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Başbetl.;e 

YENi iKTiDARA DOCRU 
Falih Rıfkı ATAY 

Mösyö Blumun görüşmele~i hak
kında gelen son haberler, bılha~
sa dış politika bakımmdan, vazı
yeti oldukça aydınlatıyor. Karyı: 

d "k" b "" ··k d va var. Bırı mız a ı ı uyu a . · . 
Milletler Cemiyetinin şim~ı~ı zec
ri tedbirler hakkında verdıgı k~
rar, ikincisi, şüphesiz daha. m~
himmi, bizzat Milletler Ce~ıyetı
nin geleceği hakkında verılecek 
karar! 

Eski fransız hükümetinin Af ~i
ka harbı başından beri tuttugu 
yol, ümid verici değildi. f rans~
da, İngiltereye ve Milletler C~mı
Yetine karşı hür, yalnız Fransa nın 
emniyet işini gözönünde tutar 
hodbin bir politika takib elm':k 
tneyli kuvvetleniyordu. Yalnı~ ~ ~1~, 
veya bir iki devletin güvenlıgını 
temin edecek bir sistem, karşısın
da, müsbet veya menfi, faka~ ~!.nı 
tarzda bir teşebbüsü kendılıgın
den teşvik edeceği için, harb teh -
likesini bundan ötürü bizzat o dev
letlerin' daimi güvensizliğini için· 
de saklayan bir hal olaca~tı. .. En 
doğrusu, herkesin emniyetı dustu
runa fili ve hakiki dayançlar bul.a
ı·ak, onun içinde kendi güvenlık 
garantisini elde etmekti. 

Politikasında hic bir rejim hak· 
' 4 • 

kında sabit bir fikir gütmiyeceğı-
n i, her milleti kendi menfaatlerine 
uygun rejim seçmekte hür tanıdı
ğını söyliyen Mösyö Blum, bunun· 
la, barış hakkındaki sosyalist fik
ri hakHcatle~tirmeğe çalışmaktan 
geri duraca~mı anlatmıt değildir. 
Barışçı olan sosyalizm, kendi ide
alini, bunun teminini yalnız ken · 
di vatanına kartı taarruz imkan · 
larını değil, dünyadan harb im· 
kanlarını kaldırmakta görür. Eğer 
bir tedavi herhangi bir hastayı 
kurtarmamışsa, bu hal, insanların 
tıp davasından vazgeçmelerini 
gerektirmez: Onları, tedavi usulü
nü 7 slah etmek hususunda yeni 
gayretler sarfetmeğe davet eder. 
Habeşistan vakası kollektif emni
yet dava.sının ifla~ ettiğini değil, 
'kollektif emniyet organizmasının 
tensik edilmek zaruretine delil o
larak alınabilir. 

Harbçılar, menfaatleri icabı, bi
~İnci hükmü, barışçılar, davaları 
ıcabı, ikinci hükmü kabul etmek
tedirler. ikisi arasında sallanan 
kudretli Fransa'yı ikinci hükme 
~oğru durfaştıran Mösyö Blum, 
fahsına \'e partisine hiyanet et-

dnıeksizin, başka türlü hareket e
ernezdi. 

Dünkü telgraflardan l:irin:n dik
katcleğer bir fıkrasını tekrar ede
lim: "Mösyö Blum'un, Fransız hü
lıümetinin Faaliyetine yol hazırla
mak mak11adı ile Küçük Antant, 
Sovyet Rusya ve lngütere ile ko
nuşmalarına devam etmek niye
tinde olduğu öğrenilmi§tir.,, 

İtalya ve zecri tedbirler me
selesi ile Milletler Cemiyeti men
faatlerini uzlaştırmak hususunda 
haziran toplantısında nasıl bir gi· 
dim yolu bulunacağı keyfiyeti 
gene nezaketini muhafaza ediyor. 

F enerbahçe de 
imar ediliyor 

İstanbul, 23 (Telefon) - İstanbul bele
diyesi, Yalova ve Floryanın imarından 
•onra Fener Bahçenin de imarına karaer 
vermiştir. Fener Bahçede geniş bir imar 
hazırlığı yapılacak ve asıl tesisat gele
.ı:ek &eneye bırakılacaktır. 

24 MAYIS 1936 PAZAR 

1 Son haberler ücüncü • 

l __ s_a_y_fa_m_ız_d_a_d_ır __ . 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR Her yerde 5 kuru' 

Sümer Bankın 1935 iş yı ındakl çal şmaları 
Bankanı1ı fabrikalarına ve yerli mallar pazarlarına yatı.rılan sermayesi 

150617 40 liraya, iştiraklerindeki hissesi 8913223liraya varmıştır. 
Kurulmakta olan fabrikaları için banka bu sen.e 4634318lira harcamıştır 

Bu yıl Malatya bez, Karabük demir ve çelik, Sıvas çimento 
f abrikalariyle Kimya endüstrisi üzerinde ~alışacaktır 

•·KURULAN HER FABRİKANIN. M l L L t EKONO.MlNIN 
DOGRUD\N DOGRUYA VEYA BiLVASITA ALAKADAR BtJ
TÜN BRANŞI.ARINDA UYA r DIRDI(;( HAREKETLER VE 
BU il HEKETLERIN '.\JE'"l~EKET MIKYA. JNDAKI UMUMi 
HEYETi MUAZZAl\1 lfR KURULl Ş MANZARASI VERMEK-

ANKARA- ISTANBUL 
TEDiR. '' /dart> nrnclisi nıporumlcm Hava seferleri başlıyor 

• Yol bir saat elli dakil{ada alınacal{tır . 
Ücret sigortalı yirıııi iki liradır 

İstanbul ve Ankara arasında hava 
seferlerinin yakında başhyacağı göz ö
nüne alınarak biraz malumat edinmek 
üzere havayolları işletme idaresine mü
racaat ettik. Topladığımız mallımatı a
şağıya yazıyoruz: 

Kayseri kombinası, Keçiborlu kükürt, lzmit kfığrd, Isparta 
gülyağı labrikalarımı .. d;ın birer görürı~~ 

İstanbulla Ankara arasındaki hava 
seferleri l saat 50 dakika sürecektir. 
Ankaradan her gün saat 1 O da ve İs
tanbuldan 15.5 de hareket edilecektir. 
Bundan başka cumartesi Ankaradan 
14.5 de ve pazartesi günleri sabahleyin 
saat 7 de birer ilave seferi vardır. Bu 
suretle cumartesi ve pazar tatillerini 
lstanbulda geçirmek istiyenler için bü. 
yük kolaylık mevcuddur. Dünkü sayımııda yazdığımız gibi 

Sümer Bank Umumi Heyeti Kamutay 

binasında Büdce encümeni reisi B. Mus 

tafa Şeref Öıkan (Burdur) ın başkan· 

lığında toplanmış ve aynen koyduğu· 

muz idare meclisi raporu ve ona bağlı 
bilançoyu tetkik etmiştir. Bu müna· 
sebetle umumi heyet azaları, milli en
düstrimiz üzerinde büyük bir vazife pa
yı almış olan Sümer Banktan son bir se· 
nelik çatışma neticeleri üzerinde hesap 
alırlarken milli kalkınmanın prensiple-

Yeni Fransız 
l{abinesi 

Radikaller yeni kabineye 
yardıma karar verdiler. 

Kuracağı kabinenin hazrrlrklarrnı 
yapan B. Blum 

Paris, 23 (A.A.) - Dün gece, radi
kal sosyalist partisinin icra heyeti kısa 
bir görüşmeden sonra. bir reye karşı 
ittifakla, partinin kurulacak kabineye 
tam ve samimi yardımda bulunmasına 

karar vermiştir. 

B. Daladiyenin nutkundan sonra, şi
mal eyaleti radikal sosyalist federasyo

(.Sonu 6. rncı sayfada) 

rine ve tatbikatına temas eden nokta
larda izahat istemişlerdir. 

(Sonu S. inci sayfada) 
Diğer taraftan gerek İstanbulda ve 

gerek Ankarada cumartesi günleri sa-

Prens Pol 
Biikrese 

~ 

ve B. Benes 
gidiyorlar 

Prens Pol, Kıra] K arol ve B. Benes. 

