetmiyecektir. Rusyaya ge • 
lince, selameti namına acele netice al • 
mak mecburiyetinde olan bir ordu için 
iyi bir harb meydanı değildir. Mü
tehassısların kanaatince, alınan ordu • 
su seri ve ani hareketler için yapılmrt
tır. Bu ordunun büyülr mikdarda r.lO· 

törlü unsurları vardır. 

Soğukkanlı ve tecrübeli hiç bir şef 
bu müthiş fakat nazik kuvveti, yolsuz 
ve senenin yarısında karla örtülü bir 
mıntakaya atmaya karar veremez. Al
man hava kuvvetleri ne kadar ııayıca 

çok ve cesur olursa olsun, muazzam ia· 
lav ovalarında, ve ekserisi büyük köy. 
lerden başka bir şe yolmıyan 9ehirlerd~ 
ehemiyetli bir tesir yapamaz-. 

Şu halde, Almanya gürültü ve pa -
tırdıyla §arka dönmek gayesini ilan C• 

derken bir kere daha bütün dünyayı al
datıyor; alman ordusu tamamiy,e !'.an· 
sanın aleyhine tevcih edilmiştir. 

Bazı fransızlar, bir müddet daha te. 
neffüs edebilmek arzusiyle, harbların 

ancak müsaid mevsimlerde ba,lıya.bile-

Fransız, bu taarruza karşı kıymetini 

küçültmek pek haksız olan bir askeri 
mukavemet gösterecek kabiliyetindedir. 
Falı:at bu nihayet bir mukabele olacak· 
tır. Mütecaviz uzun zaman hazırlana • 
bilir, saatini intibah edebilir ve istedi· 
ği yere bir anda atılabilir. Daima ve 
her yerde birden müdafaa etmek kabil 
değildir. Almanya taarruzun muayyen 
avantajlarından istifade edecektir. Sulh 
çu Fransa darbeye darbeyle mukabele
edniceye kadar epice zaman kaybede • 
cektir. 

Memleketimizin manevi mukavcrne· 
tine gelince, siyası ihtilaflarımız yü • 
zünden bugün için büsbütün kırılmış 

değilse bile zaafa uğramış bulunuyor. 
Fransızlar bilmelidirler ki onlara 

karşı yapılacak olan harb bilmecburiye 

bir imha ve istimlak harbı olacaktır. 

Zenginler bu harbta mallarını ve hayat

lannı kaybedeceklerdir. Fakirler de ha· 

yatlarını ve ürnidlerini kaybedecekler

dir. Hayatta kalanlar, uzun zaman için, 

belki de daimi olarak, en barbar bir 

tazyike maruz kalacaklardır. Hasımları. 

mızda hüküm süren, ve umumiyetle 

fransız mil!etinin beğenmediği ve kork

tuğu siyasi ve içtima~ sistem merhamet• 

siz bir galib tarafından muhakkak ki 

bize empoze edilecektir. Bugünkii şart
lar altında, harb proletaryanın zaferi o. 
lamaz. Fransa böyle taksime uğramı · 



Sağlık bil~ileri: 

Arterio - skleroz 

Damar katılaşması 
Dr. Şükrü Şenor.J'll 

Tansiyon yükselmesinin arterio skle- ya dağılması artık yolunda yürümez. 
r ~..a.._ .Y..:: K;~, ... bır" - fabrika olan h"·"releri-oz deınek olıaadığınl _.._ evv~ ~-- - .... 
Yazıda kaydetmiştim. miz muhtaç oldukları maddeleri üii 

Arterio skleroz başlangıcında kan mikdarda alamazlar, çalışmaları yavaşla-
tazyikinin yüksek olması da icab etmez. nır, temizlik yolunda gitmez, posalar ze-
Bununıa beraber bu iki hal çok zaman hirler bedende birikir. Uzviyete giren ve 

beraber bulunur. Ve yahud diyelim ki bi- çıkan maddeler arasındaki müvazene bo-
Jibirine münkalib olabilir. Hangisi hangi- zulmuştur; neticesi olarak asıl iş gören 
&ini kızıştınyor, bunu araştırmadan ev- çalışkan hayat hücreleri adedçe azalular, 
Yel arterio sklerozun ne olduğunu düşü- bunların aralarındaki boşlukları işe ya-
neccğiz. ramayan nesiç ~k ve kolayca doldu-

'Herkes bilir ki (arter)ler knnmz kan ruverir. 
danıarlan kalbten sıkılan kanın dolaştığı Bu zamana kad«r yalm damarları sa-
lastik tabiatli borulardır. Damar (nar- ran katılaşma biz.zat iç uzuvlarına da ge-
!llal) sağlam oldağu müddetçe elastild- çer, meydana çıkan araz ve alametler u-
dir: bu kabiliyetin kaybolmasr görüştü- zuvlardan her hangi birinin vazifesini 
ğUrnüz hastalığın b~hca alametlerinüen yapamamakta olduğunu aşikare vurur. 
birini teşl'ol eder. Bir arter katılaşmaya Şurasını bilmelidir ki umumi arterio skle-
başlaymca tabiati tamamiyle değişir. Ev- roz pek azdır ve arterio sklerozun bütün 
YeJa damarın et cinsinden olan nesci ve vakalarını üade edebilecek bir tarif bul-
sonra onu tutan yardrmcı nesiç kalmlaşrr, mak güçtür Bazı hastalarda böbrek 
elastiki nescin yerini tutar. Arter bu ha- damarlarında olur. Bir diğerind(. dima-
le gelmeden evvel üzerine tazyik olunur- ğın damarları bozulur. Üçüncü bir kim-
sa yumuşakça ezılir ve merkezi tutmba- setle akciğerler yahud karaciğerlerin hır-
nın her srktşında, içinden geçen kanın palandığı görülür, neticeleri birincide 
\ruruşiyle gerilir. Şimdi ise katı ve şekli- böbreklerin iltihabı, diğerlerinde mı.ili-
ni değitinnez bir hal almı~tır. Damarın telif teneffüs ve hazım bozukları ile gö-
böyle cigara ağızlığı gibi katı bir boru ze çarpar. Hastalık evvelce mevzii iken 
haline gelmesini his etmemiz kolay de- wnumileşir. Başka uzuvlara akseder. 
ğildir. Çünkü normal hayat için bütün cihazla-

Çünkü sertleşme en ziyade, doğrudan rın müşterek çalışmaları lazımdr; bun-
doğruya muayene edilemiyecek derece lardan birisi düşkünlük gösterirse diğer-
derinde bulunan küçük damarları kavra- leri de çabuk düşerler. 
tnaktadır. Damar dediğimiz bu ince nazik boru-

Damarlar bu felakete uğramadan ev- tarın boruhnası çaplannm daralması se-
Y~l deveran vazifesini muntazam yapan bebiyle vazifelerini yapamamaları de· 
b mektir. Bu hadiseler zehirlerin tesirine 
ır CÜmleiasabiyenin idaresinde hayret 

Ye takdire değer bir intizam ile çalışır- atfolunuyor. Fakat hangi cins zehirlere? 
ke Burası biraz karışıktır. Bir defa birisini 

n, her cihaza mütevazin gönderilen k bazen de bir diğerini itham ederiz. 
~n onların tam ihtiyaçlarına yetecek 

n'.shette ulaşır; hayatı vücude getiren En başta et gıdalarının zehirleri ge-
bı 1 lir. Ondan sonra ispirto, tütün, kahve 
-~ erce ameliyat için tazım olan şeyleri 

goturüp dağıtır ve böbreklerin bedenden hasılı halihazırdaki neslimizin yiyecek ve 
dı içeceklerinin hepsi bu işte lekelidirler. 

§arı atacağı kullanılmış maddeleri, po- ş 
"~ı • u kadar varki mikroskobta ı"ncelenen .... a- g · d'" d .. ·· · • en on urur. Mısır mumyaları da şüphe götürmez su-
l l3u iki ameliyenin beslenme ve temiz- rette arterio sklerozlu bulunrnu. tur. On-
i~~n:_e ihtiyacı hiç durmadan, sezmemize tarın zamannıda kahve, tütün, rakı, kon-

an olmadan devam eder. Fakat da- yak yoktu. Belki yalnız şarabtan nasib a-
llıarfar sertJeı.ince bütün bu ahenkli ha- lıyorlardı. 
:Vat faaliyeti bozulur; kalmla«-.,rak .-ap· H l re x ayvanlara ne diyelim. Ayn! fifcti 
.a.rı daralır: lastikli halinin kaybolması, ·· gostermekte olan atlar et yed.kleri, ape-
ıçıne basılan. kana karşı göstcrdig~i yu- "t"f ld kl n ı a ı an, c'aara ktikleri kin mi ar-
!llusak mukavemeti mderir. Kanııı aza- · 

b. terıo skleroza mübteıa oluyorlar?! 

~======~====================~===== 

P .. t\ N YOL İS Y ~t\ N I 
lV a ·i e iaşe güçlüğü ve Katalonya 

lı .. kümetinde değişi ilikler 
Sa13manka, 18 (A.A.) - Büyük kur

tnay askeri bülteninin haber verdiğine 
göre, düşman, Guadalajara mnıtakasın
da ,tankların yardımiyle bir taarruz ha
tcketi yapmıştır. Geenral Franko kuv
Vetıeri düşmana ağır zayiat verdirerek 
bunları püskürtmüştür. 

~'"<mlw ordmmnun yeni ~ubayları 
Talevera de La Rein;, 18 (A.A.). -

1-Ia..,as ajansı muhabirindtn: 
General Franko ordusu mikdannm 

80n derece artması ve bugün geçen tem
'nl' zdaki mikdannm on misline çıkması 
dolayrsiyle yeniden üç alLay ile 59 yar-

ltaldıkça Hitler faşizminin kati zaferi 
Olacaktır. 

Fransızlar, bunca defalar misalini 
"erıniş oldukları bazı enerji hamleleri
ni hala ümidle beklemektedir .. Her hal
de bir mucizeye bel bağlannıarnalıdır. 

B. Eden'in sözleri, B. Ruzvelt'in 
rıutku, ve nihayet, diplomasimizin son 

!tıuvaffakiyetleri, bizi temine kafi gel· 
~iyen bazı ferahlık sebebleri getirmiş. 
tır. 

Yurdumun halkı tehlikenin korkun!r 
'1ehanıetini derhal anlar ve hemen kav
talarından vaz geçerse, belki hala düş. 

trıanı korkutmak ve durdurmak \!ansına 
?tıaliktir. Geç kalmış değil miyiz? Öyle 
'anıyorum. Öyle sanmakta ısrar edi -
)orum. Fakat kaybedilecek bir dakika 
)oktur. 

Bu satırlan imzalamış o1an adam 
lon barba iştirak etmiştir. Uzlaşma ve 
•ulhçu hal şekillerine karp aev6:iaiyle 
fllaru ftur. 

bayın ve 215 binbaşı ile 79 yüzbaşının 
tayin edilmelerine mecburiyet hasıl ol
muştur. 

Asiler Ao;;turide taarruza geçtiler 
ve piiskiırtüldiiler 

Madrid, 18 (A.A.) - Gijon'dan bil· 
dirildiğine göre, asiler Asturi bölgesinin 
muhtelif cephelerinde taarruza geçmiş
lerdir. Cumuriyetçiler ~sileri hatlarına 

yaklaştırmış ve ani olarak ateşe tutmuş· 
lardır. Bunµn neticesi olarak asiler mü
him mikdarda zayiat vererek kaçmaya 
mecbur olmuşlardır. 

Dün sabah asi bataryalar Posa Della 
cephesinde hükümet mevkilerini bombar
dıman etmişlerdir. Fakat bükümetcsiler 
sıkı bir şekilde mukabele ederek asi ate
şini durdurmuşlardır. 

Katalonyada Troçkistler hiikiimet 
dışında bırakıldı 

Nevyork, 18 (A.A.) - Nevyork Tay
mis gazetesinin Barselondaki hususi mu
habirinin bildirdiğine göre Katalonya 
bükümetinde batır değişiklikler yapılmış 
ve Katalonya Troçkist grupu, bükümet 
dışında brrakrlmıştır. 

lUadrid' de üu:c giiçliiğil ve ingiliz 
elçi~iııin bir talebi 

• 

Londra, ıe (A.A.) - Madridde iaşe 
güçlüğü dolayısiyle, İngiltere büyük 
elçiliği, hariciye nezaretinden, otomobil

lerini yiyecek nakliyatında kullanmak 
için müsaade taleb etmiştir. Madridde 
hala 300 kadar ingiliz vatandaşı vardır 
ve bıınlann büyük bir kısmı elçilik bina
SUaJJl içinde oturmaktadır. 

Yunanistan da 
} 

Parnassos • • • 
cemıyeti 

Atina elçimizi fahri 
azalığa seçti 

Bn ve.sile ile ~ok samimi nutuklaı: 
teati olundu 

Atina, 18 (A.A.) - Edebt Parnassos 
cemiyeti, muharrir ve Türkiyenin Ati
na orta elçisi Ruşen Eşref Unaydın'ı 
fahri azalığa seçmiştir. 

Cemiyetin başkanı Karavias, diplo· 
mayı verirken, Yunanistanm en eski e
debi cemiyeti adına yeni azayı selam
lamış ve demiştir ki: 

Cemiyet başl.:.anının nutku 
''- Vatanımıza karşı olan samimi duy

gularınız, iki milleti bağlıyan rabıta

ların kuvvetlenmesi için pek ziyade kıy
metli amillerdendir. Cemiyetimiz yal
nız bu hislerinizi değil, aynr zamanda 
yüksek edebi liyakatlerinizi de takdir 
etmektedir. Mümtaz diplomat, edebi -
yat, ilim ve sanatın beşiği olan bu Ati
na ~hrinde memleketinizi Uiyi't oldu
ğu surette temsil ediyorsunuz. İki mil
letin muharrir ve alimleri arasındaki 

entelektüel temas, muht~em türk - yu· 
nan dostluğu binasının sarsılmaz deste
ğini teskil edecektir.,, 

B. Karavias, hitabesini, türk mille
tinin itila ve refahı ve onun mümtaz şe· 
finin sıhat ve saadeti hakkında samimi 
ve hararetli temennilerde bulunarak bi· 
tirmiş tir. 

Elçimizin cevabı 
Türkiye elçisinin Parnas perilerin

den mülhem olan cevabı, haz1r bulunan
lar üzerinde çok hoş bir heyecan uyan· 
dırmıştır. 

Ruşen Eşref Unaydın, kendi şahsın
da Yunanistanın dostu ve müttefiki 
Türkiyenin entelektüalitesine verilen 
şerefi kaydederek bu hareketin, yunan 
dostluğuna hususi bir ehcmiyet atfe
den memleketinde layık olduğu gıbi 

takdir edileceğini bildinniş ve sözleri
ni yunan ulusunun itila ve refahı ve 
onun mufahham kıralının sıhat ve saa· 
deti için hararetli temennilerde buluna
rak bitirmiştir. 

Yunanistanda bir 
komüııist harelceti 

Atina, 18 (A.A.) - Atina ajansı bil. 

diriyor : · 

Yunanistanda bir ihtilalci komünist 
hareketine müteallik olarak keşfedilen 
heyecan verici vesikalar coktanberi bir 
suikastın hazırlanmakta olduğunu gös
termiştir. au evrakta takriben bin ki
şinin ismi geçmektedir. Hükümet bun
lardan başlıcalarını tevkif etmiştir. Ve 
pek yakında bu ve.;ikaları tafsilatiyle 
neşrederek yunan ve yabancı kamoyla
rını aydmlatacaktı.r. 

Hatıratını yazması İ!;İn 

Dük aö Vindsora 
1.000.000 . 

Dolar teklif edilmiş 
Ncvyork, 18 (A.A.) - Gazetelere 

beyanatta bulunan meşhur muharrir 

Lasker, amerikan sendikası namına es
ki kıral Edvard ile telefonda görüştü. 
ğünü ve hatıratını yazması için kendi
sine bir milyon dolar teklif ettiğini söy

lem~tir. 

Dük di> J'ind..'4or ve Madam 
Simpson Cenoı:adcda:r 

Roma. 18 (A.A.) - Cenovadan Po

polo d'İtalia gazetesine haber verildiği

ne göre ingiliz madam Glly Pecingle 

aid oları Verona yatı Kandan Cenovaya 

gelmiştir. Madam Simpson ile Dük dö 

Vindsorun bulundukları bu yat elli gün 

kadar Cenovada kaldıktan sonra Ame. 
rikaya hareket edecektir. 

MEKSlKA'DA: 

Troçki i\f cksikada oturabilecek 
Meksiko, 18 (A.A.) - Dahiliye na

zırı, B. Troçkiye her türlü siyasi faali
yetten kaçınmak şartiyle Meksikada o
turabileceğini resmen bildirmiştir. 

1 SON DAKiKA 
Milletler Cemiyeti kosneyinjn gelecek 

toplanbsı ruznamesinde Sancak 
meselesi de var 

Cenevre, 18 (A.A.) - Milletler ce
miyeti konseyinin 18 sonkanunda açıla
cak olan 96 met toplanma devresinin 
ruznamesi bugün ne~redilmiştir. 

Rumamede 19 madde .ardır. Bunlar 

arasında Danzig, İskenderun, Lokarno 
ve hammaddcler meseleleri de bulun
maktadır. 

Fransız parlamentosu 1937 
hüdcesini kabul etti 

Paris, 18 (A.A.) - Parlamento bü
tün gece devam eden uzun konuşmalar
dan sonra 1937 senesi büdcesini 106 mu
halife karşş 489 reyle kabul etmiştir. 