Berlin, 23 (A.A.) - Korespondans 
Diulomatik gazetesi diyor ki: 

·Yugoslavya naibi Prens Pol ile Çe
koslovakya cumur reisi Benes yakında 
Romanya kıralını resmen ziyaret ede

ceklerdir. 
Üç devlet reisinin bu görüşmesi dış 

bakanlarının son Belgrad toplantıların
dan sonra küçük antantm kuvvetini par
lak bir tarzda belirtme kgayesini gözet
tiğine şüphe yoktur. Fakat bu görüş
melerin üç devlet arasındaki bazı an
laşamamazıklan kapatmak için olması 
da çok muhtemeldir. 

«Ulus» u1ı Dil Yazıları 

GUNEŞ--DIL 
Teorisinin ilk verimlerine genel bir bakış 

Türk dilciliğinin 1935 - 1936 
çalışmalarına b&§lıca dayanak o
lan "Günq - Dil T eori•i" üezrine 
yedi aydanberi ''Ulu•'' ta çıkan ya
zılara, Üçüncü Türle Dili Kurulta
yı hazırlıklarına başlamak üzere, 
aralık veriyoruz. 

Üçüncü Kurultay konuşmaları
nın da en başlı olarak üzerinde 
duracağı "Günq • Dil'' teorisinin 
ortaya atıldığı gündenberi, dilci
liğin aldıiı yeni gidiıi burada kı· . 

saca gözden geçirmek iıtiyonız 
''Güneı - Dil" teorisinin ortaya 

koyduğu yeni dil görüşü, Türk di. 
linin yeryüzünleki kültür dillerine 
ana kaynak olduğunu, genel ve ge
nit ölçüde meydana çıkarmakta
dır. Avrupa' da Türk dili ve diye
lekleri üzerine çalışanlann çoğu, 
yalnız türkoloji üzerinde uzman
lık isteğini kendilerine kılavuz e· 
dinmiı olanlardır. Bunların bak19-

(Sonu 2. inci ıa~lada) 

at 14 den 18 e kadar pazar günleri İM. 
saat 9 dan 18 e kadar tenezzüh uçuşlan 
yapılacaktır. 

15 dakikalık bir uçuşun ücreti iki li. 
(Sonu 4. üncü ıaylada) 

Dış Bakanımız 
geliyor 

Doktor Aras boğazlar 

konferansının 22 hazi
randa toplanacağını 

söyledi.. 
Bclgrad, 23 (A. 

A.) - Avala Ajan
sı bildiriyor: Tür
kiye dış i_şleri ba-

kam Dr. Tevfik 
Rüştü Aras, Türki· 
yeye dönmek üze
re, bu sabah Bel-

graddan geçmiş ve 

durakta Türkiyenin 

Belgrad elçisi B. 
Ali Haydar başta 

olmak üzere bütün 
türk elçilik memur
ları, Romanyanm 
Belgrad elçisi B. 
Guranescu, dış iş- Dış Bakanımız T. 
yasi şube genel di· R. Aras 

rektörü B. Andriç ve dış işleri bakanlığı 
hususi kalem direktörü B. P.rctiç tara. 
frndan selamlanmıştır. Doktor Araa, 
saat 7,45 de yolculuğuna devam etmek 
üze~ Bclgraddan aynlmı!jtır. . "' . 

Belgrad, 23 (A.A.) - Doktor Tev .. 
fik Rüştü Aras, bugün, Ankaraya git • 
mek üzere buradan gcçmişti.r. Türkiye 
dış bakam, Lozan muahedesini imza et• 
miŞı olan devletlerin, boğazların yeni· 
den askerileştirilmesi meselesini mil • 
zakere için, 22 haziranda montrö'de tor; 
lanacaklarım teyid etmiştir. 



Düşünüşler 

Sümer Bank ve ku J·ulan endüstrimiz 
Sümer Bank, dün, çok ümid ve

rici rakamlar ve perspektif'lerle 
dolu bir raporla umumi heyetinin 
ve bütün türk ulw;unun önünde, 
bir yıllık çalrşmasının hesabını 
verdi. 

Bugünkü sayımızda tamamım 
bulacağınız bu raporu, baştan so
nuna kadar, gerektirdiği diJ:kat 
ve alakayla okuyunuz, bu satırlar
da türk inkılabının ve onun kuru
cusu olan rejimin ortaya koydu
ğu büyük ve müspet eserin canlı 
bir ifadesini bulacaksınız. 

Yıllardanberi dünyayı kasıp ka
vuran ve birçok memleketleri ha
la da en derin bir umudsuzluk ve 
ıstırab içinde kıvrandıran ekono
mik buhranı, türk idarecileri. 
memleketin Tehirıe büyük bir kal
kınma hamlesi için vesile ve des
tek yapmışlardır. 

Yedi senelik bir buhran devre
sinden sonra, gözlerimizi memle
ket ekonomisinin umumi striiktü
rü üzerinde gezdirirken vaziyetin 
hususiyle milli bünyemize has ted
birlerin büyük bir muvaffakıyetle 
alınmış olduğu son yıllarda ne ka
dar lehimize inkişaf ettiğini derin 
bir sevinçle müşahede ediyoruz. 

ğünü de bu· rapordan öğreniyoruz. 
Ham maddelerimiz içinde git

gide bir altın değeri kazanan pa
muğun, ihtiyacımızla mütenasib 
kalite ve kanitede istihsalini te
min için lş ve Ziraat Bankalariy
le Sümer Bank arasında bir elbir
liği yapılarak bu i§i organize ede
cek bir teşekkülün vücuda getiril
mesi için çalışıldığını da gene bu 
rapor bize öğretiyor. 

Bu suretle, kurulmuş ve kuru
lacak olan endüstrimizin doğurdu
ğu ihtiyaçlar, bütün memleket e
kunomisinin, iç ve d1ş ticareti is
t ih c:ali ve istihlakiyle, milll men -
f aatler ırözetilerek, organize edil
mesi i.~ini hızlandırmış ve pl3n1aş
~rrmıs oluyor. 

Tek sınıflı Türkiye'de milletin, 
tek ve müşterek menfaatli omo
jen bir kütle halinde inşası isinin 
de brına muvazi olarak ilerlediği
ni ilave etmeliyiz. 

YASAR NABİ 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir hafta içinde Gümrük mu

hafaza örgütü biri yaralı 50 kaçakçı, 1370 
kilo gümrük kaçağı, 5100 kilo inhisar 
kaçağt, 668 gram esrar, 21 kilo 250 gram 
morfin, 8 ampul morfin ve kokain. 5 

balon morfin, 5956 defter sigara kağı
dı, 1 tüfek, 2 balık~ı sandalr ile 23 ka
çal~~ı hayvanı ele geçirmiştir. 

Ucüncü 
..:. 

ISTANBUL TELEFONLAR/: 

Fransız Elçisinin 
beyanatı. 

İstanbul. 23 - Fransız Elçisi B. 
Ponse Aniı;;aradan buraya geldi. İstik
raz ~.ayiası hakkında sorulan suale ver
diği cevabta bu şayianın Düyunu Umu
miyeye aid bir anlaşmadan çıkmış ol • 
ması ihtimalini zannettiğini söyledi. 
Ankara'da evvelce tanıdığı ve bu sefer 
tanıştığı devlet adamlarmm yükı-.ek me
ziyetlerinden büyük bir sitayişle bahs
etti.. 

Bir adam karısını RumeJi lıisa
rnnn tepesinden aşağı attı. 
İstanbul, 23 - Mustafa adında bir 

manifaturacı, yi..rmi bir senedir beraber 
yaşadığı karısı Cemileyi Rumeli his.ı
rrnm tepesinden aşağı atarak öldür -
mü~tür. Cinayet meydana çıktıktan son
ra yakalanan Mustafa işi ilkönce tevil 
etmek istemişse de sonunda geçimsizlik 
yüzünden bu cinayeti işlediğini ve 
maksadı da karısından bu suretle kur
tulmak olduğunu itiraf etmiştir. Musta
fanm öldürdüğü karısından üç çocuğu 
vardı.r. 

Türk ekonomisine hayati mu
vazenesini temin için, ekonomik 
bünyemizin müsaadesi nisbetinde 
endüstrileşmenin bir esas olarak 
kabul edildiği ve hele birinci beş 
yıllık programla bu işin rasyonel 
bir şekilde planlaştırrldığı zaman
dan itibaren ve dış ticaretimizi 
denkleştirmek ve inkişaf ettirmek 
için alınmış olan muvazi ted -
birlerle, Türkiye ekonomisinin sı
hatleşmesine doğru yeni bir peri
yod açılmıştır. 

« Ulus» urı Dil Yazıları 

Devlet, memleketin kati ihtiya
cı addettiği endüstrinin kurulma
sını ve işletilmesini Sümer Banka 
vermekle, bu endüstrinin, sağlam 
ve teknik bir idare altında, aksa
madan en büyük randımanla ça
lışmasını temin etmiştir. Sümer 
Banka devredilmiş olan eski fab
rikalarla banka tarafından, beş 
yıllık programa uygun olarak ye
niden kurulmuş olan büyük en
düstri tesislerinden alınmış olan 
son neticeler bu modern mekaniz
manın ne kadar rasyonel ve ve
rimli bir şekilde çalrştığrm açık
ça göstermektedir. 

Sümer Bank İdare ldeclisinin 
raporundaki şu satırlarrn üzerinde 
biraz durmak isterim: 

''Hammadde piyasalarının en
düstri lehine ferahlamasının im
kanları memleket ham madde is
tihsalinin genişlemesiyle kabil o
lacaktır. Bir taraftan gittikçe ~e
nişliyen milli endüstrinin pamuk 
ve yün istihlaki, diğer taraf tan 
kliring anlaşmalariyle artan hari
ci taleb karşısında milli pamuk 
ve yün istihsali talebin gerisinde 
kaldığı müddetce, ham madde fi
atlannın tereffifo. önümüzdeki se
nelerde beklenmektedir.,, 

Ham madde stoklarının memle
kette yığılarak fiatları, iskambil 
kağıdından bir şato gibi devirdiği 
ve istihsali daraltmak lüzumunun 
her taraftan haykırrldığı günleri, 
bu yakrn günleri hatırlamamak 
mümkün müdür? Şimdi, kurulan 
endüstrimiz sayesinde bir yandan 
artan iç istihlakimiz ve bir yan
dan da alınan tedbirler sayesinde 
inkişaf eden ihracatımız karşısın
da, ham madde istihsalimizdeki 
artışın ihtiyacı karşılayamaması 
tek cndi.~emizi teşkil ediyor. Bu 
keyfiyetin ifade ettiği mana her
hangi bir tefsire lüzum göstermi
yet;ek kadar açıktır. 
lşte bu vaziyet karşısmda, ham 

madde Hatlarının istihsalin kifa
yetsizliği yüzünden gerek endüs
trimizin maliyet liatlarını aşırı 
bir dereceve cıkarmak ve gerekse 
ihracatı durdurmak tehlikesini 
gösteren fazla .Yükseli.~ temayülü
nü makul bir hadde sabit tr+mrı.k 
mak~adivle endüstricilerin birle
şerek devletin mrrralr:abesi altında 
ve her şevden önce memleket 
menfaatleri gözetilerek, bir elden 
ve mü.~tereken satrn alma!arr isi
nin or!!anize edilmesi dü.şünüldÜ-

(Başı ı. inci sayfada) 

ları, ancak Türkçe dairesi içinde 
olduğundan, Türk dilinin kökleriy
le lndo - Öropeen ve Semitik de
nilen dillerin söz kökleri arasında 
bir karşılaştırma yapmayı hemen 
hiç düşünmemişlerdir. Dil karşı
laştırmaları üzerine çalışan dilci
ler ise, Türkçeyi bilmedikleri ve 
bu ana dille uğraşmadıkları için, 
arayıp arayıp ta bir türlü bulama
dıkları ana dilin Türkçede kendi· 
ni gösterdiğini göremiyorlar. 

Bunlar arasında etimoloji ile 
uğrasan tek tük birkaç bilgin, ln
do - Öropeen dillerin ana kökünü 
bulmak için Altay dilleri üz~rinde 
çalışmaktan başka çıkar yol olma
dı~ını görmüşler ve söylemişler
dir. 

h!e Almanya da Profesör Edlin
ger; Avusturya'da Baron Yon 
Welden ve doktor Kıvergiç, bu gi
bi bilginler arasında sayılabilir. 

Bundan başka, dillerin ana kay
nağını Sümer, Hitit, Mısır, Etrüsk .. 
gibi dillerde arıyan dilciler de 
vardır ki, bu dillerin Türkçe oldu
ğunu anladıkları gün, evvelkile
rin sezişlerine katılmak zorağmda 
kaldıklarını da göreceklerdir. 
Fransız dilcisi Hilaire de Baren
ton'u bunların başında sayabiliriz. 

Yurdumuzda Türk dili üzerine 
derin etütler yapan dilcilerin he
men hepsi, Türkçenin başlı Avru
pa ve Asya dillerine ana kaynak 
olduğu neticesine varmışlardır. 
Karadağ muharebelerinde vuru -
lan Mutsafa Celalettin Paşa ile oğ
lu Enver Paşa bu yolda ilk araş
tırmalara koyuldukları gibi, Bur
sa' da Feraizci zade Şakir, Mısır
da Nurettin Mustafa gibi yine bu 
yolun başka bir çığınnda yürüyen
yenler de olmuştvr Günümüzde 
de merhum Samih Rifat başta ol
mak üzere Yusuf Ziya Özer, Na
im Onat, Ahmet Cevat Emre, dil 
karşılaştırmaları üzerine çalışarak 
Türkçenin İndo - Öropeen ve Se
mitik dillerin ana kaynağı oldu
ğunu oı·taya çıkannağa çalışanlar 
arasında ha~lıcalarıdır. 

Ancak, Lütün bu eski ve yeni 
araştırmalarda kelimelerin karşı
l~tırılması esas tutularak, genel 
Te gen~ bir kaideye dayanılama-

tı 4t "G · · Dil'' t · · mış . ~ e uneş • eorısı 

bütün bu başka başka görüt ve 
buluşları bir kaide albnda toplı -
yarak ortaya bir metot koymuştur. 

Bu metodun dayandığı ana e
sasları kısaca şöyle 84yabiliriz: 
1. - Kelimelerin ana anlamları 

ilk fonemlerin de toplanır. 
2. - Asıl anlam tasıyan sesler. 

konsonlardır; ,·okalLr bunla
" okutmağa yarıyan ses ele
manlarıdır. 

3. - i1k fonemin ana anlamı, in
sanlığın ilk taptığı "Güneş" 
fikrine dayanır. Bu fikirden 
zamanla insanlığın cıkardığı 
bütün genel anlamla .. , hep 
ilk f l)I'emde görjilebilir. 

4 - Ana kök dediğimiz ilk fone
min vokal ve konson değiş
meleriyle alabildiği türlü şe
killer ile bu foneme katıla
rak onunla kaynaşan diğer 
fonemlerin yarattıkları ele
manlar yavaş yavaş, ana kök 
anlamlarının şu veya bu kıs
mına tahsis edilmi~ ve bu 
yüzd~n, sonradan ek kılığına 
girerek ana kök anlamını 
daraltma, genişletme, bağla
ma ... gibi roller de yapmağa 
haşlarnı~!ır. Dillerin aggluti
na.tion ve flex.ion devirleri
nin kaynağı budur. 

Bu esaslara dayanan yeni dil 
metodu, bugüne kadar parça par
ça yapılmış olan kelime karşılaş
tırmalarını bir araya getirmekle 
beraber, daha çok geniş ölçüde o
larak türlü dillerde bir, yahut hi
ribirine yakın anlamlara gelen ke
limelerin de ilk kaynaklarını ve 
Türk dilinin yeryüzü dilleri üzerin· 
de yapılan denemelerde metodun 
asla sarsılmadı~ı görülmüştür ki 
bu da esasın sa<Yhunlızını gösterir. 
"Güneş - Dil" teorisinin diller 

üzerine bugüne kadar ileri sürül
müş ana hakikatlerden hiç biriyle 
çarpışmaksızın Tüı·k dilinin yer
yüzü dillerine ana kaynak olduğu 
gibi yeni ve parlak bir hakikati 
ortaya koymu~ olması, yalnız Türk 
dilciliği için değil, bütün yeryüzü 
dil bilgisi için çok büyük bir şey
dir. 