Masraf 48.04 7.440.000 ve varidat 43 nu1-

yar 681.945.603 franktır. Demek ki büd
cede 4.365.497.-97 franklık bir açık var
dır. 

Partamento salr gününe kadar top
lantılarmı tehir etmiştir. 

Amerika donanmasını kuvvetlendirecek 
Vaşington, 18 (A.A.) - Amerikan 

deniz m'lhfillerinde söylendiğine göre, 

bu senenin sonunda bitecek olan Lon

dra deniz anlaşmasından sonra Ameri

ka bütün dikkatini filosunun inkişafına 

hasredecektir. Öyle ki, 1942 senesinde 

Amerikan donanması şimdiye kadar gö

rülmemiş bir dereceye yükselmiş ola· 
caktır. 82 kruvazör, destroyer, denizaltı 
ve tayyare gemisinin inşası pek yakın· 
da bitecektir. Son kongrenin kabul et
tiği 528 miJyon dolarlık kredi de yakın
da sarfolunacaktır. İngiJtere bir müd
det sonra yeni iki zırhlmın inşasını bi
tirecek olduğundan Ruzveltin de otuz 

beşer bin tonilatoJuk iki zırhlmın in
şasmı emretmeıti bekleniyor. Bu zırhlı-

ların her biri 50 milyon dolara mal ola
cak ve 38 lik toplarla teçhiz edilecek
tir. 

Hava kuvvetleri de artırılıyor 
Hava kuvveti ise 1942 de şimdiJd 

1311 tayyare yerine 1910 tayyareyi ih
tiva edecektir. 'Gelecek senelerde 400 
harb ve tarassut tayyaresi inş_a oluna
caktır. 

Bahriye bakanı Svanson donanma
nın harb filosunun mücadele kabiliye
tini artırmak için yardımcı gemilere 
muhtaç olduğuna beyan etmiştir. 

Balkan Antantı Merkez Bankaları 

Direktörlerinin Toplantısı 

Direktörler Yun an kıralı tarafından 
kabul edildiler 

Atina, 18 (A.A.) - Kırat, Balkan 

1 
antantı merkez bankaları direktörleri-
ni kabul etmiştir. 

kanlararası iş birliğinin ana hatl:ırını çiz
miştir ve bu işbirliği deniz nakliyatı sa
hasında şimdiden hakiki bir telif ve tan
zim anlaşmasına varmıştır. Atina, 18 (A.A.) - Gazeteler, dün

kü ziyafette milli ekonomi bakanı, B. 
Hacı Kiryakos ile kendisine Balkan ban
ka direktörleri adına cevab veren Ro
manya milli bankası direktörü B. Kon&
tantinesko arasında teati edilen nutuk
ları neşretmektedirler. 

Gazeteler, Balkan bankaları konfe
ransının çalışmaları hakkında tefsirlerde 
bulunarak, bu mesainin ehemiyetini kay
detmekte ve Balkan antantının faaliyet 
sahasını bütün ekonomi şubelerine teş· 
mil etmekte olduğunu bildirmektedir. 

Antantm ekonomik konferansı Bal-

Fransa Romanya 
B. A.nıoneslro'nun Pariııeki 

ziyaretleri 
Paris, 18 (A.A.) - Romanya dış iş

leri bakanı B. Antonesko, dün B. İvon 
Delbos, genel kurmay başkam general 
Gamlen, hava bakanı B. Pier Kot ve mil
li müdafaa bakam B. Daladye ile uzun 
görüşmelerde bulunmuştur. 

Bundan başka, B. Delbos ye Antones
konun, küçük antanta mensub devlet ile 
Fransa arasında iş birliği yaptlması im
kanlarını da gözcien geçirdikleri haber 
verilmektedir. 

Londra, 18 (A.A.) - Pariste bulun
makta olan Romanya hariciye nazırının 
Londrayı ziyaret edip etmiyeceği hak
kında İngiltere hükümetince hiç bir ha
ber alınmamıştır. 

Ziyaret hakkında 
resmi tebliğ 

Faris, 18 (A.A.) - Dış bakanlığın

dan tebliğ edilmiştir: Romanya dış ba
kanının Parise yaptığı resmi ziyaret 
BB. Antonesko ve Delbosa Avrupa va
ziyetini en dostane bir açıklıkla tetkik 
fırsatım vermiştir. 

İki bakan, hükümetlerini ilgilendi· 
ren muhtelif politik meseleler hakkın
da görüş birliğini tespit etmişlerdir. 

İki bakan, yalmz Fran!a - Romanya 
münasebetlerinde değil, aynı zamanda 
Fransa - küçük aııiaşma münasebetle
rindeki iyiliği müşahede ve tespit et
mekle bahtiyar olmuşlardır. 

B. Antonesko'nun fransız bakan-

Dört memleketin banka müdürleri 
bugün kendi salahiyetlerine dahil bulu
nan büyük meselelere temas etmişlerdir: 

Mevcud ekonomik ve finansal münase
betler, dört memleketin öteki devletlerle 
olan münasebetlere göre para ve kambi
yo muamelatı, Balkan paktiyle kurulma
sı düşünülmü~ olan Balkan bankasının 
faaliyet tarzı. 

Gazeteler enternasyonal atemin, kati 
olarak kurulmuş olan barışın mıntakavi 
ve hatta Balkanlar dışı örnek alabilece
ğini kayıdda müttefiktirler. 

B. 1'Iusolinin 
nutli.u 

bir 

Roma, 18 (A.A.) - Littoriada söz 

alan B. Musolini demiştir ki : 
"- Avelinoda söylemiş olduğum 

nutukta, bütün hesabların görülüp gö
rülmediğini anlamak gerek olduğuna ı
şaret etmiştim. Afrikarun hesabları son 
santimine kadar görülmüştür. na~ka 

hesablar ve başka meseleler henü;: m~ 
cuddur. Fakat bu bcsabların normal 
yollar içinde tesviye edileceğine kuv
vetle kaniim, İtalya bunun bu şekilde 
olmasını arzu etmektedir. 

Biz faşistler, hiç bir zaman mevcud 
olmamış ve olmıyacak olan ebedi sulh 
masalını red etmekle beraber, mümkün 
olduğu kadar uzun bir sulh devresinin 
teminini arzu etmekteyiz.,, 

lariyle yaptığı görüşmeler, ekonomilt 
işbirliğine aid umumi politikayı kuv
vetlendirmek çarelerini tasrihe imkan 
vermiştir. İki hükümet bunu temine ça
h§acaklardır. 

Bu görüşmeler, Fransa ve Rom:ın
yayı alakalandıran hususi sahada enter• 
nasyonal mübadele sahası üzerinde ara· 
nılan anlaşma için müsbet bir surette 
faydalı olacaktır. 

İki hükumet, Romanya ve Fransa 
menfaatlerini ve Avrupa vaziyetinin 
heyeti umumiyesinı alfıkalandıran bü· 

ı 
tün meseleler hakkında geçmişte oldu
ğu gibi ve aynı sıkı dostluk itimad ru
hu dairesintle, görüş te.,fr•ine de'1a.ın 

etmcğe l.ar::ır -.; er.ni_,l;:. c.~r . 
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ARTIRIM ve YERLİ 1J1_41.Jl H .. 4FTASI KAPAN1RKEN 

E onomi hakanım z son biryıl .. a mem öket 
1 

ekonomisinin delilli bir izahını yaptı 're milli 
kalkınmanın gerçekleştircliğ'i net· celeı·i anlattı 

(Başı 1. inci sayfada) 

iştirak imkanı bahşeden y<".ygın ve gür 
kaynak haline gelmiştir. 

Muasır tasarruf telekkisi; küpte, ka. 
sada, sandıkta saklanan para değiidir. 

Milli istihsale sevk edilen paradır. 

Milli banlwlar ve wsurruj 
Tasarrufu milli istihsale kanaliıe e

den müesseler milli bankalardır. 
Bundan dolayıdır ki, hakiki medeni 

adam milli şuuru tekenunül etmiş adam, 
cebinde veya kasasında para tomarı Je
ğil, bir banka çeki karnesi taşıyan a
damdır. Bugün, ileri memleketlerin he
men hepsinde, gündelik alelade mas • 

raflar dışında bütün tediyeler çekle 
yapılır : 

Bu suretle : 

- Para daha emin bir tarzda muha • 
faza edilmiş olur. 

- Ticaret~ıaneler için, kasa masrafı 
hesap külfeti kalkar. 

- İhtiyaç halinde kredi istihsali ko
laylaşır. 

- Tediyat çekle, hesaptan hesaba ya

pılacağı için bankaların büyük küçük 
işleri, ucuz ve kolay finanse etmesi ko
laylaşır. 

- Beraberinde, kasasında para tutma-

nın çeşitli mahzurları ortadan kalkar. 

- Nihayet, tasarruf kolaylaşır. 
Sayın dinleyiciler; 
Bu birkaç kelime ile tebarüz ettir • 

mek, sizi düşünmeye davet etmek iste. 

diğim noktalar şunlardır : 
Tasarruf telakkisi ve medeni olgun. 

luk seviyesi arasında münasebet vardır. 
Milli şuur, milli sanayi, milli tasar

ruf arasında kat'i münasebet vardır. 

Bankalar ve tasarruf arasında müna
sebet vardır. 

riiirkiyenin ekonomik kuruluşu 
Arkadaşlar; 

Türkiye türklerindir, türklere ait ka
lacaktır, diyoruz. 

Bunun mevzuumuz itibarile manası, 

yaratacağımız endüstrinin yurdwnuza 
ait varlıkların, biz sahibi, biz efendisi 
kalacağız demektir. 

Böyle olmasındaki lüzum ve ehem
miyeti izah edecek değilim. 

Memleketin bir kolonı gibi şunun bu
nun hesabına şunun bunun tarafından 

değil, kendi hesabımıza, kendi evimiz 

olarak imarı, kalkınması Kemalist da. 
vanın temelidir. 

Devlet büdce gelirinden bu maksatla 

mümkün olan tasarrufu ayırıp hasret

mektedir. 

Devletçe deruhte edilmiş ve edilmek

te olan işler : 

Türk milletinin medeni ve ileri mil -
let olarak var olması. 

Türkiye'nın seri ekonomik kalkın -
ması ve re fahı. 

Her türk için emin, tt:melli faaliyet 
imkanlarının çeşitlendirilmesi. 

Ve kısaca 1 ürkiye'nin eknnomik ku
rulması ve korunması maksatlı işlerdir. 

Umumi surette endüstriyel işletme 

devresine g irmek üzereyiz. Teknik, ti • 

cari, rasyonel işletme demek istiyorum. 
Muasır manada, milli müsbet tasar

rufu temin ve teşvik için, müsbet ta -
sarrufun aradıgı bütün elemanları tam 
olarak muhafa.:a ediyoruz, muhafaza 
edeceğiz. 

'>arcmıız ve 1.-liring işlerimiz 
Paramızın kıymetini muhafaza; bu -

nun için lüzumlu tediye muvazenemizi 
muhafaza ; bankalarımP:ın tamamen ve 
mutlak olarak emniyet verici vaziyetini 

muhafaza; bilhassa ehemmiyet verdi -
ğimiz işlerdir. 

Takip etmekte olduğumuz kliring po
litikası son aylarda bazı memleketlerin, 
ticari maksatları ileri sürerek, giriştiği 

"devaluation,, yani milli para kıymet

lerini düşürme yarı§ından bizi müs -
tağni bırakmıştır. 

Hepiniz bilirsiniz: Mallarımızı müş

kilatsız ihraç edebilmekteyiz. Bugünkü 

kaygwnuz talep ni:.betinde mal yetiş
tirebilmektir. 

Bu şerait dahilinde milli paramızın 

kıymetini düşürmek lüzwnsuzdur. Bu, 

tasarruf sahibinin cebinden ve tasarru
fundan o mikdar çalmaktır. Tasarruf 
hareketini zehirlemektir. 

Biı: enflasyon yani dahilde tedavül

deki paranın hacmini şişirmek politi • 
kasının aleyhindeyiz. 

Deflasyon yani para ve kredi hac • 

mini kısacak politikanın da aleyhin • 
deyiz. 

Küpte, sandıkta, kasada para sakla -
mak iptidailiğile, bir deflasyon hare • 

keti olduğu için de, mücadele etme • 

liyiz. 
Bu, bir milli istihsal elemanını ro • 

lünden uzaklaştırmak, mehrum etmek, 
milli ekonomi menfaatı hilafına hare -
ket etmektir. 

Türk malı davasını, milli tasarruf 
davasile yanyana gütmemizin sebebi, 
tasarrufa yeni ve hakiki mana

sını verdiğimiz içindir. 
Türk camiası bu yeni anlayışladır ki, 

artık, bir lokma, bir hırka cemiyeti ol

maktan ~ıkmıştır. Kemalist inkilabının 
bütün nimetlerinden eksiksiz istifade 
etmenin yolunu bulmuş, bu yolda deva
ma azmetmiş bir cemiyettir. 

Kemalist inhıliibı it,;inde 
tii.rk vatandll§ı 

Bu cemiyet, artık, kültürü, şuuru, ta
mamen benimsediği tekniğile, kendi 
topraklarında kendi emniyeti, kendi 

refahı, kendi saadeti ile, kendine ve 

dünyaya faydalı olmak yolunu tutmuştur. 
Kemalist inkilap içinde türk vatan

daşı, zahmetsiz, gösterişsiz, kendi öz 
ve hakiki hüviyetini bulmuştur. 

Kemalist inkilap ve onun ekonomik 

ve sosyolojik sistemi içinde sadece mü
tesanit ve mütecanis bir (Neo-Turc) 
yani yeni türk cemiyeti değil, aynı za
manda yep yeni bir Türkiyedir. Ev hal. 

kı gibi evin içinin de ycp yeni bir göz

le göriılme::.i lazımdır. 

İktisadi milliyetciliğimiz siyasi mil

liyetçiligimizin seviyesine erecektir. 

Tasarruf hareketi milli para kıyme. 
tindeki istikrara dayanır. Milli para 

kıymetinin masuniyeti tediye muvaze -

nesinin salabetine dayanır. 

Tediye muvazenesinin masuniyeti va
tandaşın türk mahna ve türk olan her 

şeye artan rağbetine dayanır. 

Türk malını, yalnız tasarrufun bir 

ana desteği olduğu için değil, türk ol

duğu için ve tfü·k olduğumuz için sev

memiz lazımdır. 

Bankalarımız Büyük Millet Meclisi

nin kabul ettiği Bankalar Kanununun 
kontrolu altında, ma:tbut idare ve eller· 

dedir. 

Bütün dünyada en emniyetli banka

larla boy ölçebilecek vaziyette olduk • 
larının ifadesini, her vesile ile işitmek
le ve bunu bizzat da söylemekle bir 

türk olarak iftihar ve gurur duyarım .. 

Memleketimizde çek tatbikatının ta -
ammümünü milli tasarruf hareketi • 
mizde şuurlu yeni bir etap olarak te -

menni ederim. 

Sayın dinleyiciler; 

Şimdi size, kısaca geçen bir yıl için
de milli tasarruf hareketlerimizin inki

şafından ve tahakkuk ettirilmiş veya 

başlanmış başlıca ekonomik milli işle

rimizden bahsedeceğim : 

İptida, memleketimizde bankalara va
ki mevduat seyrini gösteren rakam

ları zikretmek isterim. 

Türk lirası olarak : 

Memleketimizdeki 

milli bankalara 
mevduat 

1933 de 
1931 de 

1935 de 

141.758.000 
144.788.000 

159.032.000 

Memleketimizdeki 
ecnebi bankalara 

mevduat 
49.864.000 
22.947.000 
38.632.000 

Yekun 

191.622.000 
167. 735.000 
197.664.000 

Bu rakkamlar haricinde mutlak tasarruf olarak mevduat şunlardır 

Türk lirası olarak : 

Memleketimizdeki 

milli bankalarda 

1933 de 52.763.000 
1934 de 54.208.000 
1935 de 59.274.000 

Memleketimizdeki 

ecnebi bankalarda 

16.635.000 

12.916.000 

12.972.000 

Yekun 

69.398.000 

67.124.000 

72.246.000 

Burada tasarruf bakımından hayat 

sigortaları hareketinden de kısaca bah
setmek isterim ; 

Çünkü hayat sigortalarını, milli ta -
sarrufun diğer bir tezahuru olarak alı
yorum. Filhakika, gerek bankaya gerek 
bu sigortalara teveccüh eden paralar 

aynı tasarruf terbiyesinin, rasyonel 

ferdi büdcenin meyvaleri, ve her iki -
sinde de hakim olan ruh ihtiyat ve ya. 
rını karşılamak gibi sıhhatlı bir endişe 
değil midir ? 

Sigortalar 
1934 senesinde memleketimizde ha • 

yat sigortaları ıçın 1.030.000 liralık 

prim ödenmiş ve 1935 de bu mikdar bir 

milyon 140.000 lira olmuştur. Bu su -

retle 1935 senesinde. on dokuz bine ya

kın hayat poliçesi ile, 26 milyon liralık 

bir sermaye temin edilmiş bulunuyor. 

Bnkada olsun sigortada olsun milii 

tasarrufumuzun emn ·yeti ile titizlikle 

alakadarrz. 1933 senesinde, mevduatı 

koruma kanunu ne ıe c.l ilmişti. Bu sene 
daha geniş surette b.:ın~:alclr kanunu ile 

milli tasarrufumuza teminat verilmiştir. 