Bugüne kl\dar Linguistique, E
tymologie, Philologie generale, 
Glottogonie... v. s. gibi isimler al-
tın da ileri sürülen araştırmalarda 
kabul edilmiş hakikatler, "Güneş -
Dil'' teorisini sarsmak şöyle dur
sun, ona kuvvet bile vermektedir: 
1 - Bütün dilciler, dillerin kök-

leri tek heceli olduğunu ve 
''tek heceli kökler" dedikleri 
}eyler arasında iki konsonlu 
olanların da daha eski tek 
konsonlu "lone.mler'' in bir
leşmesiyle doğmuş olacağını 
kabul etmektedirler. 

2. - Asıl kök mananın konsonlar 
üzerinde toplandığı, vokalle
rin daha çok fonetik ve kon
sonlarm semantik rol vantık-

tayı ıazır ! 
Tiirk Dil Kurumu Genel Sek rcterliğimlen: 
Üçüncü Türk Dili Kurultayı için hazırlıklara başlanmıF. Bu 

Kurultayrn mihveri Güne§ - Dil teorisi olacaktır. IJu hazırlıklaı·a ~aman 
bulunabilmek üzere Güne§ - Dil teoriı~i üzerine Kurum üyelerince ya
zılmakta olan yazılara aralık verilmi§tir 

Kurumun üyelerinden olup ta bu Kurultayda da üye olar bu· 
lunmak istiyenlerin adlarını, işlerini ve adreslerini bildirmeleri ve 
Kurultaya bir tez verrr.~k istiyenlerin de yazılı tezlerini göndermele
ri için en son mühlet 15 Tem.muz. 1936 ah§amı bitecektir. l'almz 
dinleyici olarak bulunmak istiyenler 31 Temmuz 1936 a/qamın11 lıadar 
adlarını, işlerini ve adreslerini bildirebilirler. 

* İstanbul 23 -Paı:artesi günü be_ 
lediyede, şehircilik mütehassısı B. Pros
tun da bulunacağı bir toplantı yapılacak, 

bu toplantıda İstanbul planının esasları 
ve son şekli tesbit edilecektir. 

* İstanbul 23 - İcra kayıdlarım tah
rif etmekten suçlu olarak muhakeme e

dilmekte olan icra memuru Kadri ve ar

kadaşları hakkında mahkeme kararını 

vermiştir. Bu karara göre Kadri sekiz 

sene hapse mahkum olmuştur. Diğer suç

lular için de muhtelif cezalar verilmiş· 

tir. 

* İstanbul, 23 - 935 yılına ait İstan

bul şehri vergi tahsilatı yirmi milyon li

radan fazladır. 

lan da dilcilik alemince ka
bul edilegelmiştir. 

3. - Dillerin ilkel kök seslerinin 
anlamları üzerinde doğrudan 
doğruya "Güne§'' fikrinin ege 
me~l:ğini söylememişler ise 
de, bundan birinci derecede 
çıkan ''büyüklük, yükseklik, 
parlaklık, sıcaklık ... '' gibi an
lamların bu köklerle anlatıl
dı<rını da dilcilerin çoğu ka
bul etmiş bulunmaktadır. 

4. - Bütün eklerin asıllarında bi
rer manalı kök kelime oldu
ğu, bunların monosyllahique 
dillerde "boş'' denilen kökler, 
a gglutinant denileni erde son
ek, flexionnel dillerde ise 
önek, araek ve sonek olarak 
rol oynadıklan da her dilci
nin bildiği ve doğruluğuna 
kandı~ı hakikatlerdendir. 

''Güne§ - Dil" teorisi, dil bilgi
sinin bu verimlerine dayanarak, 
kelimderi ilk etimolojik şekilleri
ne kadar götürmek ve bu şekiller 
altında karşılaştırmalarını yap
mak gibi çok esaslı bir dil araştır
ma metodu yaratmıştır ki bununla 
diller arasındaki hısımlık ve Türk 
dilinin bu diller üzerindeki ana ro
lü kendiliğinden meydana çık
maktadır 

işte yeni Türk dil ekolünün asıl 
büyük verimi hu noktada toplanır. 

Bundan pratik olarak alınabile
cek neticeye gelince, dil devrimi
nin en büyük dileği, bütün halkı 
kolaylıkla okutabilecek ve yazı di
liyle konuşma dili arasındaki ayrı
lığı elden geldiği kadar azaltacak 
bir yol bulmaktır. Bu esas, hiç sar
sılınamıştır. Herkesin bildiği ve 
anladığı söz dunırken, ister doğ
nıdan doğruya Türkçenin başka 

diyeleklerinden gelsin, ister Türk 
kökünden olduğu halde bir başka 
dile maledilıniş bulunsun, başka 
söz aramağa sebep yoktur. 
Ancak her Türkün söylediği ve ne 
demeye geldiğini anladığı bir sö
zün yabancı dilden olduğu ileri 
sürülür, yahut anlatmak zorağm
da bulunduğumuz bir fikrin her· 
kesçe bilinir sözü bulunmazsa işte 
bunlarda "Güneş - Dil" analizle
rine dayanmak, önünde bulundu
ğumuz güçlüğü kaldırmak için, 
işimize yarar. 

Bununla beraber, hu büyük pra
tik kolaylığı olmamış bile olsaydı, 
Türk dilinin bütün yeryüzü kül
tür dillerine ana kaynak olduğu
nu göstermesi bakımından, Türk 
dil teorisinin değerine hiç bir ek
siklik gelmezdi. 

I. N. DiLMEN 

Amerika ya 
..., . . 

verecegımız para 
1914 - 1917 seneleri içinde mubarit 

devletler nezdinde bulunan osmaıılı te· 
baasının menfaatlerini koruma husu· 
sanda himayeyi üzerine alan ceYletçt 
sarfedilip henüz ödenmeyen 23824,Bf 

dolann 2670 numaralı kanunla tasdH 
edilen itilafname esasları dairesiade 1~ 
taksitte Amerikaya verilmesi lıtakkındıı 
hükümet Kamutaya bir proje vennt!jtir 
Bu paranın ilk taksiti 1 haziru. 1!136 ta
rihinde düyunu umumiye hückesine ko· 
nulan tahsisattan ödenecektir. 

Pr. 
ilk 

Gabrieli11 
konf eraıısı 

Milletlerarası arkeoloji alimlerinden 
ve Strazburg üniversitesinde profesör 
Gabriel dün akşam Ankara Halkcvinde 
fevkalade önemli bir konferans vermiş· 
tir. "Anadoluda türk sanat esuleri,, a
dını taşıyan bu konferansın ille kısmın· 
da Likya ve Kilikyadaki eski abi<lele· 
rin ehemiyeti mevzuubahs edilmiştir. 

Profesör müteaddid projeksiyonlarla 
süslenen bu kısımda Likya ve Kilikya• 
da bulunan abidelerin Orta Asyadaki 
sanat eserlerile olan sıkı benzeyişini ve 
münasebetini ehemiyetle ortaya koy· 
m.1;ıtur. Onıian sonra Selçuk tür~lerinin 
Anadoluya gelmelerile başlayan devre 
geçmiştir. Profesör konferansının 

bu kısmında Selçuk türk ve İra11 türk 
eserlerinin ne kadar orijinal olduğuna 

Anadoludaki eski Iatin ve grek eserle· 
rinden bir şey almaktan ziyade nrdiği
ni ispat edecek ~ok mühim noktaları te· 
barüz ettirmiştir. Bu miihim ko•feran· 
sm ana hatlarile bir hulasasını Jı:onfe· 

ransr dün tercüme etmiş olzn Münüt 
Hayrinin bu akşam saat 20 de Ankara 
radyosunda tekrar etmesine profesör 
Gabriel müsaade etmiştir. HalkeTi sa· 
fonunda bu konferansı dinlemek 'ır!>atr· 
nı kaçıranlara radvoda mutlalııa dinle· 
melerini tavsiye ederiz. 

Doyçe Bankın Ergani 
hisselerinin satm 

alınması hakkındaki . 
pr.oJe 

lJoyçe Bank elinde bulunan &gani 
bakırı Türk Anonim Şirketi his!!Je se • 
nedlerinin satın alınmasına dair bükü
metle mezkur Banka arasında yapılan 
mukavelenin tasdiki ve tahsisatmm te
min sureti hakkındaki layihayı bükü 
met Kamutaya vermiştir. Bankanm e· 
linde bulunan 1,5 milyon lira itibari 
kıymetindeki hisse senedleri 850,000 
liraya satın alınacaktır. Bu suretle Eti 
Bankın Ergani bakırı Türk AnonitJl 
Şirketindeki iştiraki 2,5 milyon liraya 
çrkarılmış olacaktır. 850,000 lin. Eti 
Bank seınınayesine mahsuben Maliye Ve 
kaletince verilecek ve fevkalade kay • 
naklar<lan bulunacak varidatla mahsup 
olunacaktır • 

r-········· R. Peker'in ········; .. j 
i inl{ılah De ·s ı ~ 
!:: Ankara ve lstanbul OniYersi· ~ 

telerinde R. Peker'in verdiği iakı- l 
;:_': lab derslerinde tutulan talebe l 

notları, gözden geçirildiktea 9011· j 
• ra, ULUS Basnnevince kitap laa· ! 
! linde baınlmıştrr. 124 sayfa Att.n l 
: eser, yalnız basma magafı k.91"- i 
~ şılığı olarak her yerde ON KURll· l 
: ŞA satılmaktadrr. : · ........... ········-······················ ........ ~··· 
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~01V D.·1.KiKA : 1 
iont Ciyanon.un Senadaki nutku 

Roma, 23 (A.A.) - Stefani ajansı 
blidiriyor; Basın ve propaganda baka
nı B. Ciano, bakanlık büdçesinin görüş
meleri dolayısiyle senatoda bir nutuk 
söyliyerek gazeteciliğin, faşist rejimin· 

de ulusun yetiştirilmesi ve terbiyesi ve 

yurdda kuvvetli bir medeniyet vasıtası 

haline geldiğini söylemiş ve sonra rad
yo difüzionun inkişafından bahsede -
rek italyan telsiz telefonunun az zaman 
içinde birinci safta yer aldığını bileli.re· 

rek demiştir ki: 
" - İtalyan telsiz neşriyatına gös -

teı ilen evrensel alaka, yabancı memle

ketlerden alınan on binlerce mcktublar· 

dan anla~ılmaktadır. Radyoya verilen 

italyanca derslerini bütün dünyada 35 

bin kişi takip etmektedir. 
Bakan, italyan propagandasının hiç 

bi.r taarruzu fikrini ve diğer memleket
lerin iç işlerine karışma maksadını güt· 
memekte olduğunu tasrih etmiştir • 

B. Ciano bundan sonra, hükümetin 
her türlü fikir, bilgi ve sanat ese.rleri -
ne yardımını kaydetmiş, ve sinemadan 
bahsederek bu sinemanın halen tam rö
nesans halinde olduğunu, bunun son 
zamanlarda yabancı memleketlerde ital· 
yan {ilimlerinin kazandığı muvaffaki • 
yetlerle sadık olduğunu söylemiş ve 
tiyatronun gelişmesine ve turist çek • 
mek için yapılan kanunlar hakkında 
maIUmat vermi§tir. 

Arnavutluğun yalanladığı haberler 
Tiran, 23 (A.A.) - Resmi Arnavud· 

luk mahfilleri, yunan kaynaklarından ve 
Arnavuclluk tonraklarırun muhtelif yer
lerinde istihka~lar yapıldığına ve bir i
talyan heyetinin bu işleri kontrol için 
Arnavudluğa geldiğine dair oan haber-

leri kesin olarak tekzib etmektedirler. 

Aynı mahfiller, Arnavudluk limanla

rına her gün büyük mikdarda harb mal

zemesi çıkarılmakta olduğu hakkındaki 

yayıntıları da yalanlıyorlar. 

N eo-üs Londraya gideçek 
~ 

şartiyle bu hususta hiç bir itirazı olma
dığını bildirmiştir. İmparatorun kendisi. 
ne Jayik olan törenle karşılanıp karşı
lanmıyacağı merak edilmektedir. Hükü
met bu hususta henüz hiç bir karar ver
memiştir. İngiltere, zor bir durumda 
bulunmaktadır. Zira, halen biri kendisi 
tarafından tanınmamış olmakla beraber, 
iki habeş imparatoru mevcud bulun-

maktadır. 

Londra, 23 (A.A.) - Habeş impa
ratoru sekiz gün içinde Londraya vara
caktır , İmparator küçük Bapetovn kru
vazörü ile Cebelitanka gelecek oradan 
bir yolcu vapuruna binecektir. N egüs 
Londraya yelmek arzusunu Filistin fev
lcalade komiseri vasıtasiyle bildirmiş ve 
tngiltere hükümeti de, ingiliz toprakla· 
rında bulunduğu müddetçe her hangi bir 
düşmanlık hareketinde bulunmamak 

Starhemherg e yapılan taarruz etrafında 
mektedir. Vaksemberg şatosunda Sta.r

hemberg avcı alayına mensup bir müf

reze bulunmakta idi. Prensin, Haym • 

vehrein istinadgahı olarak telakki edi

len 12 şatosu daha vardır. Karışıklrk -

}arın bu şatolara dayandığı hakkındaki 

yayıntı dolaşmaktadır. 

Viyana, 23 (A.A.) - Starhembergin 
şatosuna karşı yapılan tecavüze iş.ti -
rak ederek yaralananlardan ikincisinin 
de öldüğü bildiriliyor. Bu meselenin iç 
Y~zü anlaşılamamıştır. Polis 20 kişi tev
kıf etmiştir. Haymvehr mensuplarının 
şatodaki silahları ele geçirmek istedik
leri hakkındaki yayıntı manalı görül • 

Buisson görüştüler BB. Blum ve 
Paris, 23 (A.A.) _ B. Leon Blum 1 tün iç meseleler ve bilhassa meclisin 

.J~g-~n ~e~~is başkanı B. Buisson i~e içtimaa daveti meselesi gyrüşülmüştür. 
~o.ıuşmuştur. Du mülakat esnasında bu-

...,,, 

Amerikanın gemiler yapacagı 
si ve yeni 11 destroyer yapılması için 
500 milyon dolar tahsisat kabul etmiş-. Vaşington, 23 (A.A.) - İki mccli -

sın muhtelit komitesi, muhtelif model
den harlı gemisi inşasına devam edilme- tir. 

etrafında !lir Akdeniz paktı 
da bir Akdeniz paktından tek.rar bahs

edilmekte ve bunun Akdenizdeki ingi

liz donanmasının geri alıması şart ol • 

duğu bildirilmektedir. 

Londra, 23 (A.A.) - Royterin Ro
rna muhabiri, İtalyanın İngiltereye 

~~r~ı olan gidiminin halen pek çok de· 
~ıştıgini ve B. Horun ingiliz kabinesi
ne tekrar gireceğinin bu deaisiklikle 
alakası old ~ d'ld" -· ... ~b.ld' ugu zanne ı ıgını ı ır • 
tnektedir. 

İn ·1 t c:::::- gı tere, talya ve Fransa arasın • 

Muhabir, bu raporu Tribüne gaze· 

tesinin Londra muhabiri tarafından ve

rilen tafsilatlı malumata dayatıyor. 

Filistinde yeni hadiseler 

Tel - Aviv panayırını yalrmali. istediler 
K u" u us, 23 ( A.A.) - Yüksek arab ko-

.nitesinin istek! · d . .. erın e ısrar etmesı yu· 
zünden dün, bazı karışıklıklar olmasın-
dan korkuluyordu Fakat f bl · ser ara arın 

bulunduğu yerlerde ancak sulhçu nü
mayişler vuku bulmuştur. 

Tel - Avivde panayır binalarını tu
tuşturmağa teşebbüs edilmiştir. 

r 

Nablusda, akşam saat 17 den saıbah 
saat beşe kadar evlerden dışarıya ~ıkmak 
yasak edilmiştir. 

İki arab, bir de yahudi gazetesi ka-

patılmıştır. 

Bugün toplanacak olan arab beledi-
ye reislerinin içtimaı hükümetçe mene

dilmiştir. 