Kanunun himaye ve temin ::t ını ban
kalarınıızm, bankalar kanununa uymak 

ta gösterdikleri tehalük ile arttırdıkla

rını söylemekten zevk duyarım. 

Hayat sigortalarına gelince, memle • 
ketimizde henüz yeni olan bu mevzu 

de;. aynı derec'!de alakamızı çekmekte -
dir. 

Esasen sigorta mevzuatımızı yenile -
yeceğiz. Bu meyanda hayat sigortala
rına milli tasarrufun himayesi bakımın

dan ayrı bir ehemiyet vereceğiz. Ban

kalarımızın mevduat sahibleri tarafından 
vukubulacak her talebi karşılayabilme
lerini istediğimiz gibi, Türkiye'de çalı

şan sigorta şirketlerinden de, günü gel
diğinde her poliçeyi ödeyecek vazi • 

yette olmalarını istememiz tabiidir. Bu
nun için hayat sigortalarında riyazi ih
tiyatların çok likid bir halde bulundu • 

rulrnasx icabeder. 
Yeni sigorta mevzuatımızda sair ted

birler arasında riyazi ihtiyatların nere
lerde kullanılabileceği ve nerelerde 

kullanılamıyacağını tayin edeceğiz. 

Bunlar milli ekonomimize do~ru kana
lize edilecektir. 

l ılıaWt ve ihracatımız 
Mevzuu genişleterek, memlekette is 

ve tedavül hacmi hakkında fikir veren 

bir kaç rakam zikredeyim 

Türk lirası olarak. Tedavüldeki milli para mikdarı : 

Kağıd 

1933 de 146.826.000 
1934 de 158.157.000 
1935 de 162.754.000 

Madeni 
8.572.000 

9.279.000 
16.001.000 

Yekun 
155.~98.000 

167.436.000 
178.755.000 

Cumhuriyet Merkez Bankasınca ya. \ teren şu rakamlar da son derecede 
pılmış iskonto muamelatı seyrini gös • yanı dikkattir: 

Türk lirası olarak 

Ticari iskonto 

1933 de 20.318.000 

1934 de 4.514.235 
1935 de 20.085.354 
1936 (11 ay) 37.971.875 

Üç imzalı senetler 

3.909.818 
4.802.321 
3.704.400 
30.949.247 

Yekun 

24.227.818 
9.316.556 

23.789.754 
68.921.122 

Ticari muvazene vaziyetimizi aynı seneler zarfında 

şunlardır : 
gö:.tcren rakamlı 

Türk Lirası olarak 

İhracatımız 

1933 de 96.162.000 

1934 de 92.149.000 
1935 de 95.861000 

1936 senesi ilk on ayına ait vaziyet 

ise, iki evvelki sene ile mukayeseli ola
rak aşağıdaki gibidir : 

1934 senesi ilk on ayr zarfında ihra -

catımız yekunu 65,5 milyon lira idi. 

1935 senesinde bu rakam 63.5 milyona 
çıkmıştır. Bu senenin ilk on ayına ait 
yekun ise 82.840.086 liradır; yani on 

dört milyon lira fazladır. 
İthalatımıza gelince, yine aynı sene

lerde onar aylık olarak sırasile 72 mil
yon, 75 milyon, 75,5 milyondur. 

Bu seneye ait diğer şayanı dikkat bir 
nokta : Son iki sene yani 1934, 1935 

seneleri ilk on ayı zar 1111da ticaret mu
vazenemiz 6,5 milyon lira kadar açık 

iken bu sene aynı devrede bilakis 7 
milyon lira fazla ile kapanmıştır. 

Bu vaziyet, tiftik, fındık, tütün, pa. 
muk, üzüm, incir, krom vesaire gibi 

ana maddelerimiz ihracatında görülen 
inkişafın eseridir. 

Türkiye ithalat ve ihracatının aşağı 
yukarı % 90 ı halen kliriilg veya ben
zeri anlaşma ile bağlı l)ulunduğumuz 

memleketler ile yapılmktadır. 

Yeni rejinı 
Bildiğiniz veçhi!~, 1 kanunsani 1937 

tarihinden itibareu, kontenjan yani u
mum ithalatın mıkdar itibarile tahdidi 

sistemi kaldırtımakta ve kliring veya 

benzeri anl:ı~ma mevcut memleketler -
den hudµtsuz ithalat imkanı veren yeni 
bir re Hm ikame edilmektedir. 

B•ı yeni rejimde, anlaşmalarta Tür -

kiye ihracatı için istihsal edilecek ko

laylık ve menfaai: karşılığı venlebile • 
cek maddeler ith2li memnu kalması icab 

eden maddeler ayrı ayrı listeler halin

de gösterilmiştir. 
Bu senenin 11 inci ayı sonunda kli

ring hesablarımızın bakiye 1ıo i, tabiri di

ğerle, memleketimizden türk malı al -
mak için piyasamızda hazır peşin para 
yekiınu 23.000.000 türk lirasıdır. 

Türk ihracatçının itibarını ve dış 

piyasalarda s,öhretini hikaye ve tarsin 
için neşrettiğimiz hususi kanun, ve 
mürakabe hükümleri, şimdiden iyi te • 

sirlerini hissettirmiş bulunmaktadır. 

Bu kanunlar hilafında hareket eden· 

ler, bu memleket dahilinde çalışma im
kanı bulamayacaklardır. 

Yeni gelir <ırtıyor 
Türkiye'de, milli gelir hakkında ilk 

defa yaptırdığım tetkik şayanı dı •• kat 
neticeler vermiştir. 

Bu rakkamlara göre : 

1933-1934 zirai yılında yani ağus -
tostan ağustosa Türkiye umum milli 
geliri : 

1.150.000.000 türk lirası 

1934-1935 de 1.250.000.000 türk lirası 

1935-1936 da 1.330.000.000 türk lira
sıdır. 

Seneden seneye tezayüt nisbeti, sıra

sile % 8.7, % 6.4, % 15.7 dir, 

Türkiye nüfus başına isabet eden ge-
lir nisbeti yine aynı seneler sırasile 

73 lira 56 kuruş 

78 lira 56 kuruş 
82 lira 10 kuruş.ur. 

Bu rakamlar ayrıca tafsile mahal 
kalmıyacak şekilde beliğdir. 

Memlekette tasarruf ve sermaye te -
rakümünü mün~ı;::; ran bu rakamlarla 

izah ve ifatle etm~k do~ru değildir. 

Yaptırdığım konjonktüre} tetkike göre, 

milli paranın hacmindeki artışla miıli 

tedavül ihtiyacı arnsındaki münasebeti 
güsleren rakamlar dik1<ate değer ne

tice gösteriyor : Faraza, 1935 s~nesm

de piyasadaki para mikdarı bir sene 
evveline kıyasen yalnız% 3 mikyasında 

bir tezayüt kaydettiği halde Merkez 
Bankasının kasa harekatındaki sür'at 

% 23 nisbetinde bir artış göstermiştir. 

Merkez Bankasının kasa hareketi, 

İthalatımız 

74.672.000 
86.790.000 
88.823.000 

Fark 
21. !iv.ooo 

5.359.000 
7.038.000 

memleket mikyasındaki nakdi hareka • 
tın ancak bir kısmını ifade ettiğini d~ 

gözden kaçırmamak lazımdır. 

Milli banl~alardaki ilerleme 
Yine memleketimizde iş hacminin ge

nişlemeğe doğru s~yrine delil olması 
itibariyle şu bir kaç rakamı zikredece. 

ğim: 

İstanbul Emniyet Sandığı hariç ol • 
mak üzere, yalnız milli bankalarımızın 

ikrazat, iştirak ve esham ve tahvilat 
halinde bilumum plasmanları yekünu 
1933 senesinde 143.374.000 
1934 senesinde 161.318.000 lira iken 
1935 senesinde 187.616.000 liradır. 

Bundan başka itiıaliit rakamlarımı

zın tetkiki belli başlı milli faaliyet ce
reyanlarının istikametlerini vazıhan 

göstermektedir : Mühim gördü~üm bir 
noktayı burada kısaca ifade etmem 

faydalıdır : 

Uilli sermayelerin payı 
Memleketin endüstriyel kuruluşunda 

hususi milli sermayelerin payı, sene • 
den seneye mahsus bir ehemiyetle art

maktadır. Bunun manası, Türkiye'nin 
dünya ticaretine şimdi yepyeni bir 
platform üzerinde i:;;tirak etmekte ol -
duğunu göstermekten ibaret değil, aynı 

zamanda bu milli sermayenin milli kal

kınma hareketindeki uyanıklığına da 

aşikar bir delil vermektedir. 
1935 yılının ilk 7 ayında Türkiye 

9.00C tonluk 6.000.000 lira değerinde 

makina ithal etmişken 1936 ilk 7 ayında 

bu ithalat % 72 nisbetinde bir artışla 
16.000 tona çıkmıştır. Değeri 10.000.000 

li radı r. 

Husu si endüstrinin maki na ve di ğer 

sabit sermayeye evnestismanı da, elde. 

ki rakamlara nazaran 1932 de 56 
1933 de 63 

1934 de 68 

milyon lirayı bulmuştur. 

1935 senesinde bu rakamın ılaha 

fazla arttı ğında şiiphe yoktur. 
Bu rakamlar milli endüstrileşnıe 

planmır. yani devle . sanayii hareketi -
nin, hususi sermaye hareketif\i ue nt. 
t'racağının aşikar delilidir. 

Gene milli kalkınmanın bek1'!1iği -
miz bir feyzi ve neticesi nlarak va ;ı :ı • 

daşların iştira ve vergi tec.liye kudreti 

gözle görülür biı süratle aı tmaktarlır. 
Yaptırdığım hesaplara göre, memle· 

ket zirai mahsul\ 0 rinin c:!ım kabiliye.i: 
1934 de 1933 yılına nazaran '(.25 artt ğı 

halde 1935 de % 43,l" artmıştır. Vergi 
tediyeleri sureti '..lmumiy eue bü tün menı 
lekette ve bil hassa san~:.: i mınta!:alar ın. 

da müstesna bir intizamla yapılmakta -

dır. 

])evlet Jabril.·alurma fasa 
bir lml.-ı~ 

Devlet fabrikalarından cla kısaca 

bahsedeceğim : 
Biliyorsunuz ki beş senelik pl ;'.nın 

tatbikatı vazifesin ~ Sümer Banka verdik 
Maden işleri için Eti Bankı kurduk. 

Bundan ba~ka Maden Tetkik ve Ara· 
ma Enstitüsü ile 'Elektrifikasyon hliro· 
larını bu maksatla alakalı olarak +eşkil 

etti'·. 
Entlüstri!e~me programının tatbiki

ne başlandığı 1934 yılı mayısından bu. 
güne kadar başarılan iş~eri şöyle sıra -
layabilirim. 

ProJramm birinci senesinde temel
leri atılmış olan Krtyseri Bez, İ:r.mit 
Kfıgıt, Ba:.ırköy Bez fabrikaları, bu

gün devlet enuüstrisi manzumesinin, 
mühim cü:::ü tamları olanık hali faali

yettedir. 

• 

Sü.ner Eank ve ts Bank~sı tarcıfrn. 
dan müştereken '<urulan Giilyağı Fab -
rikası fralire tinin ikinci sezonunu bi -
tirmiştir. 

'Gene aynı şe'.<ilde kuru]muş ol n 
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keçu...... . . ___ ·- • .raorikası, faaliyeti-
ili tevsi etmektedir. 

Programı mucibince kurulu,larını tı 
lıankasma verdiğimiz sömikok, cam ve 
fite fabrikaları 'Itallarını piyasaya sat. 
lbaktad1r·, ..... 

Pro 1 ikinci yılında temelleri 
•tılınıs . .. m Er,.ğli Bez Fabrikası. ya
kında, faaliyette bulunan pamukl~ fab
rikaları gurupuna iftirak edecelctır. 

İllfUI pllna uygun olarak devam 
eden Merinoı Fabrikası, Nazilli Basma 
PabriJraaı, Gemlilr Sunf ipek Fabrikası 
1937 de iıletmeye açılması mukarrer fab
rikaıardandrr. 

Dr .... ;r ve celik fabrikaları .. 
t-rogramın tatbikinin üçüncü yılı or. 

ta&nıdayız. Bu üçüncü yıl zarfında me
lairnizi teksif ed'!ceöiın;7 büviik iş, Ka
l'abük'te kurulacak (Demir • Çelik) fab. 
l'İkalarıdır. Bu fa!>rikaalr grupunun i • 
Çinde ikinci sanayi planrmıza giren bo
tu fabrikası da mevcuttur. 

İşbu ayın bidnde imzalanan kat! 
lllukavelele:Je bir ·l"g iliz grupuna ihale 
edilmi,tir. İki buculc sene sonra türk 
Piyasası ıhtiyacı olan demir ve çeliği ta. 
lllaınen memleket cfahilinden tedarike 
başlamış olacaktır. 

Demir ve Çelilr fabrikaları, rsayone1 
endüstrileşmenin en zaruri temeli oldu
luna göre ehemiyeti, kıymeti aşikardır. 

Jlal.at~·a kombina.~ı 
Aynı zamanda başarılacak işler için

de, Sümer Bank. Ziraat vf' İş Bankala -
tının iştirakiyle 'Mıııltayada kurulacak 
Jakarh Bez kombinas• gelmt-ktedir. 

lüi~ıd. kenclir ve kimya sanayii 
Halen Türkiye kağıt ihtiyacının 3 

SQ sini veı mekte olan kağıt fabrikası 
1937 de .evsi daecelr' ve yanı başında 
•yrıca bir sellüloz fabrikası da kurula
Calc:trr. Bu ikinci fabrikanın makinele
rini ihale etmiş tcmeJini atmış bulunu
Yoruz. 

Kimya sanayii, kendir ve seramik 
lanayii 1937 senesinde başlıyacak işler 
lrasındadır. 

Tekrar ediyorum, endüstrileşmeyi 
leeınalist ınkılabın bugüne ait en bü -
Yiilc milli davası ve T~Tkiye refahının 
en zaruri temeli -;ayıyoruz. 

Birinci bet senelik sanayi planının 
~rda kısaca izah ettiğim tekilde tat
~ın normal bir surette ilerlemesi 
YilJnıı memleketin bu derecede ebemi
>'etıi bir ihtiyacmr temin etmekle kal -
llıanuı,ar. -ı.a11erimizia •bfr Ye a
ranışını da temin edecek bir mekanizme 

halinde kullanılmıştır. Çünkü, bütün 
bu fabrikalar için döviz değil, türk ma

lı verdik, türk malı vereceğiz. 

l>e.,leıin endüırtri plônının temin 
edeceği hrı!futıiyet 

Devletin endüstri pllnı tatbikatı do
layısiyle, bUyük makine alıcısı olarak 
lahneye çıkııı, bilmukabele mahsulle • 
lirrıizi almaları ve acamaları kaydını ile
ri &ünnek politikamızı temin etmiştir. 
llu sayede Türkiye, .zirai ve iptidai mal
lar ihraç eden memleketler arasında. 
hınız, mahsullerini değer fiata satmak 
lı.ıkanmı bulmuı ilk memleket değil. 
PiYasatarında ıtok kalmayan uzun x
lleler için, pefin paralı, milfteri peyle • 
~en. yegane memlekettir. 

Bu ıuretle memlekette hükümetin, 
)a}nız endüıtri, yalnız ziraat Teya 
birinci derecede ziraat değil, bir kül 
balinde Türkiye milli ekonomisi, türk 
~atio~liame konomique" İ, yani 
"Ekonomik Milliyet., hedefini ta.kip, 

~,. ve edecek bulunduğunu bir ke • 
le daha ifade etmek isterim. 

Endüstrilepne planımız bulunma • 
"Ydı, bugünkü dünya buhranı ortasm 
"-. türk köylüsünün, mahsullerini bu • 
IGnkü ,eraitle aatabiJmesi çok müşkil 
oı11rdu. 

'kinci bq yılük plan 
, Şimdi ikinci bir beş ecnelik planm 
da esaslarını tesbit ettik. İcra Vekilleri 
lfeyetince tetkik olunmaktadır. 

A""tdında yerli ., ınallar ha~tası 

• 

Aydrn-1" .,rtır•m "t! yerli 'l'T'a'ı • . .,r•ac:r dola yısiy!e yaprlan toplantıdan bir giirünü~ 

Aydın ( H ususi) - Ulusal ekonomi merasimi açtı Halk kürsüsünden ulu -

ve yerli mallar haftas- münasebetiyle sal ekonomi, parti, hal!::ev i ve okullar 

Aydın kahvecileri bir hafta çay v~. kah· adına söylev verildi. Gerek sanat ve 

ve satrnamağı kararlaştırmışlar, muşte - gerekse ilk okul taleheJ~ri kendi escrle-
rilerine yalnız ihlamur vermektedirler. . 

ri olan levhalar taşıyorlardı. Cumurıyet Hafta münasebetiyle dün parti ala • be 
ilk okulunun yaptığı temsil çok ğcnında hal k ve mektepliler toplandılar. 

H alkevi bandosu İstiklal marşı çalarak 

gördüğümüz için, bugünün en bi!y tik 
milli davasıdır Jıycruz. 

Bundan dolayıdır ki, ferdi senna • 
yenin bugün gitmediği veya yetmediği 
büyük işleri devlet üzerine alıyor. 

Ferdin yaptığı, yapabileceğ i veya 
yapmak istediği büyük küçük sanayiin 
ise, her türlü tedabirle himayesine ko. 
şuyor. 