. Ji 
Panayırı yakılmak istenen Tel - Avivden bri görünü~ 

ULUS 

İngiliz 
kabinesinde 
değişiklik 

Sömürgeler Bakanı 
çekildi. 

(A. 

marası koridor -
larmda dolaşan 

bir yayıntıya ba
kılırsa sömürge -
ler bakanı B. Tho· 
mas yakında çe • 
kildiği takdirde, 

B. Tomas simdiki bayındır -
lık bakanı B. Onnsbi Gorenin onun 
yerine geçmek ihtimali vardır. 

B. Thomas'ın _ 

çekilmesi, iyi ha
ber alan mahfil
lerde beklenmek
tedir. Gene ila
veten söylendi
ğine göre bayın
dıırlık bakanlığı

na Sir Filip Sas
sun geçecek ise " 
de hava bakan • B. Ormsbi 
Sir Filip Sassun'un yerine kimin gele
ceği belli değildir. 

Sir Samuel Hor'un, gelecek hafta
dan önce tersane birinci lordluğuna ta
yini ihtimal içinde görülmüyor. 

Dün akşamki gazeteler, B. Tomas'ın 
çekildiğine dair büyi.iık punto harflerle 
başlıklar neşretmişlerdir. Ukin lbu ha
ber teeyyüd etmemiştir. Ancak sömür
geler bakanlığından gazetecilere, B. To
mas'm Londrada bulunmadığı ifade o
lunmuştur. 

Bakanın dünkü gününü köyde geçir
diği haber alınmıştır. 

Gazeteler ne diyor? 

Londra, 23 (A.A.) - Sabah gazete
leri sömürgeler bakanı B. Tomas'ın çe
kilmesini sürprizsiz bir surette bildir
mektedirler. Tomas çekilmesinin baş

bakana daha çarşamba günü vermiştir. 

Gazetelerin B. Tomas için yazdıkla

rı yazılar renksizdir. Gazeteler umumi

yet itibariyle büdce ile alakalı son skan

dalların B. Tomas'm faziletin hiç bir 

leke sürmemekle beraber, sayislikten ba

kanlığa kadar yükselen B. Tomas'ın ro

mantik hayat seyrine nihayet verdiğini 

yazıyorlar. 

Taymis diyor ki: 

"Yapılan tahkikat neticesinden son
ra B. Tomas devlet adamları için lü
zumlu bulunan itimadı artık haiz ola
mazdı. Bu itimat ise devlet mefhumu i
çin en lüzumlu bir şeydir.,, 

Deyli Meyl ise B .Tomas'ın doktor
lann tavsiyesine uyarak uzun bir deniz 
yolculuğu yapacağım bildiriyor. Gaze
teler sömürge bakanlığına getirilecek 
devlet adamı hakkında muhtelif tah

minlerde bu!un~y.orl:U-. Şimdilik en çok 
ismi geçen ış bırıncı komiserliğini ya
pan muhafazakar partiden B. Ormsbi- ' 

gore'dir. 

Duın duın k.urşunları 
meselesi 

tazeleniyor mu •t 
Londra, 23 (A.A.) - İtalyanın, mi1-

letler cemiyetine, habeş askerlerinin in

giliz mamulatından dum dum kurşunla· 

n kullandıklarına dair verdiği yeni pro. 

testo notası, Londrada surperizle kar. 

şılanmış ve büyük bir hoşnudsuzluk u-

yandırmıştır. 

Morning Post ise diyor ki: 

"İtalyanın son zamanlarda İngiltere 
ile olan münasebetlerinin iyileşmesi için 
Londrada bazı sondajlaı: yapmakta ol
duğu bir zamanda bu hadise daha ziya
de P.sefJenmeğe değer.'' 

SAYFA 3 

HABERLE 
Negüs Avrupaya gidiyor 

Adisababada İtalyan bankaları şube açtı. 
silahlarını teslim ediyorlar. 

Yerliler 

Adisababa, 23 (A.A.) - Adisababa. 
Asmara tayyare seferleri çoğaltılmıştır. 
Her gün bu hat üzerinde sekiz tayyare 
işlemekte ve yolcudan başka eşya ve 
posta taşımaktadır. 

.Yerliler silahlarını italyanlara teslim 
ediyorlar. İtalyan makamları şimdiye 

kadar beş binden fazla silah toplamışlar

dır. 

İtalyan hankasınııı AdisaLaha 
şubesi açı1dı. 

Adisababa, 23 (A.A.) - İtalyan ban
kasının Adisababa'daki şubesi dün açıl
mıştır. Bu banka şimdilik yalnız işgal 
ordusu efradının ihtiyaçtan ile İtalya ile 
iş yapmakta olan avrupalı tüccarın ihti
yaçlarını temin edecektir. Aynı zamanda 
habeş bankasının da mümkün olduğu 
kadar az zamanda likidasyonunun yapıl. 
ması işi tetkik olunmaktadır. 

B. Dunner serbest buakıltlı. 
Londra, 23 (A.A.) - Cibuti'den biJ. 

dirildiğine göre, Diredaova'da italyanlar 
tarafından tevkif edilen ingiliz seyyar 
hastanesi memurlarından B. Dunner 
ingiliz konsolosunun bir müracaatı üze
rine serbest bırakılmıştır. 

Yeniden işçi ve asker 
gönderiliyor 

Roma, 23 (A.A.) - Sicilya vapuru 
150 subay, 1000 asker, 3 batarya top 
ve 3000 işçi ile Somaliye hareket etmiş
tir. Limanlarda doğu Afrika.sına gitmek 
üzere ehemiyetli mikdarda işçi beklemek-

tedir. 

Ra~ Nasibu ve Makonen 
Fransaya gidiyor1ar 

Kahire, 23 (A.A.) - Ras Nasibu ve 
Ras Makonen ile Ras Mulugetta'nin oğ
lu Portsaid'den geçmişler ve Fransa'ya 
gitmek üzere oradan pasaport almışlar· 

dır 

Söylendiğine göre, habeş imparato
ru da bir su şehrinde tedavi edilmek ü. 

zere Fransa'ya gidecektir. 

Negfü; Avrupaya ~eliyor 
Londra, 23 (A.A.) - Royter ajan. 

sının Kudüs'ten aldığı bir habere göre, 
imparator Haile Selasiye bu hafta so
nunda bir İngiliz torpido muhribi ile 
Avrupaya hareket edecektir. 

Cihuti demiryolunun zararı 
Paris, 23 (A.A.) - Cibuti - Adisa· 

baba demiryolu idare heyeti yaptığı bir 
toplantıda, Habeşistan harbının kum· 

Negüs memleketinden ayrıldıktan ' 
sonra Hayfaya çıkarken 

panyaya hiç bir kar temin etmediği, 

tamtersi ~ok büyük zararlar verdiği tes
bit edilmiştir. 1934 senesinde kumpan .. 
yanın kan yedi milyon 137 bin frank i. 
di. Bu kar 1935 de 6 milyon 973 bin 

franga düşmüştür. 

Mareşal Badoglio 
italyaya dönüoyr 
Roma, 23 (A.A.) - Musavvadan bil· 

dirildiğine göre, mareşal Badoglio, dün 
İtalya'ya gitmek üzere buradan vapura 
binmiştir. Mareşal ay sonuna doğru f .. 
talya'ya varmış bulunacaktır. 

Tanınmış fransız 

edibi Hanri dö Reııye 
öld Ü 

Paris, 23 (A.A.) - Akademi azasın• 
dan Hanri de Renye bu sabah ölmüştür, 

Honfleurda 1864 senesinde doğmur 

olan de Renye, 72 yaşında idi. Sambo

lizm mektebinin şeflerinden olan bu 

yüksek edip, gerek romanları, gerek şi· 
irleri ile fransız edebiyatı üzerinde bü

yük bir tesir icra etmiştir. 1911 de aka· 

ı 
demiye seçilmişti. Refikası Bayan Jeraı 
Duvil de meşhur fransız muharrirlerin· 

dendir. 

Naziler, Prens Starhemberg in 
sa tosuna hücum ettile1-
J 

Siyasi malıfillere göre hu harel<.eti 
lıazırlıyan Nazi merlieZ teşliilatıdır 

Nazil('rirı hücumuna uğrayan 

Prens Ştarhemberg 

Viyana, 23 (A.A.) - Royter ajan• 
sından; Bu sabah on bir nazi Prenr 
Ştarhemberg'in şatosuna hücum etmiş
lerdir Bunlardan biri ölmüş~ biri yara • 
lanmtş ve sekizi tevkif edilmiştir. 

Boyle bir hadise olacağını haber aı. 
mış olan polis, nazilerle hemen hemen 
aynx zamanda yetişmiş ve şiddetli bit 
mücadele olmuştur. Naziler, şatoda bu· 
lunan ateşli silahları zaptetmek isti ~ 
yorlardr. 

Viyana, 23 (A.A.) - Siyasi mahfil· 
ler, Prens Ştarhemberg'in ~atosuna bu 
sabah naziler tarafından yapılan hücu· 
mun mahalli bir hareket olmadı-rınt 

belki nazi teşkilatı merkezi tarafı~d~ 
tertib edilmiş olduğunu beyan ediyo~ 
lar. 

Aynı mahfiller, nazilerin bu suret 
le Heimwehren'leri silahlarından tec 

rid hareketine mukavemet etmeğe tef 
vik için Avusturyada karışıklık çı ·ma • 
&mı istediklerini tahmin ediyorlar. 
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Siyonizm ve Filistin 
FİLİSTİNDE NE KADAR YAHUDi 

VAR? 

Filistindeki yahudilerin sayısı, 1935 
de 350.000 kişiyi bulmuştu, ki bu rakam, 
oradaki balkın yüzde 27 sini ve dünya
daki yahudilerin yüzde 2 sini ifade et
rne ktedir. 1922 denberi ölüm, göç ve din 
değiştirmek suretiyle Avusturyadaki 
yahudilerin yüzde 10 u, Almanyadaki
lerin de yüzde 25 azaldığı halde, Filis
tindeki yahudiler yüzde 400 çoğalmış 
ve dünya yahudilerinin yüzde ikisine 
varmıştır. 

İtte bilhassa bu rakamlar, yahudi 
meselesinin hallinde Filistinin ne ka
dar ufak bir rol oynadığını göstermek
tedirler. 

Bugün hala Filistinde yaşıyaıı ya
hudiler, Arjantin (380,000), Macaristan 
ve Almanyadaki (her birinde 450,000) 
yahudi yığınlarından azdır. Hele 
1,100.000 yahudi yaşıyan Romanya, 
2,800,000 yabudisi olan Sovyetler Bir· 
Jiği, 3,200,000 yahudinin bulunduğu Le
histan ve 4,200,000 yahudinin barındı

ğı Birleşik Amerika hükümetlerindeki 
büyük yahudi yığınları yanmda Filis
tindekiler hiç bir şey ifade etmemekte
dir. 

Bu böyle olmakla beraber Filistin
deki rakam, inkiJ3fm son haddi demek
değildir. Gün geçtikçe yükselmekte o
lan göçmen sayısı, şimdi bir rekor de
recesini bulmuştur. 

1933 ve 1934 yıllarında göç ed nle
rin adedi 40,000 etrafında dolaştığı hal
de, 1936 yılı içinde bu mikdar 60,000 
kişiyi bulacaktır. 

FtLtSTlN'DE EKONOMİK DURUM 

Üç yıl oluyor ki, bu göç dolayısiy
le fevkalade bir refah hüküm sürmekte· 
dir. İşsizliğin olmayışı şöyle dursun, 
işçi azlığı ve gündeliklerin yüksekliği, 
memlekete işçiden çok sermayenin gel
diğini göstermektedir. 

Hükümetin aldığı arazi vergisi ve 
belediyelerin almakta oldukları kira 
vergilerinden başka hiç bir vergi alın

mamaktadır. Emlak, veraset, kazanç, 
muamele ve buhran vergileri diye bir 
şey bilinmiyor. 

Filistin hükümetinin sermaye yede· 

gi her yıl bu dçeden artan mikdar

ıa 5,750,000 İngiliz lirasını bulmaktadır 

ki, bu mikdar tedavülde olan 5,300,000 

ingiliz lirası kağıd ve ufaklık parayı, 

5 milyon İngiliz lirasını bulan devlet 

borcunu ve hükümetin 4,500,000 İngiliz 

lirası mikdarındaki büdcseini geçmek· 
tedir. 

Filistindeki ekonomik durumun fev· 
ka15deliği ve yahudi göçmenlerini yer· 
}eştirme kabiliyetinin mükemmel oluşu
dur ki. yahudi yığınının, İngiliz hükü
metinin ve siyonist organizasyonun 
güddükleri politikaya karfı isyan et· 
tirme ktedir. 

Filistin hükümeti, her ne kadar son 
yıl içinde 15,000 kişiye işçi vesikası ver
miş bulunuyorsa da, göçmen idaresin
de 17.000 istida muamele görmeden bek
lemektedir. Bu istidalar, Filistine göç 
etmiş yahudilerin, dışarda kalmıı olan 
akrabalarına aiddir. 

Diğer taraftan, Avrupadan gelmek 

Tefrika: No: 96 

istiyen yahudilerin yerlerine yerleşmek 

ve çalışmak maksadiyle, Filistin sınır· 

larını, 30,000 ile 40,000 arasında arap 

geçmiş ve şehirlere akın etmişlerdir. 

Yahudilerin kanaatince, Filistine gel

mek istiyen yahudilerin tahdidinde, e

konomik değil, poletik kaygılar rol oy
namaktadır. 

Yahudilerin memnun olmamaları 

için ikinci bir sebeb daha var. O da: 

Milletler Cemiyeti mandası, "yahudi 

yurdu" olarak Filistin ve Maveraier
den'i göz önünde tutmuştu. 

Ancak, andlaşmanın diğer bir Jahi· 
kası, İngiliz hükümetine "yahudi yur
du" hakkındaki hükmü değiıtirmek sa
lahiyetini veriyordu ki, netekim 1922 

de "Maveraierden" yahudi yurdu için

den çıkarıldı. O tarihtenberi yahudiler 

Maveraierden'de ne toprak satın alabi

lirler ve ne de yerleJebilirler. Dünya

nın hiç bir yerinde yahudilerin hakkı 

Erden'in şarkındaki kadar ellerinden 
alınmamıştır. Halbuki bu topraklar çok 
daha mümbit ve verimli oldukları halde 
bombo?tur. 

Noye Fraye Prese'den ---···----
Ankara- İstanbul 

I-Iava seferleri başladı 
(Başı 1. inci sayfada) 

ra gibi nisbeten az bir bedel olduğu için 

tayyareye alışmak istiyenlcrin bu kolay

lıkfordan istifade edeceklerine JÜphc yok
tur. 

Muntazam seferler mayısın 25 inci 

günü başlıyacaktır. Fiat Avrupada ol

duğu gibi vagon-li ikinci mevkie naza

ren yüzde 20 kadar ucuz olarak 22 li

radır. Gidip gelme olursa 15 gün mute

ber olmak üzere ayrıca yiızde 20 ten
zihıt vardır. 

Bu tayyare ücretlerinde, bilet alanlar 

için 1000 liralık sigorta dahildir. Yani 

her hangi bir tayyare kazası neticesin· 

de ölen olursa aylesine bin lira tazmi· 

nat verilecektir. Bilet alırken bu sigor

ta mikdarmı beher bin lira için iki lira 

ilave etmek şartiyle on bin - l 0.000 • ti. 
nıya kadar çıkartmak da kabildir. 

················································ ........ . . . 
~ BUGUNKU SPOR i . . . . 
i HAREKETLERİ i . . . . . . 
: Saat, 8,30 da: : 
i BiSiKLET YARIŞI ~ 
! Kamutay önünden Sincanköye j 
: gidip gelme. : 

~ Futbol i . . . . 
~ Ankara Gücü alanında: i 
~ Demirspor - Kınkkale Gücü ~ 
i (S. 15,30) i 
~ Çankaya - Güvençıpor i 
: (S. 17,15) : 
~ Muhafız Gücü alanında: i 
i Muhafız Gücü - Gençlerbirliğil 
i (S. 15,30) i 
i Ankara GHcü - Altınordu : 
~ (S. 17,15) ~ . . . ........................................................ 