Küriik ımnatları himaye 
-Yurdumuzda yalnız mühim bir va-

tandaş kütlesini '.ieğil, memleketin bu 
bakımdan ana ploitikasım ata.kadar eden 
küçük saantlar ia bilhassa meşgul ol -
duğumuz mevzulardandır. 

Bunların muhtaç olduklarş himaye 
tedbirleri ve yardmıları hakkında ken
dilerini dinleyip bir karara vasıl olmak 
için, bu sene Ankarada bir kongre ya~· 
tık. Aynı zamanda bir de sergi tertıp 

ettik. Memleketin her tarafında, geni,, 

çeşitli, yaygın bir küçük sanayi şe~e~.e
sine malik olmayı, memlekette buyuk 
sanayi mevzuu kadar ehemiyetli ve bü
yük sanayiin tutunmasr ve inkişafı için 
sanır! görmekteyiz. 

Kongrenin tesbit ettiği talepler, bu
gün bir layiha halinde icra Vekilleri 
Heyetindedir. Yakında Büyük Millet 
Meclisine arzetmit bulunacaktır. 

Fiaı kontrolu H nuyonalimayon 
Fiat kontrolu ve rasyonalizasyon ı 

mevzuu etrafındaki düşündüklerimizden 
de kısaca bahsetmekte fayda vardır: 

Bu sene, Vekalete fiat murakabc:.ı 
salahiyeti veren kanun, Büyük Millet 
Meclisinden çıkını§ ve malfimunuz olan 
maddeler üzerinde tatbikatına da bq • 
lanrruıtır. 

İki büyük hedefimiz vardır: 
Birincisi: devletçe ve milletçe yapıl

makta olan fedakirlıklarm, her hangi 
tekilde, müateblik aleyhine bir istiamar 
vesilesi olmasına meydan vermemekte· 
dir. 

İkincisi, aer havası içinde bir endüs
tri kafilesi değil, normal hayat ve reka
kat kabiliyeti olan ve bir gün ihracata 
vaziyete de geçebilecek bulunan bir sa
nayi manzumesi temin etmektir. 

Memleket dahilinde Devlet fabrika· 
larından baflıyarak teknik kontrol ve 
en rasyonel çalışma tekillerini tesis, 
tetkik, taharri ve bunları en iktisadi fC
kilterde reorganize edecek ve fabrika -
ları bu bakımdan daimi teknik kontro • 
lu altmda tutacak V ekilete bağlı bir 
büro te,kil edilecektir. 

nildi. 

mum tesisat ve gayri menkulatı ve ma
den, liman ve şimendüfer üzerindeki 
bilcümle hukuku ile üç buçuk milyon 
liraya satın alınmıştır. Bedeli on senede 
müsavi taksit le. fai7-siz. kömür olarak 
ödenec~ktir. 

Bankanın şimdiden eli altına veril
miş devlet madenleri Türkiye iktrsadi 
kalh nma tediyelerini muntaza.'Ilan yap
ma iktıdannı b:ıhşedecek ehemiyette -
dir. Gulcman krom madenlerinin eşsiz 
bulunduğu ecnebi mütehassıslarca da 

teyid edilmiştir. 
Vasati tenörü 3 50 den aa,ğı düş• 

memektedir. Önümüzdeki sene zarfında 
yalnız bu madenden % 50 vasati tenör
lü olmak ,artiyle 100.000 ton ihraç ede
ceğiz. Bu uyede Türkiyenin bu maden 
istihsal ve ihracatında layık olduğu mev
kie yavaş yavaı yakıa,ması temin edil. 
miş olacaktır. 

Kuvarsbane bakır madenleri mayıs
ta saf bakır vermeye başlayacaktır. Bu 
madenden senede ?O()() - 2500 ton alaca
ğız. 

Kısaca, madeni harici tediye vasıta
larımuın en mühimlerinden biri telak.. 
ki etmekteyiz. 

Maden Arama ve Tetkik Enstitü • 
sünün mesaisile elektrifikasyon büro • 
sunun tetkikleri şayanı dikkat terakki
ler göstermektedir. Bunların da tefer
ruatına temas etmekliğim çok vaktını. 
zı alır. Yalnız Kütahya Linyit bavza~ı. 
ıimli kurtun taharrileri ve mintaka e • 
Jektrik santralı tetkiklerinin zikriyle 
iktifa edeceğim. 

Gulcman Krom madeninin de bize 
etüdünü yapan enstitüdür. Daha birçok 
madenler üzerinde tetkikat ve araştırma. 
lar yapmaktadır. Elektrifikasyon bflro
IU memleketimizin 811 kuvvetlerinden 
istifade mevzuuııu ve pratik iımHnlan· 
nı tetkik ve tesbit ediyor. Bu etüdler 
büyük ana elektrik cereyaqlan teaiaatı 
geçecek aahalarda motopomp yoliyle 
irva ve iaka diifünıcelerini de ihtiva et. 
mektedir. 

V atmıdaflar "6 matbuata tefekkür 
Epey vaktinizi aldnn. Sözlerimi bi· 

tireceğim. lktısad Vekili s1.fatiyle, Va
tandaıJarımıza milli ekonomi davamız
daki samimi müzaheretlerinden, bunu 
milli bir cephe vazifesi telakki etmit 
olmalarından, gösterdikleri ıuurlu di • 
aiplinden dolayı tctekldir etamek bor • 
cumdur. 

Matbuatımız, her büyük milU itele 
olduğu gibi, bugün. memleketin en bü
yük millt daavsı olan, endüstrilepne, 
iktisadi cihazlanma içinde de büyük ve 
şuurlu rolilftü ifa etmektedir. 

. Bu büro aynı zamanda hususi tqeb
büslerin de fahriyen hizmetine amade 
olacaktır. Bu bapta hazırlanmakta olan 
proje önümüzdeki aylarda İcra Vekille
ri Heyetine arzedilmiş bulunacaktır. .4.taıiirke minnet H ıükran. 

Yeni plan şu fasılları ihtiva ediyor: 
'Madencilik, 

Eti Banka gelince Bu ciheti de takdirle kaydetmek va
zifemdir. Gelecek yıl. memleketin da
ha ferahlı neticelerle karşıla§acağm • 
dan füpbem yoktur. Çünkü, işaret etti. 

l.taden kömürü ocakları itletmeleri, 
lıtınta.ka elektrik aantralları, 

Ev mahrukatı sanayi ve ticareti, 
Toprak sanayii, 

Gıda maddeleri sanayi ve ticareti, 
leiınya aanayü, 
l«ihaniki sanayi 
l>enizcilik. 

l'ürkiyenin endüstrileşmesini isti • 
)oruz. Endüstrileşmeyi, zirai istihsali- ı 
tı Çok ve çoğalabilir bir memleket ol. 
~alı: bakımından da hayati bir zaruret 

Bir yıl evvel kuruluııınu haber ver
diğim bu Banka, Madenler üzerinde sis· 
temli bir çalışma hazırlamaktadır. 

Bu bankaya ait olarak yaptığımız it 
terden iki mühimmini arzedeyim: 

Ergani madenlerindeki ecnebi hiL 
1eler, kimilen mübayaa edilmiş ve bu 
mühim madenin imtiyazı, tamamen 
türk sermaye eline geçmiştir. 

1938 mayısında işletmeye açılacak 
olan bu madende istihsal senede 7 .500 
ili 10.000 ton saf bakır olacaktır. 

Ereili kömür Jirkcti, tirketin bilu-

ği yolda tereddütsüz gittiğimiz ve gi
deceğimiz, bu yolun her merhalesinde 
kendiaine inanmış ve b~lanmış olmanın 
payansız kuvvet, zevk ve neşesini tattı· 
ğımı.z Büyük Önderin gösterdiği ışığı 
takip ediyoruz. 

Bütün memleketle karşı karşıya bu
lunduğum şu saniyede, onun büyük var
lığı önünde huşu ile eğilmeyi en büyük 
vazife bilirim. 

\ ç 1 N 1. Polonya 
H~t\D TSELERI Bakanı 

lJış 

l 
(Başı ı. inci sayfada) 

lideri idi ve hal ve hareketleri biraz şüp-

heli görünmekte idi. .. w · - · 

Gene Royter ajansının ogrendıgıne 

göre Çin hükümeti, eski bqvek:il B. 
Vangş:ngvei'den eski vazifesi başına geç
mesini rica etmiştir. 

Çinin her tarafında büyük bir nüfu
za malik bulunan B. Vangşingvei, 1935 
sonteşrin:le Nankinde kendisine karşı 
yapılmış olan l:omplodanberi Avrupada 
bulunmakta idi . 

Sian/u bölge11inde miiuueke ya
p:!rr.!!81 1.-ararl~ıınldı 

Nankin, 18 (A.A.) - Sianfu bölge· 
sinde üç günlük bir mütareke yapılması 
kararlaştınlmı"t· r. Bu miidr.let içinde hü
kümet tayyareleri hiç bir bombardıman 
ha~eı:eti J•apmıyacak ve hükümet kuv
vetleri d~ ~ehre hÜ'"um etmiveceklcr:lir. 
Bu müddet sonunda mar~~31 Çan - Kay-

Jlareıal Çank-Kay.Şek (sağda) ve onu 
mevkuf tutan Mareşal Çan-Sue-Liang 

Şek serbest bırakılmadığı takdirde mer
kezi hükümet yeni askeri harekata giri
fCCektir. 

Mütarekenin, mahpus mareşalm a
vuaturalyalı müşaviri Donaldın yaptığı 

konuşmaların bir neticesi olduğu saruL 
maktadır. 

Marqal Şang-Su-Liang'ın 

yeni talebleri 
Şanghay, 18 (A.A.) - İyi bir kay

naktan haber alındığına göre maıqal 
Şang - Su - Liang harbiye bakanı, Ho -
Yin - Şin'e tclgrafname ile mür;acaat e
derek aakeri harekata nihayet verilmeai
ni ve Sianfunun bombardımanından va.z 
geçilmesini taleb eylemiştir. 

Müzakeratta bulunmak üzere bu sa
bah Nankine varacak olan general Şan • 
Ting - Uen'in aldığı '":_ZÜeye büyük e
hemiyet atfedilmektedir. 

Japon dl§ bakanıyle Çin büyük 
e~iai armında bir konu§ma 
Tokyo, 18 (A.A.) - Domei ajansı 

bildiriyor: 

Çinin Tokyo büyük elçisi B. Hsus
hingim dün öğleden aonra dlf ifleri ba
kanlığına giderek marcpl Çankaytck'in 
aihatte olarak §imdi Sianfu'da bulundu
ğunu B. Aritaya bildirmittir. 

B. Arita Çinin fimdilr:i nziyetinin 
Japonyayı 90n derece alakatandırdığını 
•e japon hükümet'iııin bu vaziyet netice
aini kaycı ile beklemekte olduğunu aöy
lelDİftir. 

Çan~ - Su - Liang'ın komünist un
surlarla itbirliğinıde bulunarak Japonya
ya mukavemet etmek hususundaki israr
larmı bildiren gazete telgraflanndan 
bahseden B. Arita, Japönyanm böyle bir 
ihtimale brp gclmck için 1imn gelen 
bütün tedbirleri alacağını ve Çinde ko
münizmin yayılmasının gerek Japonya
nm gerebe uzak prkm emniyetini teh
did ettiğini büyük elçiye söylemiştir. 

Hükümet kuvvetleri O.ileri gerile
meye mecbur ettiler 

Şanghay, 18 (A.A.) - Millete hita
ben neırcttiği bir beyannamede Kuo
mintag Çan - Su - Liang'a karşı açılııq 
olan mücatleleyi haklı göstermiştir. Hü
kümet kuvvetleri Sianfu'nun 20 kilo
metre şimal garbisindeki Sienyao'ya var
mış ve asileri geri çekilmeğe mecbur et
mişlerdir. 

Sianfu prkında bulunan Hovasien 
bölgesinde hükümet kuvvetleri, yardım 
lcıtalannın gelmesini bekliyerek ilerle
yişlerini durdurmuşlardır. 

Hükümet tayyareleri, Şensi şimaline 
doğru gitmekte olan bir asi tümenini 
görmüşlerdir. Bu fırkanın öncüsü Sian-

(Başı 3. üncü sayfada) 
deyim. Her iki memleketimiz şefleri a.o 
raaındaki bu şalni temaslar ittifak mil• 
nasebetlerini daha fazia kuvvetlendire• 
cektir.,, 

Karıılıklı siya.~i ziyaretler 
Bundan aonra B. Bek başkan Van 

Zceland ile yapılan karş•lıklı ziyaret• 
teri, Letonya ve Norveç dış işle~i ba
kanlarının Varşovayı ziyaretlerınden 

bahsederek, Belgrada yaptığı ziyaretten 
aldığı elverişli intıöaı ehemiyetle kayı
detmiıtir. B. Bek bundan baıd bafkaıl 
Koscialovskinin V.arşova ziyaretinin de 
dostça bir hava içinde geçtiğinden bali
sederek demiştir ki; 

"- Londrada yaptığım ve en mil
him Avrupa hidiseleri hakkında ingi
liz ve Polonya görüşlerinin yakınlaşma
sı ile neticelenen konuşmalar hususi b~ 
ehemiyet atfetmekteyim.,, 

Lokarno meaeleai 
Lokarno meselesine geçen B. Bek, 

1925 anlaşmalamım Avrupa istikrarını 

sağlaırilaştırmaktan ziyade sarsmış oldu
ğunu kaydetmiş ve demiştir ki: 

••Avrupa istikrarının menfaati namı
na ilerideki anlaşmanın, önceki anlaşma
nın bütün müsbet kıymetlerini ihtiva et• 
mesi fakat aksaklıklanndan da kaçınma
sı lazım gelecektir. Cenevre kurulu men
faati namına, milletler cemiyetini fazla 
ve karışık meseleleri halletmeye memur, 
etmemek lazım geldiği kanaatındaytz.( 

Milletler cemiyetinin mutad çabşmalan
na gelince: habeş meselesi kapanmıştır. 
İspanya dahili harbr, milletler cemiyetini 
bu acı me&eleye karııtınnamak buauaun
daki görü§ümüze uygun bir yol tutmak· 
tadır." 

Milleıkr cemireıinin ulahı İfİ 
Milletler cemiyetinin ia1i1u meselesi

ne temas edem dJı ifleri bakanı demiJtü:: 
ki: 

"-Milletler cemiyeti önünde iki teh
likenin bq gösterdiğini görmekteyim: 

1. - Biri milletler cemiyetine men
ıub, öteki enternasyonal teahhüdlerle 
bağlı olmıyan iki devlet amıfmm orta,a 
plcınaaı tclıli.keai. 

2. - Biri milletler cemiyeti, öteki de 
ona memub olmiyaıı devletler tarafın. 
dan müteşekkil iki blokun taazzuv etme
si tehlike& 

Polonyanın ai:yasaaı, menfi bloklarm 
teıekkülüne engel olmak yolunu tutmUf 
bulunmaktadır. Polonpa, başka bazı dev• 
letlerle birlikte bu temayül~ muvaffaki
Jdle mani olmaya muvaffak olmuttur • ., 

Danzig meaeleai 
S<tzlerini bitirirken B. Bek, Dantzfg 

meselesini ve Polonyarun serbest ıehk 
ile olan münasebetlerini tetkik ederek 
demiştir ki: 

••- Dantzig'deki haklarımızı kuvvet• 
le müdafaa ederken ayni zamanda ser
best §ehrin haklanna da hürmet ediyo
ruz. Mütekabil menfaatlerin büyük tica
ret yolumuz üzerinde mantıki JCkillC1l 
bulmamıza yardım edeeeğinden eminim.,. 

Varşova, 18 (A.A.) - Dış iıter ba
kam Bek'in senato dl§ ifler komisyonun
da dıf politika hakkındaki senelik iza. 
batında 1936 şubatındaki gibi Çekoslo
vakyayı Lehistarun dış politika mesclelo
ri içinde zikretmediği ehemiyetle kaydo
lunmaktadıt'. 

fu'nun 40 kilometre şimalinde bulun
makta idi. 

Jlongol ,elleri Nankin'le müca• 
deleden m.z geçtiler 

Pekin, 18 (A.A.) - Yunnan bükü
metine karşı mücadele halinde bulunan 
mongol tefleri Çantcayşek'in tevkifini ha
ber alır almaz muhuernatın durduruı.. 
masını adamlarına emretmişler ve nei" 
rettikleri bır beyannamede Sianfu hadi
selerine büyük bir al.ika gösterdiklerini 
ve Nankin hükünJetine tam bir hareket 
serl>cstliği •ermek için Çini tehdid eden 
tehlike karşısında fimcfüik emellerindaı 
vaz geçtildcrini bildirmi§lerdir. 

Çank ·Kay· Şek 
NanlCine dönüyor? 

Nankin, 18 (A.A.) - Bizzat Çanka,.. 
ıek'in verdiği emir üzerine, kilere ka111 
harekat yarın saa,t 18 e kadar durdunıl• 
muştur. 

Çankayşek gön1frdiği mekt~~~· cu
martesi günü Nankınde olmayı umıd et-

k 
; . 

tiğini bildirme ·teuir. 



SAYFA8 ULUS 

Ankara Sta dy o munun 

Stadyomu Başbakanımız a~b ve Ü~ g-iin 
süren futbol turnovası neticesinde Fe

ner Bahçe birinci ve t\11lrnra 
Gücü il{.lnci oldu 

Ufrs"n ~ı!·maılığı üç gün z:ırfrnrla 

An' rada geçen en mühim JıB.clise ~Üp· 

hesi~, olimpik stadın açılışı ve bu mü
nasebetle yapılmış olan futbol turnuva

sıdır. Ulus olwrları için aldtrdığımu; 

fotoı;rafilerle bu üç çpor gününün na· 

sıl geçtiğini anlacan bır hülasayı ko

yuroruz. 

Açılış programını 14 ilkkanun tarih· 

1i sayımızda, bütün tafsilatiyle yazdığı. 

mız Ankara stadyomu, Havanın ~ok 

soğuk olmasına r~ğmen yirmi bin kışi

ye yakın bir kalabalık önünde Başba· 

kan İsmet İnönünün radyo tarafından 

bütün dünyaya yapılan şu nutkiyle a· 
çılmıştır: 

''-Arkadaşlar, bize bu güz.el 
eseri Ankara Valisi Tandoğan ver· 
'di. Huzurunuzda da kendisine 
kar§ı tesckktir cdcr!rn. 

Türkiyeyi ida e edenler, stad
yomu en kıymetli mekteb gibi her 
yerde kurmaya çalı§acaklardır. 
Türkiyenin isti/,balini idare ede· 
ceh olan genç nesil, açık havada, 
açık mc üa aı da yetişecektir. 

Bu top antıda hepinizin bayra· 
mını rım. Sizinle beraber bü
tün T fü aiycııin bayramını kutla
yalım. 

Bütün Türkiye ile beraber, ba
§Imız v~ caııunız olan Atatürke 
sevgi ve saygılarımızı sunalım. 

Bayramını /mtlayalım. 

ArkadWJıar, unutmamalıyız ki, 
bugün b ·; ük davamız Sancak 
meseles m"yeti Akvamda mü
zakere e Jiyor. Yüreklerimiz he
yecanı do udur. Dost Fransadan 
ve Cemiyeti Akvamdan emniyet 
ve istiklal bekliyoruz.,, 

Ba§' nımızm nutku, heyecanlı 

tezahürler ve dakikalarca süren sürek

li alkışl rla karşılanmıştır. 

Bundan sonra, cumhuriyet hükümc-

tinin ti:rk gen"'iğine, büyük ve eşsiz 
bir armağanı olan yeni st;ıuın açılı!'i tö. 
reni dolayısiyle tertib edilen maçlara 
başlanmıştır. İlk gün Ankara şampi
yonu Ankara Gücü, Galatasarayı 2 - 1; 
ikinci gün Türkiye şampiyonu Fener· 
bahçe, İzmir şampiyonu Altmorduyu 

3 - 1 yenmiş. üçüncü gün iki maçın ga· 
libi olan Fenerbahçe ve Anl:ara Gücü 

karşılaşarak Fener 1 _ O galib gelmiş ve 

birincilik kupasını kazanmıştır. İkinci

lik kupasını Ankara Gücü almıştır. 

Üçüncülük için AH.mordu. Galatasaray 

takımları karşılaşmamıştır. İkinci gün 
Galatasaray Fcnerbahçe yaşlıları maçı 

çok entresan olmuş, içlerinde bir za
manlar futbolun asları bulunan tekaüd-

ler 1 - 1 berabere kalmışlardır. 

Havanın sıfırın altında soğuk olma. 

sına rağmen maçlarda onbeş binden faz . 
la seyirci buJunmuş ve yeni stadın tari-

hi heyecan ve hareket dolu üç güzel 
spor günü ile baş;Iamıştır. 

l\.ilomelrelik 
•• •• • • 

yuruyuş 

Mulwfız Giicii Başkanlığından: 

29-mart-936 da Çubuğa yaptığımu 

yüz kiJometrelik Atlı yürüyüşe muvaf
fakiyetle iştirak etmiş olan bayanları
mızın, bu oldukça müşkül, başarılarını 
yakından takdir eden Muhafız Gücü 

kendilerine bu binişin hatırası olmak 
üzere birer rozet takdim etmekle sevi. 

necektir. Bu maksadla isimleri yazılı 
bayan arkadaşlarımızın program muci
bince pazar günü saat onda yapacağı-

mız av binişine onur vennelerini dile
yoruz. Toplantı yeri eski koşu yeridir. 

Koşuya gelmek imkanını bulamıyan 
bayanların pazar günü saat (11) de Mu
hafız Gücü salonunu şereflendirmeleri
ni rica ederiz. 

Bayan Melek Tekçe, Bayan Hatice, 
Bayan Dürriye, Bayan Semiha, Bayan 

Ac ı l ış Töre ni 
' 

Höysler, Bayan Nilüfer, Bayan Mela. 

hat. 

İzmirde Çeki Karlin 
ikinci maçı da kazandı 

İzmir, 18 ( A.A.) - Çeki Karlin i. 

kinci maçını bugün kalabalık bir seyir

ci önünde Altayla güzel bir havada yap· 
tı. Çeki Karlin Altaym birinci devrede 

yaptığı bir gole mukabil Altaym son 
dakikalarda kendi kendine attıkları 

bir ve ikinci devrede iki golle maçt 
bire karşı üçle kazanmıştır. Çek oyun
cuları yorgun olmalarına rağmen bugün 
daha güzel oynamış ve maç hakimiyet· 
leri altında cereyan etmiştir. 

FRANSA'DA: 

Dö La Rok'mı parti i 
ilk kouwesinf yaıltı 

Faris, 18 (A.A,) - Fransız sosyal 
partisinin ilk kongresi bu sabah Ma• 
jik _ Siti salonunda toplanmıştır. Frae 
sa vilayet merkezlerinden ve deniz aşı· 
rı sömürgelerden gelen bir çok delege

ler kongrede hazır bulunmuşlardır• 
Kon~e çalışmalarına 20 birinci kanuna 
kadar devam edecektir. Bir çok paıla· 
mento azasmm da iltihak ettiği bu ye· 
ni parti kongresinin ruzname~: , il e de 
yapılacak faaliyet ha'· mtla 20 l. Jar 
raporu ihtiva e!.n:e:.<eu~r. 
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Daima sabit 

15Dlm 
1BW 

25Dlm 
ZBW 

Ucuz ve idareli bir tenviraa 

istiyorsanız Osra11ı imi la11l 

baları kullanınız, ve anıpul-. 

lerin dibinde aydınlık dere·' 
40Dlm 

39W 

65Dlm 
58W 

100Dlm 
79W 

125Dlm 
97W 

cesini gösteren (DL11ı) ile 

elektrik sarfiyatını gösteren 

Vat işaretine dikk·at ediniz. 

Her za rnan ve lıer yer· 

de Osranı m aınpulle· 
ratuvarlarında hazırlanan Juvan· 
tin saç boyaları mu7.ur ve zehirli 
maddelerden tamamen ari olup 
saçlara tabii renklerini bahş~der. 
Juvantin saç boyaları kumral ve 
siyah olarak iki tabii renk Uze
rinde tertib edilmiştir. 

150Dlm 
111W 

rini isteyiniz. 

·m 
anıpıılleri ııcuz aydınlık temin ederler. 

Satılık Otomobil 
Şevrole, kabriole. Hergün saat 

1 e kadar Lehistan sefaretinde 
B. Godymirskiye müracaat. 

Muallim BITt ,, 
Hergiln 10 dan 14 e kadar Dabağhane caddesinde Cumhuriyet 

Pansiyonunda 16 numaraya müracaat. 2-6038 

Ressam ve Rozetcilerimize : 
Ankara Hukuk Fakültesine yaptırılacak rozetler için açılan ik· 

ramiyeli kroki müsabakası ay sonuna kadar temdit edilmiştir. 
Müsabakaya iştirak etmek isteyenlerin aşağıdaki şartlar dahilin· 
de yapacakları krokileri fal.ülteye göndermeleri ilan olunur. 1 -
terazi. 2. kıhnc~. 3. A. H. F. iV - kitap. 5 • 1925. 6 - adli renkler 
olan yeşil kırmızı. 

Yukardaki sembolJerde:ı ilk üçü kalmak şartile kroki ressamı 
istediği semboli de yiştirebilir ve Hukuku ifade eden yeni bir sem 
boı ilave etmekte serbesttir. 2-6028 

---
Anlcara Mektebler Satınalma 

Komisyonu Reisliğinden: 
Siyasal bilgiler okulu talebesinin çamaşır ve yatak takımlarmın 

)'ıkanmt. ütülenme itleri açık eksiltmeye konulmuftul'. Eksiltme 
'l ._, perpabe ctıntl ... t 14 de Ankara Mektebler lluhaaebe
ciliğinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

İlk teminat 307 Jira 50 kuruştur. Şartnamesi parasız olarak 
her gün mektebde görülür. Mayıs gayesine kadar yıkatılacak ça
nıaşır ve yatak takımlarının miktarı ve fiat tahminleri aşağıda 
)'azılmı§.tır. 

Nevi Mikdarı 

~üyük parça 40000 
(Yatak ve battaniye çarşafı, fa-
nila, don, pijama ve emsali) 

Orta parça 15000 
(Yatak yüzil, havlu ve emsali) 

lti.içük parça 
(Mendil, çorap ve emsali 

(2097) 

15000 

Parça başına tahmin 
edilen fiat 

8 kuruş 

4 " 

r. ,, 

2-6031 

Konya Cumhuriyet Müddei 
Umumiliğinden: 

1. 1. 1937 gUnOnden 1937 senesi mayıs nihayetine kadar Konya 
teza evi e i kapalı zarf usuliyle yCTıiden münakasaya konulmuı 
olduğundan talihlerin 14. 12. 1936 dan 31. 12. 1936 gününe kadar 
konya C. M. U. Hğine usulen müracaat eylemeleri. 

.... (2116) 2-6047 

Merkez Laboratuvarları 
Müdürlüğünden: 

Müsese hayvanatı için alınacak kırk bin kilo arpa pazarlığa 
'evrilmiştir. İhalesi 29. 12. 1936 salt günü saat on beştedir. 

Şartnamesi müdüriyetten bedelsiz verilir. Muvakkat teminatı 
Ytlz yirmi lira olub banka mektubu veya vezne makbuzu ve kanu· 
nun tayin ettiği vesikalariyle beraber muayyen gün ve saatte Zi
raat Vek~ı i Muhasebe Direktörlüğünde toplanacak olan komisyona 
bıUracaatları (2110} 2-6043 ..... 

Milis Belediye Reisliğinden: 
Milis kazasının hali hazır haritası 10.12.1936 tarihinden itL 

haren yirmi gün müddetle açık ebi!tmeye konı~lmuştur. 
1 - Kasabanın meskiln kısmı 100 hektar gayri meskiln kısmı da '00 hektar olarak tahmin edilmiştir. 
il - Her iki kısmın muhammen bedeli 3300 liradır. 

III - Harita nafia meclisinin 29 sayı ve 13. 3. 1936 tarihli ka· 
hriyle tasdik edilen prtname hükümlerine göre yapılacaktır. 

IV - Muhammen bedelin % 7,5 ğu olan 247,5 lira teminat ak· 
Par alınacaktır. 

V - İhale 31-12-936 pertembe gUnil saat ıs de Milb belediye 
'ncihmıinde yapılacaktır. 
ı:a_ VI - İhale eksiltme ve artırma kanununun bUkümtert dairesin· 
~ yapılacaktır. (2107) ~ 

~ 

Telefon: 1354 2--6048 

M1LLI MODAFAA VEKALETİ 
.. "TTN ALMA KOMİSYONU İT.ANLAR 1 

1 - Hava ihtiyacı için 7920 kilo muhtelif eb'adda ve mikdar
larda 7920 kilo çelik boru ve çelik saç levha kapalı zarfla eksilt· 
meye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 5924 lira olup ilk teminat parası 445 
liradır. 

3 - İhalesi 31 Birinci kanun 1936 perşenıbe günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnamesini bizzat M. M. V. Satın Alma Komisyonundan 

alabilirler muhab~re ile şartname gönderilemez. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cU mad

delerinde istenilen belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mktup
larım ihale gün ve saatinden en geç bir saat evveline kadar M. M. V. 
Satın Alma Komisyonuna vermeleri. (1747) 2-5476 

İLAN ........... . 
Madeni barometre: 37 adet madeni barometre açık eksiltme ile sa. 

tın alınacaktır. Hepsinin tutarı (2960) liradır. Evsaf ve tartnamesi 
komisyot?-jan .Parasız v~rilecektir. t~alesi: 18-~·937 pazartesi giinil 
saat on bırdedır. llk temınatı: (222) lıradır. Eksiltmeye gireceklerden 
ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenen 
l>elgelerle birlikte ekeiltme gün ve vaktinda M. M. V. aatm alma 
komisyonuna gelsinler. (1943) 2-5775 
............ BILIT 

Dikra yağı: 4032 kilo dikra yağı açık ebiltme ile satın al;~~:· 
tır. Hepsinin tutarı (2499) lira 84 kurU§tur. Evsaf ve pr~al 
k~misyonum?o:da~ verilecek~ir. İhalesi: 26 • lUI • 936 cumartesi gU
nu saat on bırdedır. İlk temınatı: 187 lira 50 kuruştur. Eksiltmeye 
gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad· 
dleerinde istenen belgelerle birlikte eksiltme gün ve vaktında M. 
M. V. satın alma kouıisyonuna gelsinler. (2028) 2-5923 

BILIT 
Yapı: Sı~hiye Depolarında bir depo yapılması pazarlığa kon • 

muştu!. Keşıf tutarı 2688 llra ~4 kuruştur. Kepf, proje ve şart• 
namesı parasına ka~ılık olarak ınşaat şubesinden alınacaktır. İha
lesi: 25 • xn - 936 r,uma günü saat on birdedir. İlk teminatı: 201 lira 
64 kuruştur. ~ks~~tmeye gir~cekl~rden ilgili bulunanlar 2490 sayılı 
kanunun 2, 3 uncu maddelerınde ıstenen belgelerle birlikte pazar • 
lık gün ve vaktinde M. M. V. Satın Alma Komisyonuna gelsinler. 

(2041) 2--5930 
İLAN 

1 - 2200 adet palaska kayışı ile 109 adet SUngülük açık eksilt
me ile münakasaya konmuştur. 
. 2 - Tahmin edilen bedeli 2254 lira olup ilk teminat paraaı 169 

lıra 10 kuruştur. _ 
3 - İhalesi 30-12-936 çartamba günü saat ıı dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 3 Uncn mad· 

d!ler~nde istenilen be!geleriyle ihale günü ve saatm~ M. M. Ve • 
kiletı satın alma komıayonuna ııtelmeleri. 

(2079) 
BİLtT 

Ayn ayrı pazarlığı yapılmak üzere 500 kilo mazot ile 13 kalem 
ufak in11aata aid tamir malzemesi alınacaktır. Pazarlığı 19.12.1936 cu
martesi günü aaat ondadır. isteklilerin belli gün ve saatında M. M. 
V. Satın alma komisyonuna gelmeleri. (2078) 2-5995 

1 ASKERi FABRiKALAR UMUM MODORLOCO 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

13 Takım maa kasket erkek odacı elbiseleri 
7 Takım maa örtü kadın odacı elbiseleri 

Tah~in. ed;len bedeli (364) lir~ 90 kuru§ olan yukarıda mik
tarı ve cınsı yazılı melbusat Asken Fabrikalar Umum müdürlüğü 
satın alma komisyonunca 29-12-936 tarihinde salı günü aaat14 d· 
pazarlı~ !le ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyon~ 
dan verılır. Taliplerin muvakkat teminat olan 27 lira 37 kuruş ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkilr 
giln ve saatte komisyona müra.-:aatları. (2100) 2-6033 

500 ASİT NİTRiK 
Tahmin edilen bedeli {127500) lira olan yukarıda miktarı ve 

cinsi yazılı malzeme askert Fabrikalar Umum müdürlüğü satm 
alma. ko~isyonu?ca 5-~·937 tarihinde cuma gün il saat ıs de kapalı 
zarf ıle ıhale edılecektir. Şartname 6 lira 37,5 kuruş mukabilinde 
komisyo?dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (7625) Ji. 
rayı havı teklif mektuplarını me7kör günde saat 14 e kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerinde ki veaaikle mezk(\r giin ve saate komisyona müraca· 
atları. (2099) 2-6032 

1 Adet ıu tasfiye cihazı 
Tahmin edilen bedeli (800) lira olan yukarıda miktarı ve cinai 

yazılı malzeme Aıkerl Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satm Alma 
Komisyonunca 21 .12. 1936 tarihinde pazarteıi günil saat 14 de 
açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname paruu olarak komia
yondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (60) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3lincq maddelerindeki veaailde mezkOr liA 
ve saatte komisyona müracaatları. (2112) 2-6045 
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ANKARA LEVAZIM AM1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
1 - Ankara garnizonu kıtaat ve müessesatı için 16000 kilo sade

yağmm 29.12.936 salı günü saat on beşte kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Sade yağının tutarı 16000 lira olup ilk teminatı 1200 liradır. 
Şartnamesi her gün eksiltmenin yapılacagı levazım amirJigi sa ın 
alma komisyonunda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi zarflarını belli gün ve saatten bir saat 
evetine kadar komisyona vermeleri (2056) 2-5990 

İLAN 
Evvelce ilan edilmiş olan 120 bin kilo fabrika ununun evsafı yük 

sek olması hasebiyle istekliler tarafından verilen fiat pahalı go. ul
mekle yeni.den tesbit edilen evı.af üzerinden kapalı zarfla mün ' a
saya konmuştur. Eksiltmesi 25. 12. 936 cuma günü saat 15 dedir. İs
teklilerin belli gün ve saatten bir saat ev .. elisine kaciar Leminat m ~
buz ve teklif mektuplarını Birecik askeri satın alma komis7onuna 
vermi~ ..,,,1, .... ,.,1'Jr· (2034) 2-5926 

İLAN 

1 - ~.:Hlu birııkle ırıi~ ihtivacı için 8000 kilo sabun açık eksilt-
meye konmuştur . 

2 - İhalesi 28.l2.93E ı azartesi saat 16 dadır. 
3 - Muvakkat temina•ı 240 liradır 
4 - Şartnameyi görmek istiyenleı Ankara ve İstnnbul le.,., m 

amirliği satın lama komisyo • .., .. müracaat etmeleri. 
5 - istekliler belli gün ve s te kar.unun 2 ve 3 üncü m"' ' • 

0

'1• 

deki belgeleriyle birlikte Çorluda kor satın almr komi •onuna n.ıi• 
racaatları. (2037) 2-5927 

iLAN 
1 - Eksiltmede olan iş: Pmarll!:ıarın 600000 kil 
2 - İhalesi pazarlık suretiyle Vizede yapılacak ır. 
3 - Yulafın bo:deli 37500 liradır. 
4 - İlk teminatı 2813 lir.ıdır. 
5 - İhalesi 29-12-936 sah günü saat 15 dedir. 
6 - Şartname her gün Vize satın alma komısyonunclı! ar1u l'-l.n· 

lere gösterilmektdcir. (2092) 2-6012 
İLAN 

Hastaneleı için iki bin adet çelik somyah demir karyola 31. 12. 
936 perşembe günü saat 15,30 da İstanbul' da Tophanede Lv. amirli -i 
satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. T h
min bedeli 48.000 liradır. İlk teminatı 3600 liradır. Nümunesi ko • 
misyonda görülebilir. Şartnamesi iki yüz kırk kuruş mukabilı de 
komisyondan alınır. isteklilerin kanuni vetikalariyle teklif me tup
larını ihale saatinden bir scıat evvel komisyona verme1eri. (2085) 

2-6017 
l LAN 

1 - 450 bin kilo ekmeklik fabrika unu pazarlıkla satın alınacak· 
tır. 

2 - Muhammen bedeli 67500 liradır. 
3 - İlk teminatı 4625 liradır. 
4 - Pazarlıkla ihalesi 28.12.-36 pazartesi günü saat 11 de Erzin· 

canda askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin ihale günü tecim ve endüstri odasında kayıtlı 

bulunduklarına dair vesika ibraz edeceklerdir. 
6 - Bu unun ihalesinde tekarrür edecek bedelinin üçte biri nis

betindc ve teminat mukabilinde müteahhide avans vrilmesi şart ko
nulmuftur. 

7 - Şartnamesini almak istiyenler bir adedini 338 kuruş mu1•a· 
bilinde komisyonumuzdan alırlar. (2673) 2-5980 

İLAN 
1 - Isparta garnizonu yıllık ihtiyacı olan 172000 kilo unu kapalı 

.zarfla yaprlan eksiltmesinde, talip iıkmadığından 11.12.936 cuma gi1. 
nünden 10.1.937 tarihine kadar bir ay içinde pazarlıkla askıya ko
nuldu. 

2 - Muvakkat teminatı 1548 Iiradu. İsteklilerin Isparta tümen 
satın alma komiıyonuna müracaatları. (2104) 2-6035 

İLAN 
Kapalı zarfla münakasaya konulan Erzurumda askeri hasta. 

hanede yapılacak bir pavyon ile koridora talip çıkmadığından 
bir ay pazarlığa çıkarılmıştır. Keşif bedeli 28219 lira bir kurut
tur. İlk teminatı 2216 lira 43 kuruştur. Şartname, keşif ve resiml• 
rini görmek isteyenlerin ve taliplerin bu müddet zarfında Erzu• 
rumda kor satın alma komisyonuna her gün müracaat edebilecek· 
leri. (2103) 2-6034 -

İLAN 
1 - Eskişehir garnizonu için 96000 kilo sığır eti kapalı zarfla 

4.1.937 günü saat 16 da Eskişehir askeri satın alma komisyonunda 
alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 22080 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 1656 liradır. 
4 - Teminatlar vaktından evci muhasebe veznesine veya mal 

sandıklarına yarıtılarak makbuzlar veya banka mektupları kanuna 
uygun olan teklif mektuplarının içerisine korunası ve teklif mek. 
tuplarının ihale glinU Eekifehir posta ve telgraf ayariyle aaat ıs e 
kadar komiayon batkanlığına veril.meal ve 2490 sayılı kanunda ya. 
.zıh vesikalarm lUzumunda komisyona ibrazı farttır. 

5- Şartname her gün komisyonda g<Srillebilir. (2106) !-6039 

İLAN 
1 - ltor birliklerinden Siiloğlundakl lDtaaıta alıd Drl ,PIWYOD1111 

nobanlarmm ikmali açık elcsil1meye konmuttur. 
2 - thaleai 25.12.936 cuma gikıü saat 15 de kor satın alma &mi&. 

yorıunda yapılacaktır. 
3 - İateldiler buaual ve fenni prtlan g6rmek \bere tıtanhuf. 

Ankara Levazım Amirlikleri eatın alma komiıayonluldanna ft ç.. 
luda kor aatm alma komisyonuna milracaatla görebilirteı.. 

4 - Muvakkat teminatı 450 lira 60 kuruıtur. 
5 - İsteklilerin belli gUn ft saatte Çorluda mr Ntm alma Ses. 

misyonuna mUracaatlan. (2038) 2-5928 

Eınirdağı Belediyesinden: 
1 - 2500 lira keşif bedelli 1/5000 ölçülü sınır krokiıi mucibince 

kasabamızın 70 hektar meskiln ve 30 hektar imar sahası 1d 70 X 30 
- 100 hektar sahanın 11. 12. 1936 günü ihaleli icra edilecek olan 
hali hazır harita işine talib zuhur etmediğinden bugünden itibaren 
21.12.936 gününe rastlayan pazartesi günü aaat on beıte ihale edil
mek üzere on giln müddetle uzatılmıfttr. 

2 - İsteklilerin fennf prtnamesini göımek için her gUn ve ek
siltmeye iştirak için de eksiltme günü muayyen aaaten evvel be
deli kşfin % 7,5 ğu nisbtnide 187 lira 50 kunıf muvakkat teminat 
akçsini belediye veznesine yatırmak ıuretiyle encümeni belediye
ye müracaat etmeleri. 

3 - biate bedeli fenni şartnamede yazılı olduğu üzere harita 
itinin hitamı ve Nafıa Voklletince taldikten sonra tediye edile
cektir. 

4 - Fennt prtnamede yazılı evsafı haiz olanlarm Emlrdqı 
belediye encümenine müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

(2109) ~2 

Fakülte ve Lise Talebelerine : 

Halisane Tavsiyem 
Fraıw.zcaaı saif olanlarm, hem mektep derslerini takip, 1iem cW 

Hum kucaklamak ve neticede bocadan kurtulmak için aeno biday.,. 
tlDden haftada mun.tuaman bit den aJmaJan lbımdır. 
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§ ı 9 3 7 Y 1 LB Aş 1 ~ ' . Bi•in_ci k~n~:.~~~~~.:~,e.:.~~=t onda Yenişehkde = 
= T•• k H K B•• •• k p• = nıyet fihıdesı karşısında Müdafaa caddesinde 8 numaralı Bay Meh-=: Uf ava UfUIDU UYU ıyarıgOSU S met Cevat Açikalın apartımanında 3 numaralı dairesinde mevcut bil-- Bu•• yu•. k . • • = cümle kıyme.tli ev eşyaları c.~ık ~rtt!rma suretiyle ~atılacaktır: . = Ikramıyesı = .. ı. - Ac.a1oudan mamOI gul agacıylc ve bronze ıle süslenmış ın-= :: gılız modelı YEMEK ODA TAKIMI (12 kişilik yemek masası ma-
- roken deriden döşemeli 12 sandalya ve koltuk, aynalı büfe, dressoir, - = rafları kristal vitrin sigara masaları, nota dolabı.) - = 2. - Limon ağacmd n yapılmış YATAK ODA TAKIMI (2 ki. = = ş.İlik karyola somyası ile, ve komodınler, aynalı dolablar, toilet ve 
- =: sandalyası, sinfonier, lavabo.) = A) rıca: 200,000 ~ 150.000, 190.000, 70.000, §§ 3. - Yine limon agacmdan mamUI ipekli döşemeli kadın salon 
~ 60.000, 50.000., 30.000, 20.000, 15.000 liralık ;;;;;; takımı Berjer 2 koltuk ve ayrı 2 koltuk, sandalyalar, ş.czlong, ve or-= = ta masası. 
§ ikram 0 )elcrlc (400.000 ve 100.000) liralık = (Bu eşyalar sipariş üzerine Psalty fabrikasında yaptmlmıştır.) = iki adet mükafat vardrr. =: 4. - Mesai odası takımı (ingiliz malı kanape 2 koltuk 4 san-
:= §§ dalya, maroken deriden döşemeli) yazıhane, kütü~hane, ort~ ve si-= Keşide Yılbası gecesi yapılacaktır. = gara masaları kolonlar. 

Biletler: (2,5) (5) ve (10) liradır.. 5. - 19 parçadan mürekkeb ipekli döşemeli arabesk (DAMAS-
Vakit kaybetmeden hemen biletlerinizi alınız. KOS) salon takımı (kanape, koltuklar, sandalya ve masalar, yazıha-
Bayram günlri kişemiz açıktır. :ı.~kadın için Ç3y takımı ve dikiş masası, sigara masaları, avna kon-

, 1.'.'P"'~fg'll:lllll il lltllllllllllllllllll m1111mmın111111111111111111111 fur~~~ ~!~ft ~~~-~:.r:~ ~~det~!~~,~~~~:~~e~a;;~a~::. ~f~~ 
J G ı TT Ut Jı..., s.al?n saksıları, dıvar tabakları, 2 portmanto. ipekli ve gobelin tak • 
anır Prnıa ene .l."-Om an gı lı.?ı perdeler, ~e dantel t~l perdeler, bronz kornişler, ve saire. Pey 

A S 
surenlerden yuzde 25 temınat alınır. Satış peşindir. Müşteriden mü-

ııl ara l1 ıalma {omisyontından: zayede harcı alınmaz. 2-5986 

Bir tane ine yiiz yirmi beş kun.;ş baha biçilen on bir bin matra 
teahhüöıinü yapamıyan müteahhid hesabına 30 - B. Ka. - 936 çar
şamba günü s at onda pazarlıkla satınalınacaktır. 

Şartnamesi p rasız 1 omisvondan alınabilecek olan matra pazar
lı~ ma irme.: isti enlerin yu arda yazılı gün ve saatında (1031) li
ra (25) kuru luk ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile ko-
mi ona basvurm ları. (2067) 2-6008 

• a y 

et ,·ş 
a 

Teftiş Heyetinden: 
35 lira maaslı Maliye Müfettiş Muavinliği için 14/ikincl

kanun 1937 tarihinde imtihan yap lacaktır. 
Ar nılan şartlar şunlardır: A) Memurin kanununun 4 tln

cü madde inde yazılı evsafı haiz olmak, B) 1 - kanunusani 
937 tarihinde yaşı otuzdan fazla olmamak, C) Mülkiye mekte
binden (sıyasal bilgiler okulu), hukuk fakfiltesinden, Yüksek 
Ticaret ve İkt sat mektebinden veya bunlara muadil derecede
ki ecnebi mekteplerden mezun olmak, D) yapılacak tahkikat 
neticesinde ahlak ve seciyesi müsait bulunmak. 

İmtihana talip olanlar 5 - ikincikanun - 1937 tarihine ka-
dar Ankarada Maliye Vekaleti Teftiş Heyeti Reisliğine arzu
hal1a müracaat edeceklerdir. Arzuhala şu evrakın raptı lazım
dır. A) Nüfus cüzdanı ve adresi, B) kendi el yazılariyle ter
cümeihal hulasası (memuriyette bulunanlar müddet ve sure
ti hizmetlerine dair resmi vesika raptedeceklerdir.) C) Asker-
liğini yapt ğına dair resmi vesika (askerlikle alakası kesilme
miş olanlar tecil edilmişlerse imtihana gierbilirler. Kazandık
ları takdirde ancak namzed olarak kabul olunabilirler.) D) 
Mektep şehadetnamesi veya tasdiknamesi E) sağlam ve yolcu
luğa mütehammil olduklarına dair hükümet doktorunun ra
poru. 

Talipler tahriri ve şifahi olmak üzere iki imtihana tabi tu
tulacaklardır. Tahriri imtihan Anka:ada ve tstanbulda ve mu
vaffak olanlann şiafhi imtihanı Ankarada yapılacaktır. 

imtihan programı: 
1 -: Maliye A) Bütçe (ihzari, tatbiki, tasdik ve kontrolu), 

~
!J muhasebei umumiye kanunu hükümleri, B) vergi nazariyele

ri, ve usulleri, vasıtasız ve vasıtalı vergiler (sedüllü vergiler, 
veraset ve intikal vergileri, istihlak üzerinden alınan vergiler, 
Gümrük, inhisarlar, harçlar) Türkiyedeki vasıtasız ve vası-
talı verl!iler, C) M:ıliye Vekaletinin merkez ve vilayetler teş
kilatı, D) istikraz nazariyeleri, tahvil, amortisman, Türkiye 
düyunu umumiyesi, 

2 -: İktısat: A) (istihsal, tedavül, nakit ve itibar, inkisam 
ve istihlak bahisleri), 

3 -: Mali ve ticari hesap, basit ve mürekkep faiz, iskonto 
faizli hesabı cariler, ' 

4 -: Hendese: (satıh ve hacim .m~sahaları) 
5 -: Ticari usulü defteri (esaslı ve pratik malUınat) 
6 - : Hukuku idare, memurin muhakemat kanunu, ceza 

muhakemeleri usulü kanununun tatbikat usullerine müteallik 
hükümler, ceza kanununun memur suçlarına ait kısmı, kanu
n!-1 medeni ve borçlar kanunu ile ticaret kanunlarının nıaliye-
yı alakadar eden hükümleri. 

7 -: Türkiyenin tabii ve iktısadi cegrafyası ve tarihi hak
kında malfunat. 

8 - : Ecnebi lisanı (Fransızca, Almanca veya ingilizceden 
biri). 

İmtihan neticesinde Müfettiş Muavinliğine alınanlar üç 
sene sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak olurlarsa 
Maliye MüfettişlH~ine tayin edilecekler v~ bir sene staj için 
Avrupaya gönderileceklerdir. (1436) 2-5065 

Acenta aranıyor 
Diş tababetine müteallik malzemelerin en yükseğini imal eden 

bir fabrikanın acentalığı için Ankarada bir sermayedar aranmakta
dır. Bu iş için 500 illi 1000 lira sermayeye ihtiyaç vardır. İş mühim ve 
karlıdır. 1stanbulda Makuly5lll hanında Diş Deposu Mehmet İbra • 
hime müracaat. 2-5973 

Akay işletmesinden: 
1 - Yalova kaplıcaları metlıaline iki kilometre mesa!ede asfalt 

şose üzerinde gösterilecek mahalde yaptırılacak elektrik santralı te
sisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Ankara Va iliğinden: 
Keşif bedeli 27150 lira tutan Çubuk baraj yolunun mebdeinden 

6 ıncı. kilometreye kadar kısım banketlerinin parke taşlariyle kaplan
ma~ı ışi 4-1-937 pazartesi günü saat 15 de Ankara nafıa müdürlüğü 
eksıltme komisyonu odasında ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf u
sulile eksiltmeye konmuştur. 

Muvakkat teminatı 2036 lira 25 kuruştur. 
Eksiltme şartname ve teferrüatı Ankara nafıa müdürlüğünden 125 

kuruş mukabilinde verilecektir. 
İste~lilerin teklif mektubları ve ticaret odcısı vesikası ve muvak. 

~t .temınatları ve nafıa vekfıletinden alınmış müteahhidlik vesikasile 
bı~lı~~ 4-1-?,37 pazartesi günü saat 14 de kadar eksiltme komisyonu 
reıslıgıne muracaatlan lazımdır. (2055) 2-5989 

Aııkara Valilii!.nd en: 
Bedeli keşfi 6191 lira 58 kuruştan ibaret bulunan Kültür Ba

kanlığı antresindeki tadiiat işleri 7. 12. 1936 da kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuş isede muayyen vaktinde talih zuhur et
mediğinden dolayı artırma, eksiltme ve ihale kanununun 40 mcı 
maddesinin son fıkrası mucibince mezkilr iş 7. 12. 1936 tarihinden 
itibaren bir ay müdetle pazarlığa çıkarılmıştır. 

İstekliler 464 lira 37 kuruşluk teminatla beraber her pazartesi 
ve perşenbe g'Jnleri saat 15 de Vilayet daimi encümenine gelmeleri. 

Şartnamesini öğrenmek üzere her gün Vilayet Nafia Müdürlü-
ğüne müracaat etmeleri. (2036) 2-5921) 

Dahiliye Vekaletinden: 
1 - Vekalet ihtiyacı içiu alınacak 350 ton kok kömilrUniln mil· 

bayaası kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 - &ksiltme 21. 12. 1936 pazartesi gür.ü saat 15,30 da Ankara 

Yenişehirde Vekfilet binasında toplanacak satın alma komisyo· 
nunca yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 10500 liradır 
4 - Muvakat teminatı 787 lira 50 kuruştur. 
5 - İsteklilerin buna dair olan şartnameyi Vekalet Levazım 

Bürosundan alabilirler. 
6 - 1steklilerin 21. 12. 1936 günü saat 14,30 za kadar teklif 

mektublarını satın alma komisyonu reisliğine vermeleri ve mak
buz almaları lazımdır. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif mektublannm yukarıda ya
zılı saatta reisliğe gelmiş bulunması şarttır. Postada olacak gecik-
meler muteber değildir (1988) .2-5851 

SAKARYA ECZANESİ ~I 
~~ Geceleri açıktır. İtina, sürat, fiatlar da itid~l Tel: 2018 
~"""':.;'""..,""'~"""~ Ankara Müdafaai Hukuk Caddesı ~~ ~ 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Hazine namına müsadereli Ankara orman müdüriyeti depo

larında ve yedi eminlerde mevcut 1825 kilo meşe kömürü ile 990 ki
lo çıranın beher kilosu 3 kuruştan 6327 kilo ınahliıt odunuu kilosu 
1,5 kuruştan 20 metre mikap muhtelif nevi çam kerestesinin beher 
metre mikabı 17 • 23 liradan on beş gün müddetle açık arttırmaya 
konulmuştur. 

2 - Arttırma 23-12-936 günü saat on beşte Ankara Orman Mü • 
düriyetinde yapılaca1.."1:ır. 

3 - Arttırmaya iştirak edeceklerin % 7,5 teminat akçeleriyle 
Ankara orman müdüriyetinde müteşekkil komisyona müracaatları. 

(2042) 2--5931 

Dahiliye Vekaletinden : 
Dahiliye Vekaleti, evrak kaleminde 17.5 lira maaşlı, münhal me

muriyete, evsafr kanuniyeyi haiz lise mezunlarından ve makina ile 
yazı yaaıayı bilenler arasında 22-xıı-936 salı günü saat onbeşte ev
rak müdürlüğünde yapılacak imtihan ile alınacağından, isteklile-
rin vekalete istida ile müracaatları. (2052) 2-5959 

Ankara ValiUğinden : 
1 - Muhanunen bedeli 4600 liradan ibaret bin teneke benzin a

çık eksiltmeye !conulmuştur. 
2 - Eksiltme 28.12.936 tarihine rastlayan pazartesi gUnü saat 15 

de Ankara vilayeti daimi encilmeninde yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin 34 lira 50 kuruşluk teminat ve ticaret odası vc

sikalarile birlikte 28.12.936 da vilayet daimt encilmenine gelmeleri. 
4 - 1stekliltt' benzin evsafına aid ~artnameyi vil~yet nafra MÜ· 

dürlüğünde her gün görebilirler. (2068) 2-5976 

Nafıa Vek~aletinden: 
22 İkinci kanun 937 cuma günü saat on beşte Ankarada VeV 

malzeme eksiltme komisyonunda 7000 lira muhammen bedelli 
adet 1.5 tonluk kamyonetin kapalı zarf usulü ile eksiltmesi va 
lacaktır. 

Şartname ve mukavele projesi Ankarada Vekalet malzeme 
dürlüğünden parasız alınabilir. 

Muvakkat teminat 525 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını Vekaletten alınmış müteahhi 

lik vesikası ile birlikte 22 ikinci kanun 937 cuma günü saat 14 e 
dar Ankarada Vekalet malzeme miıdürlügüne vermeleri lfizımdır. 
(2003) 2-5894 

Sıhat ve İçtimai muavenet vekaleti 

islian lJnıum 1\1 .. dü lüğ.. den~ 
1 - Orta Anadolu vilfiyetlcri:ıde yerleştirilen göçmenler içi 

fenni şartnamesi dahilinde 5000 adet pulluk imali eksiltme 
konulmuştur. 

Bu pulluklara aid fenni ve idari sartnameler Ankara'da Iskfin 
mum Müdürlüğünde ve Istanbuldai ' ~ müdürlüğünde mevcud olu 
talihler resmi ta• :ı ·· nleri hariç olmak uz ere her gün saat dokuzda 
17 ye kadar bu şaı.nameleıi alabilirler. 

2 - Pazarlıkla ihalenin 21. 12. 1936 pazartesi günü saat 15,5 t 
Sıhhat Vekaletinde hususi komisyonda yapılacağı ilan olunur. 

2-5847 

P. T. T. Levazım 
l\lüdürlüğün <n: 

Ankara - Y enişehirde inşa edilecek 
P. T. T. binasının kap ah zarf usulile 

eksiltme ilanı 
A - Eksiltmeye konulan iş : Ankara'da Yenişehir'de Devlet 

mahallesinde ve Temyiz mahkemesi yanında yapılacak posta tel· 
graf ve telefon binası inşaatı. 

İnşaatın keşif ibedeli (7866ti) lira (36) kuruştur. 
B - Bu ~şe müteallik umumi fenni şartname, inşaat fenni şart

name lahikası, keşif hülasa defteri, kalorifer sıhl tesisatına ait 
fenni şartname, elektrik tesisatı şartnamesi, elektrik tesisatı Hilıi
kası, yedi ad-:t plan eksiltme şartnamesi, mukavele projesi ve Ba
yındırlık İşleri genel şartnamesi 3 lira 93 kuruş bedelle Ankara'da 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden ve İstanbul'da P. T. T. Leva· 
zım ayniyat muavinliğinden alınabilir. 

C ·Eksiltme 7.1.937 tarihinde perşembe giinü saat (15) de P. T. 
T. umumi m&dürlüğli binası içinde toplanacak arttırma ve eksiltme 
komisyonunca yapılacaktır. 

D - Eksiltme kapalı zarf ıısulü ile yapılacaktır 
E - Ekslitmeye girebilmek için isteklilerin beş bin yUz seksen dörf 

lira muvakkat teminat vermesi, 
F • İsteklilerin aşağıdaki şartlan haiz olduğunu isbat etmesi 

Jazımdır. 
1 - 2490 No.lu kanund::ı. yazılı vesaiki göstermesi, 
2 - Nafıa vekaletinden alınmış yapı müteahhidliği vesikası gös

termesi ve yaptığı en büyük işin bedeli 50.000 liradan aşağı olmama.. 
111 lazımdır. İhale gür.ünden Iaakal 8 gün evvel nafıa vekaletinden 

talebte bulunmamış olanlara işbu ehliyet vesikası ita olunmayacağının 
ve benaberin eksiltmeye iştirak edemiye<:eklerinin nazarı dikkate a
lınması icabeder. 

3. - Müteahhidin bizzat diplomalı mühendis veya mimar olmasI 
veyahud diplomah bir mühendis veya mimarın bu inşaat ve tesisatın 
fenni mesuliyetini deruhte eylediğini ve mukaveleye bu şartla imza 
koyacağını havi bir taahhüdnamesini ibraz eylemesi Iazımdır. 

G • Teklif mektublarr yukarda (C) fıkrasında yazılı saatten b4: 
saat evveline kadar Ankara'da P. T. T. umum müdürlüğü binası i· 
çindeki arttırma, eksilttr.e komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mekbutların nihayet yukarda (C)' 
fıkrasında yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu
mu ile iyice kapatılmıs olması lazımdır. Postada vaki olacak gecikme .. 
ler kabul edilmez. (2058) 2-5991 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

1 - İdaremizin AfyonlCarahisarında yaptıracağı 21735 lira 57 
kuruş keşif bedelli müdürlük binasının inşaatı kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2 - Rksiltme 30 - xrr - 936 tarihine rastlıyan çarşamba gUnü sa
at 15 de Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yap:lacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1630 lira 17 kuruştur. 
4 - İstekliler ihalede:ı en a.z üç gün evvel inhisarlar inşaat şu • 

besine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarına dair resınl 
vesaik gösterdikten sonra ehliyet vesikası almalıdırlar. 

5 - Şartname ve projeler 109 kuruş mukabilinde inhisarlar le • 
vazım ve mübayaat şubesinden ve Ankara başmüdürlüğü ile Afyon
karahisar müdürlüğünden alınabilir. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesikaları ihti
va edecek olan kapalı zarflar en ~eç ihale günü tam saat 14 de kadar 
yukarda adı geçen alım komisyonu reisliğine verilmiş olmalıdır. 

(3500) 2--6013 

KREM 

Kumral, San~ın, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhht il 
kremlerdir. Cildi besler, Çil. Leke ve sivilceleri kaınilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan· !! 

2 - Eksiltme 30.12.1936 tarihli ça~ba günü saat 14.30 da Ka-
ı-aköy,dc idare merkezinde ş.efler encümeninde yapılacaktır, 

3 - Muhammen üedeli ( 55.327) lira ve 20 kuruştur. 

dıkları sıhhi güzellik kremleridir. ~ 

Kiralık Apartıman KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR~~ 

4 - Muvakkat teminat (4.149) lira ve 54 kuruştur. 
5 - Şartname, keşif ve projeler idare veznesinden bir lira mu

k bılinde sa n alın bılir. 
6 - t te liler teklif mektuplarını yazılı saatten nihayet bir saat 

evcdt c k d r encumen rei li •ine makbuz mukabilinde vermelidir· 
ler .. (35 Z) 2-5984 . 

Ankarada Yenişehirde Emniyet abidesi sa~mda kain miidafaa 1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli il 
caddesinde 8 numaralı Bay Mehmet Cevat Açıkahn apartımanının 2 - Krem balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
üçüncü dairesi kiralıktır. Kamilen müşamba döşeli altı odası ve ze- 3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
min katında bir oda ı daha vardır. Kalpdfer, su, elektrik, hava gazı, 4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe rcnklı. 
telefonu, banyoda havagazı tesisatı tamdır. İNGtLtZ KANZUK ECZANESİ 

1 
Görmek ve 'kiralamak i tiyenler i~iqdeldlere ~üracaat edebilir- Beyoğlu • t n ul 

er. 2-5987 -, "'~~..,,....,""' 
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Cüınhuriyet Merkez Bankasının 
r 

Kasa: 
Altın; safi kilogram 17.091,731 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki ....Jaabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler ı 
Altın~ safi kilogram 5.490,539 

Altına tahvili kabil &erbetıt 
dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 
karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 

Senedat cüzdanı: 
Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tah•rilat cüzdanı: 

A· 

Deruhte edilen evrakı 
naktive karsılığı esham 
ve tahvilat (itibari 
kıymetle) 

B . Serbest esham ve tahvilat 
Avanslar: 

Altın ve döviz üzerine 
TahviUit üzerine 

Hi11edarlar: 

12 BİRİNCİ KANUN 1936 VAZİYETİ Pasif 
t..IRA 

24.040.887 ,27 
6.884.348,-

• ___ 6_87 .063,57 

___ 616.523,34 

7.722.881,74 
46.990,72 

32.160.098,52 

158.748.563,-

12.064.611,-

430.281,67 
22.495.983,71 

37.141.780,23 
3.968.641,01 

2.108.704,63 
16.91 fi 4Q0.12 

LiRA 

31.612.298,84 

616.523,34 

39.929.970,98 

146.683.952,-

22.926.265,38 

41.110.421,24 

19.025.194,75 

4.500.000,-

LiRA 
Sermaye: 

İhtivat akçesi: 

T edaviildeki banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 158.748.563,-
Kanunun 6 ve 8 inci madde-
lerine tevfikan hazine tara-
fından vaki tediyat 12.064.611,-
Deruhte edilen evrakı naktiye -
bakiyesi 146.683.952,-
Karşılığl tamamen altın ola-
rak ilaveten tedavüle 
vazedilen 19.000.000,-
Reeskont mukabili ilaveten 
ted. vazed. 

Türk lirası mevduatı: 

Döviz teahhüdatJ: 
Altına tahvHi kabil dövizJer 
Diğ"er dövizler ve alacaklı 

1 
kliring bakiyeleri 

Muhtelit: 

15.500.000,-

1.119,37 

24.166.819,96 

LiRA 1 
1 ~,()00.000,- · 

1.551.182,53 

181.18.:> ... .ı.t,-

13.348.609,74 

24.167 .939,33 

83.409.403,48 

Jandarma Genel Komutanlıiı 
........ 

An .kaı·a Sabnalm 
Komisyonundan: 

Bir tanesine sekiz yüz yirmi beş kuruş fiyat biçilen dokuz yU.. 
den bin altmış altıya kadar Battaniye 4. ikinci Kinun 937 pazar
tesi ~ünü saat 10 da kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek olan bu: 
eksiltmeye girmek isteyenlerin 659 lira elli dokuz kuruşluk ilk: 
teminat makbuz veya Banka mektubu ile kanun ve şartnamede 
yazılı vesikalar içinde bulundurulacak teklif mektuplarını belli 
vaktından bir saat evvel komisyona vermiş olmaları. (2075) 2-6030 

İzmir ' Belediyesinden: 
İzmir Belediyesi tarafından İzmir'de 

0

yaptırılaeak hal santral 
binasının projesi müsabakaya konulmuştur. Tetkik neticesinde 
beğenilenlerden birinciye bin lira ikinciye ~yüı: lira verilece~tjr. 
Mallımat almak üzere Belediye başmühenlliıO.iğine müracaat ~r4 
Projelerin nihayet 15 mart 19;7 tarihine k41dar Belediye Reiılil~ 

11 teslim edilmesi lazımdır. 

• 

Yekun 

12.256.460,55 

318.66!.087.08 

Muhtelif: 
Yekun 

318.661.087 ,08 1 1 ANKARA BELEDiYE REISUGI ILANLARI 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren· t-r: ...... ~- ,:_:, -li % 5 1
/1 altın üzerine avans % 4 1

/• 

Aydın Nafıa 

Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş( İstekli çıkmadığından 20 gtin mtid

dctıe uzat lan Aydın. Mu~l:ı yolunun 33 + 552 - 39 + 842 arasında 
1°lun terfiilc şose ve beş adet menfez inşasıdır. 

Bu işin keşif bedeli (22814) lira 52 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
a - Eksiltme şartnamesi b - mukavele projesi. c -·Bayındır

lık işleri genel şartnamesi, d - Fenni şartname, keşif evrakı ve 
'Projeler. 

lıteyenler bu evrakı Aydın Nafıa müdürlüğtinden görebilirler. 
3 - Eksiltme 21. !2. 936 pazartesı RÜnü saat on beşte riliyet en· 
~de yapılacaktır. 

f - Eksiltme kapalı zarf umliyle yapılacaktır. 
S - Eksiltmeye Rirebilmek için istekJileı-in (1711) lira muvak· 

kat tıllilllnat ••rmeal, bwı4an bqka 8f&iı4a1rl vealkaları haiz bulun
duğunu ~östcrmeıi IAznndır. 

a - Vekaletten 3lı.oan müteahhitlii vesikuı, b - ticaret odası 
't'e •ikası. 

6 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
e\>veline kadar encümende toplanc>.n komisyona 2etirilerek makbuz 
llıuQbwnde verilecektir. Posta. ile ~önderilecek mektuplarm niha
)'e~ üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması, dış zarfın 
llluhür mum uilc iy~ce kapatılmalı lazundır. Postada olacak gecik-
llleler kabul edilmez. 2-5890 

Türkiye Ziraat Bankasının 30 
AKTİF 

ICiia 
Banknot 
Altın 
Gümüş 
Ufaklık 
Ecnebi paraları 
Dahili Muhabir Bankalar 
Çekler 

Poıtaclaki paralar 

Türk lirası 1 
20.057.481.00 

14.316,45 
1.231.323,60 

238.935,87 
1.640,50 

2.964.640,84 
9.794,40 

~ci muhabir bankalar 
~-.zifte bonolan 
~dat cüzdanı cvadesi üç aya kadar> 
._abam ve t.ı.vilat cüzdanı 

Borsada kote olanlar 
Borsada kote olmıyanlar 

~'"Ullftslar 

1.553.584,06 
o 

Esham ve tahvilat mukabili 241.916,05 
Emtia ve vesaik ,, 2.33:;.515,73 
Senedat " 1.563.395,22 
Sair mütenevvi teminat ,, 

M. kefaletli 9.444.776,67 

"-. heeabr cariler 
kefalet mukabili kredi 
Teminatlı ,, 

~erimizden D. borçlular 
~-Melif•;t hr 
IPotelc mukabili avanılar 
~.erimiz 

Banka ve Banka müesseseleri 
nezdindeki daimi iştirikterimtz 2.190.309,30 
Sair i,tiriklerimiz "hisse senetlf,. 7.997.233,33 

•• " "adi :senetliı. o. 
11.nııuller ....._ __ _.: __ • 

Makineler 
Kasalar 
Mefruşat 

t.Yri menlaılls 
Banka binaları 

86.933,17 
123.118,76 

~13.641,40 

Türk lirası 

24.518.132,66 
255.392,00 
735.479,88 

5. 192.228,88 
5.745.406,28 

1.553.584,06 

13.585.603,67 

16.947.667,99 

62.090.73&,14 
8.459..0.S7 .7 s 

Zl..371.138,65 

10.187.542,63 

523.693,33 

Di yer gayri menkuller 
tf~ hesaplar 

4.116.338,23 
621.953,07 4.738.291,30 

- 20.377.790,41 
Yekun 196.281.745,63 

--------------------------·---------! Vente aux Encheres Publiqus 
11 est porte a la connaissance du Public que le mobilier de 

valcur d'une famille est a vendre aux encheres Publiques Dimanche 
le 20 Decembre a 10 heures dans les appartements nomme Bay 
Mehmet Cevat, 3 eme etage Place (Emniyet Abidesi) rue Mü· 
dafaa caddesi No. 8 Yenişehir. 

Ce mobili er ıse compose de~ 
L - SALLE A MAN'GER, en acajou incruste de bois de rose, 

genre Anglais, (Table pour 12 personnes, 12 chaises et fauteuils 
couverts de marocain, Buffet, Dressoir portant glace et vitrine avec 
glace et portant des etagereı en cristal, petiteı tables et casier de 
note de musique. 

2. - CHAMBRE A COUCHER. en citronnier, (Lit a deux per
sonnes avec sommier. 2 tahles de nuit, 2 armoires a glace, meubles de 
toilette avec chaise, lavabo, chiffonier. 

3. - Salon de dame en soie en citronnier: 2 Bergeres, deux 
fauteuils, 2 chaises, chaise longue, et table ovale. 

il est a noter que les meubles ci-dessus cites sont fabrlquEs sur 
commande par la .llaıi8on Psalty l İstanbul. 

4. - Cabinet de travail (genre et fabrication anglaise : 1 ca
nape 2 fauteuils 4 chaises couvert de marocain montees sur acajou. 
Bure~u. fauteuil~, blbıtoth!que. table, et petiteıı tables 8ft0rties, 
colonnes. 

5. - Salon ARABESQUE (Damaskos) ıg pikea auortieı, ca· 
nape, fauteuil, chaises, tables, petit bureau pour dame. theiere et 
table d'ouvrage poar d.ıe, petite table, bahue avec glace. . 

Gtaciere (marque Kelvinator) four a Gaz marque Yunker. dıff'-. 
rents assiettcs et verr!S, buffet en bois pour cuisinc. pots de fleun 
en Iaience pour salon. assiettes pour lcs mura comme omementl, 
Porte manteua. des rideaux en soie et en Gobelim (imitation) et en 
dentelles ete. ete. Vente au comptant, 25 % arrheı 1 payer par leı 
participanta aux enchb"es, rien l payer commc taxe aux acheteura. 

eylôl 1936 sonundaki • • 
vazı yeti 

PASİF 

Türk lirası Türk lirası 
-------------------------.::.....:.::::..::::::__~ ~ ~-Sermaye 

ihtiyatlar «Nizami ihtiyatlan 
Muhabir bankalar 
Mevduat «Vadeli tevdiat> 
Cari beupl.r 
Tasarruf tev&.ta 

Vadesiz 
Vadeli: 
Bir aydan bir ~eye kadar 
Bir eeneden futa 

Tediye emirleri 
Sair muhtelif ala.c:akhla 
Tahsis ecliJmiı karpbklar 
Kabullerimiz 
Nazmı huaplar 

8.805.990,55 

5.155.450,18 
1.245.081,07 

Yek<tn 

29.520.100,00 
781.307,85 
475.347,35 

6.976.056,19 
44.901.607,()6 

15.206.521,80 
187.527,81 

10.964.973,09 
4.199.777,93 

62.090.736,14 
20.377.790,41 

196.281.745,63 

İLAN 
Temizlik işleri için alınacak saraç ma12emesi pazarlıkta alınaca

ğından şartnamesini görmek istiyenlerin heı- gün yazı işleri kalemi· 
ne ve isteklilern de 25 - kanunu evvGI • 931;~~ günü saat on bu • 
çukta belediye encümenine müracaatiarı. (2q86) 2--6011 

İLA." 

19 kanunuevel 936 dan itiba· meğe 9.'IJ kuruş fiat konulmut
ren francalaya l3.50, birinci ek- tur. r 

D. D. Yollan Ve Limanları umum müdürlüğü S. 
A. Komisyonu llanları: 

!LAN 

Muhammen bedeli (1400) lira olan 0'8) ton sönmemiş kireç 
(31.12.1936 perfembe) günü saat (10) da açık eksiltme ile Ankarada 
.2. ci itletme binasında satın &lmacak:tır. Bu işe girmek istiyenlerin 
(105) lira muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
verecekleri kireç nümunelerini hamilen mezkUr saatte hazır bulun
malan lizımdır. Şartnameler lı:omisyonumuı:da isteklilere parası• 
olarak gösterilmektedir. (2088) 2--6000 

Ankara Şehri imar 
Müdürlüğünden: 

Daire iç.in açık eksiltme auretiyle alınacak olan on ton yer• 
kok kömüriyle en ton kesilmit kuru sobalık IDCfC odununun ibaletl 
bir hafta uzatılarak ihalenin 22. 12. 1936 aalı günü saat 15 de ola
caktır. 

Şartnameyi görmek isteyenlerin yazı itlerine münacatları. 
(2108) 2-6041 

P. T. T .. Levazım 
Müdürlüğünden: 

l - 24 k/m uzu:ıluğunda kurşunlu kablo ve teferruatı kapalı 
.zarfla eksUtneye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 13200, muvakkat teminatı 990 liradır. 
3 - Eksiltme (7) ikinci klnun (937) tarihinde saat ıs de An• 

karada P. T. T. Umum Müdürliiğünde toplanacak alun satun ko. 
misyonnnda yapılacaktır. 

4 - Talipler t~inatlarm: idaremiz veznesine teslim ve alacali
ları makbuz veya kanunen muteber teminat mektuplarını ve tartııa• 
mede yazılı bel2elerle teklif mektubunu ihtiva edecek otan kapalı 
ve milhtırlü zarflar kanunun tarlfau dairesinde mezkQr tarihe mil· 
sadif perşembe günii muayyen uatbn bir aaat evveline kadar komia
yona teslim edilet.ektir. 

5 - Taiipler, -rnmt ~'1 7·5-936 tarihli ve (3297) sayılı 
ntishasınıia çıkan talimatnameye göre müteahhitlik ehliyet vesika
sını haiz olacaklardır. 

6 - Şartnameler Aııbrada P. T. T. Levazım Müdtırllllünden, 
lstanbulda Beyoğlunda Levazmı Ayniyat muavinliğinden paaraa 
verilir. (1804) 2-5586 

Eşya ve malzeme satışı 
Ankara İnhisarlar Ba~müdür
lüğünden: 

Bankalar caddesinde idaremiz binasında meTcut ve işe yaramı
yan bir çok e§ya ve mabeme prtnameli mucibince aleni pazar
lılda ayrı ayrı satılacaktır. Pazarhla iftirak edecek taliplerin 
25 • 12 • 936 tarihinde uat 10 da baş müdürliittmtizde milte~kkil 
komisyona m6racaat1an illn olunur. (2033} 2-5925 . 

Adliye Vekfiletlnden: 
Temyiz mahkemeaile vekiletin oturduğu Yenişehirde kain bina• 

nın koridorlarına konmak il.zere 120 aantimetl"e genişliğinde koku· 
dan 500 metre ahnacaktrr. Muhammen bedel beher tul metresi 325 
kuruştan ceman 1625 liradır. Muvakbt teJilİnat 122 liradır. İhale 
28-12-936 tarihine müsadif pazartesi günü,saat 15 de Temyiz bina
sında levazım müdürlüğü odasında mübayaat komisyonu tarafın
dan yapılac~ktır. 

İsteklilerin şartnamesini görmek üzere her giin vekalet levazım 
müdürlüğüne Ye ihale günü nıuvakk~t tenıf.bat maltbuz '\C a mek
tuplarile birlikte mübayaa komisyonuna mt!r~taat-etmeleri Wn olu· 
nur. (2061) 2-5962 
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(jRl(iYE iŞ BAN le.AS 1 
Kültür Bak~anlığıııdan: 
1- Bölge sanat okull;ırı içın pazarlıkla : 

a- Üç adet üniversel freze makinasıı 
b- Bir takım ünite delik ve bir takım ünite mil mnstarları, 
c- Onbeş adet muhtelif marangoz makinası alınacaktır. 
2- A fıl rasmd ki makinelerin ihalesi ayrı, B fıkrasındaki 

mastarların ih lesi ayrı ve C fıkrasındaki makinaların ihalesi ayn 
olarak yapılacaktır. 

3 - Birinci maddenin her fıkrasındaki makine ve mastarların 
evsafJ. mikd,r ve saire ini bildiren umumi ve fenni ~rtnameleri 
ile listeleri Ankarada Kültür Bakanlığ ı leva.l m Direktörlüğün
den, İstanbulda Bölge sanat okulu Direktörlüğünden bedelsiz ola
rak alınır. 

4 - Birinci maddenin A fıkrasındaki makinelerin ihalesi 
24.12.1936 per embe günü ögleden evvel saat 10.30 da ve B. fıkra. 
ımdaki mastarların ihalesi aynı tarihte saat 14 de C fıkr~ndaki 
makinelerin saat 15 de Kültür Bakanlığı binasında yapılacaktır. 

5 - Birinci maddenin A fıkrasındaki üc freze makinesinin tah
min bedeli (17 082) ve muvakkat teminatı (1.282) lira, B. fıkrasındaki 
:mastarların tahmin bedeli (781) ve muvakkat teminatı (59) lira, C 
frkrasındaki makinelerin tahmin bedeli (7.300) ve muvakkat temi· 
natı (547.5) liradır. 

6 - Bu eksiltmelere gireceklerin bu gibi makine veya avadan· 
Jıkları başka müerseselere verdiklerine ve teahhütlerini tamamen 
Ha ettiklerine dair resmi vesik:ı ibraz etmeleri lazımdır. 

(2105) 2-6036 

SATII"'IK KASA 
An cara Defterdarlığından: 
Verği borcundan dolayı haciz olunan sekiz yüz kilo sıkletinde 

az kullanılmış bir adet demir ve kumlu kasa bu ayın yirmi birinci 
pazartesi günü saat on ikirle açık arttırma suretiyle Balık pazarın
da Belediye mfü:ayede salonunda satılacaktır. Taliplerin yukarıda 
gösterilen gün ve saatte orada bulunmaları bildirilir. 

(2062) 2-6029 

ANKARA PALAS 

Bu Akşam Paviyonda: 

Büyük Gala Dinesi 
MARUF DANSÖZ 

4 ZANOFSKt 
ve 

LILIAN GUY 
İtlirakleriyle 

nin 

Yemek 2 lira Masalarınızı tutunuz. 

Saçları 
dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçlarm dökUlmesine ve ke

peklenmesine mani olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen saçla
rın gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır. 
Komojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
nnda buiunur. 

LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

Acele mühendis 
aranıyor 

Karadeniz Ereğlisindeki 171 

ve 293 numaralı maden ocakları· 
mızın harta plan ve fen raporla
rını yapan mühendis taahhüdünü 
ikmal etmediğinden eksiklerini 
altı gün;le tamamlamak üzere 
çalışmağı kabnl edecek mühen
disin iki gün zarfında Ankara
da Aydın otelinde madenci Re
fet adresine bildirilmesini dile
rim. 

İmtiyaz sahihi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumt Ne§riyatr İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

r 1 HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

l{iralılr daire 
Yenişehirin en mutena mev

ki ve caddelerinden biri üzerin
de bulunan bir apartımanda ki
ralık daireler vardır. 

Telefon: 3221 
2-5970 

Yenişehirde kiralık 

Ev 
3 oda. ı hol, banyo. elektrik, 

hava gazı, Ad.-kale 18 Tele -
fon: 2655 2-5856 

AIJ BIKBAŞ 

Fidan l)ahçesi 
İstanbul, Ortaköy, Derebo -

yu No. 175 her nevi fidan, bil
hassa aşılı Avrupa Kfilleri. Fi
yatı 50 kuruştan başlar. Posta ile 
sipariş kabul olunur. 2-5938 

Kiralık daire 
Geniş 4 oda hamam mutbak, 

Yenişehir İsmet Paşa caddesi 
No. 78, Telefon: 3626 2-6025 

IGra ı { daire 
HC\vuzba~mda Kazımpa

şa cadd .... sinin methalindcki 
Mükerrem apartımanında 

beş büyük oda ve bir salonu 
havi daire kiralıktır. Kalö
rifer, sıcak su ve bütün kon
foru vardır. 

Telefon: 1350 kapıcıya 

müracaat. 2 -5684 

- Balık Yağı -
Taze Kıl. 85 K. Taze 

Bu senenin 
SAKARYA ECZANESi 

Ankara Müdafaai Hukuk 
caddesi 

Kiralık daire 
Çocuk Sarayı Caddesi kurşun· 

Iu cami karşısında No. 84 B. 
Alim apartımanının birinci katı 
üç odalı bir daire kiralıktır. Su 
havagazı, banyo ve sair teşkilatı 
son sistemdir. Kapıcıya müra • 
caatla her vakit görebilirsiniz. 

2-6024 

Valuflar Umum 
l\f Ü· lürlüğünden: 

Eti Mesut'ta evkatı mazbutadan olan otelin t slim gününden 
31 Mayıs 1937 gününe kadar icarı a!iık artırmay;ı konulmuştur. Se
nelik muhammen kirası 102 liradır. İhale 21 ka-unuevvel 1936 pa• 
zartesi günü saat on beşte varidat müdürlüği:nue yapılacaktır. İs
teklilerden yüzde 7,5 teminatı muvakkat~ alınacaktır. Tut
mak istiyenlerin her gün vakıflar Umum Mhdürlüğü varidat mü-
dürlüğüne müracaatları. (2046) 2-5954 

Anlcara P. T. 1'. 
Başnıüdürlüğünden : 

Mıntaka telgraf hatlarının 937 yılı tamirine muktazi 2305 tane 
telgraf direği K. Hamamda eksiltmeye çıkarılmıştır. Eksiltme ka
palı zarf usuliledir. Muhammen bedeli 3567 lira 50 kuruştur. 

Buna aid şartname yazı işleri Lüromuzda ve K. Hamam Telgraf-
merkezinde her gün görülebiiir. I • 

İsteklilerin 19 birinci kar.un ~36 cumartesi günü saat on bırde 
% 7,5 teminatları ve mühürlü teklif mektuplariyle Kızılcahamam 
P.T.T. binasında miite')ekkil komisyona müracaatları. (2044) 2-5952 

o 11 ıu u-. 
• 

-
Maliye ekaletinden: 
1 - 2020/ 1000/ 510 milimetre ebadında ve muhammen bedeli on 

beş bin yüz seksen lira 'lldn (253) adet ;aç dosya dolabı pazuhkla 
yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 4 - 1 - 937 pazartesi günü saat on beşte Vekalet le· 
vazını müdürlüğünde toplanan eksi\tme ~omisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi levazım müdürlüğiinden ve lstanbulda Dolma • 
bahçede Maliye Evrakı matbua ambarı memurluğundan alınabilir. 

İstekliler 2490 sayılı k~r'.unun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı 
belgeler ve 2277 liralık kati teminat makbuzu veya banka kefalet 
mektuplariyle birlikte ve şartnamede tesbit edilmiş olduğu veçhile 
Vekalette mühürlü nümuneye ve şartnamesine merbut krokiy uygun 
bir nürnune ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

(2047) 2-5966 

Anl~ara Hul<:uk Falcültesinden: 
Mayıs 1937 nihayetine kadar alınacak olan 2100 - 2700 kilo sade 

yağı açık eksiltmeye konmuştur. Tahmini fiat 90 kuruş ve muvak
kat teminat 182 lira 25 kuruştur. İsteklilerin 6. 1. 1937 çarşamba 
günü saat 11 de fakülteye ge1meleri. (2113) 2-6046 

Ankara Valiliğinden: 
Mahallesi Sokağı veya Cinsi Miktarı 

mevkii 
No. Ada Parsel Hudud 

Erzurum Nişan taşı Arsa 413 M2 18, 18/ l 436 23 Planına göro 
Muhammen bedeli Depozit miktarı 

Lira Kr. Lira "Kr. 
826 00 61 95 

Mahalleai Sokağı Cinsi Miktarı No. Ada Parsel Hududu 
Misakı Milli Tahrirciler Arsa 82 M 1 1/ 220 167 1 Planına göre 

Muhammen bedeli Depozit miktarı 
Lira Kr. Lira Kr. 

336 ~ 25 20 
Mevkii Cinsi No. Hududu Muhammen Depozit 

Yenişehir Dikmen Hali arsa 69/ 56 Planına göre bedeli Miktarı 
Caddesi. Lira Kr~ Lira Kr. 

40 00 3 00 
Miktarı 

İrtifak hakkı imara ait olmak üzere 8954 M 2 dan bilfarz 8 M3 

Yukarda yazıh arsaların mülkiyetinin ihalesi 28-12-936 pazartesi günü saat 14 de açık arttırrnı. 
suretiyle icra edileceğinden isteklilerin pey sürmek ve şeraiti öğrenmek üzere hizalarında gösterilen 
depozito makbuzlariyle Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. (2011) 2-5906 

öl<:sürenlere : KATRANHAKKIEKREM 
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Yeııi 
SİNEMALAR Halk 

BUGON BU GECE 

Danielle Darrieux - Henry Garat 
tarafından 

ÇAPKIN GENÇ 

Seyircilerine çok tatlı dakikalaı
ycqatan güzel bir eıer 

Ayrıca: FOKS JURNAL 

BUGÜN BU GECE 
KORKUSUZ KAPTAN 
Clark Gable - Charles Laughton 

F ranchot T one 
Büyük bir muvallakiyetle devam 

etmektedir. 
Programa ilaveten: 
Paramunt Jurnal 

Halk matinesinde (saat 10 da): 

HINDIST AN KAHRA!\" !\NI 