Fransanın Halk cephesine bağlılığı .. , 
6 şubat 934 tarihinden önce Fransa 

Başb.a.kanr iken o tarihte Staviski reza
letinin patlak vermesi üzerine istifası
nı veren, fransrz - radikal sosyalist par
tisi b~kam B. Daladiye İngilizce Dey
Ii Telegraf gazetesinin 18 mayıs 1936 
tarihli sayısına yazdığı bir makalede 
diyor ki: 

Avrupa diplomatları ile gazetecile
rinden çoğu son seçimde fransı.z halk 
cephesinin kazandığı parlak .zaferden 
hayrete düşmüşler ve bunun ne gibi ne

ticeler doğuracağı hakkmda fikir ve 
müta1ealar yürütmcğe başlamıtlardır. 

Onların bilhassa kaydettikleri nok
ta, bu neticeyi aldıktan sonra bir takım 
fransız gazetelerinin yüzlerini buruş

turdukları, hatta öfkelendikleri halde, 
~imdi bu işin dürüst bir neticeye var
ması ümidini, izhar etmeleridir. 

Bu suretle, eğer bu tabiri kullanmak 
cau ise, Fransanın hakim olan sınıfı, 

bir halk cephesi hükümetinin kurulma
sını, vaktiyle lngilterede bir işçi par
tisi .zaferi ufukta göründüğü zaman, in
giliz muhafazakarlarının gösterdiği gi
bi sükunetle karşılıyacaklardır. 

Büyük Paris gazetelerinin sütunla
rından artık İspanya hadiseleri ve Sin
yor Azana ile Kaballero hakkındaki ya
zılar görünmez olmuş, bunların yerini 
yeni kurulacak kabine hakkında tahmin
ler almıştır. 

Halk cephesi programında fransız 

vatandaşının menfaatlerini altüst ede
cek ve fransız işçisinin sıhatli durumu
na zarar verecek hiç bir nokta yoktur. 

Bu programa karşı mücadele eden
lerden çoğu, şüphesiz, henüz bunu O· 

kumamış olanlardır. 

Erkinliklerine, mallarına tasarrufa 
bi.itün memleketlerden daha fazla düş
kün ve asık olan bir milletin yüzde yet
mişi, maJlarmı musadere edecek ve sol
cu faşistlik yapacak bir proletarya hü
kümetine reylerini versinler, buna im
kan var mıdır? 

Ne idealce fikir 1 Fransa, taşıdığı 

bütün dünyaca meşhur olan ülkülerin
den birkaç hafta içinde nasıl ayrılabi· 
lir Halk cephesinin programında ye
ni vergiler yoktur: müesseselerin mil
lileştirilmesi yoktur. 

Hakikatte bu cephe. demokratik hür

riyetin, sulhun ve ekonomik hayatın ku- ı 
rulması ve sağlamlaştırılması için vü

cud bulmuştur. 
Bunlar, halk cephesi zaferinin ha

kiki selıebleridir. Bu zafer, fransız iş
çisinin, yabancı memleketlerden Fran
saya sokulmuş bir meta olan fa~izmin 
yaygaracı taraftarları tarafından elle 
ve dille yapılmJl tecavüzlere karşı bir 
protestosu sayılmalıdır. 

Fransa sınırları dıfnda bulunanlar, 
kendi memleketlerinde diledikleri reji
mi tatbik etsinler. Fakat eski bir fran
aız atalar sözü vardır: Kömürcü çırağı 
bile kendi evinde, kendi başına buyruk-
tur. 

Fransa, hürriyetin ve beşer haldarr
nın vatanı olarak kalmak dileğindedir. 

Son aeçimin altında gizli olan mana 
btuıdan başka bir şey değildir • 

Fakat derin ve kuvvetli bir cereyan 
daha baş göstermiştir: Sosyal hayatın
da ve işçilik aıeminde yeni organizas
yonlar ve reformalar yapmak ihtiyacı. 

Fransız milleti, bugünkü vaziyetin 
böylece yürüyüp gidemiyeceğini ve e
konomik buhranm bundan Ud yr1 Hın

ce tatbik edilmek istenen metodlardan 
farklı bir surette ortadan kaldırılması
nı istemiş ve reyleriyle bunu göstermiş
lerdir. 

Fransız halkı, memlekette iş hayatı
nı yoluna koymak ve franga gereği o
lan değeri vermek istiyen samimi bir si
yasete birdenbire karıı koymak isteme
miştir. 

Masraflaq artırmak, maaşları kırp
mak ve saire suretiyle iki sene evel alı
nan tedbirler, ilk hamlede işçiliği can
landırmış, franga değerini vermiş, haz
neye rahat bir nefes aldırmıştı. Fakat 
aradan iki yıl geçtikten sonra, bütün bu 
incitici tedbirlere rağmen, büdce mu
vazenesinin temin edilemediği görül
dü. Hazne güçlüklerden yakasını kur
taramamıştı. Hala bir ödünç alma ihti
yacı ortada duruyordu. Faiz fiatları da 
asla artmamıştı. 

Bütün bunların tafsilatını sayıp dö
kerek, ekonomik hayat üzerinde ne tür· 

İngiltere<le mecburi askerlik hizme
ti yoktur. Ordu maaşlı askerlerden top· 
lanmaktadır ki, çok kere arzu edilen ne
ticeler elde edilememektedir. Netekim, 
eğer önümüzdeki aylar içinde müraca
atlar çoğalmıyacak olursa, bu yılın as
ker toplanmasında, yani 30 eyliilde, 
6000 kişi eksik gelecektir. 

En iyi asker toplama zamanı noel 
ve paskalya yortularından sonra gelen 
günler olduğu birçok tecrübelerle bi
lindiği için, bu hususta büyük umudlar 
beslenemez. 

Askere girenleri bilhassa, ileride si
vil hayatta işlerine yarıyacak sınıflar 

çekmektedir. 
İngiliz ordusunun kararlaştırılmış 

olan silahlanma ve modernleşme çerçi
vesi içinde, teferrüatını şimdi öğrendi
ğimiz bir sürü tedbirler göz önünde tu
tulmuştur. 

Öyle görülüyor ki, yabancı memle
ketlerdeki telakki hilafına olarak, İn

gilterede bu mesele büyük bir ciddilik
le ele alımnı .. •ır. 

Son yıl .,vapılan manevraların bırak· 
tığı kötü illtibaın önüne geçmek isteni

yor. Sömürgeler ordsuz olarak, bugün
kü İngiliz ordusu 115,000 kişidir. Bu 
mikdar, Britanya imparatorluğuna, is
tenildiği her anda, Jizım olan askeri 
gönderebilmek imkanını vermemekte
dir. Dünya barbmdan beri en aşağı 21 ta
ne tabur lağvedilmiştir. Bundan dolayı
dır ki, memleket dl§ındaki askeri kıta
ların değiştirilme keyfiyeti çok güçlet
mişti. 

lü kötü tesirler yaptığını burada ya· 
zacak değilim. 

Biliyorum ki, halk cephesinin mua
rızları, radikal sosyalistlerin kırk say• 
!avlık kaybettiğini düşünerek kendile
rini teselli edebilirler. 

••. Radikallerden yüz çeviren 300.00G 
seçmen arasında kaç tane küçük mcmuı 
emekli, kiiçUk rantiye Yardr? 

... Ben şu kanaatteyim ki eğer fran
sız radikal partisi, eğer halk cephesi 
ile birleşmiş oJmasaydı, o aman kayı· 

bı daha büyük olacaktı. Buau benim 
söylemekliğimde bir değer Yardır; çün• 
kü ben birinci balotaj'da soayalist, ko
münist ve milli cephe aamrıedlerine 

karşı programımla rey alan§ ye sayla'/ 
seçilmiş bulunmaktayım. 

Fakat bunlar geçmiştir. Bundan son• 
ra Fransada partimizi daha sağlam bir 
şekilde yerleştirmeliyiz. Parlamentoda 
iae yapacağımız iş, bütün bağlılığımızla 
halk cephesi programım gerçekleştir• 
meğe çalışmak olmalıdır. 

Kütlenin canını sıkacak aerhangi bir 
hareket, cumuriyet rejimi için uğursuz 
olur. Bundan kaçınarak bütün solcll 
kuvvetler, Fransayı refaha götürecek 
olan yola girmelidir. 

Biz demokratlığa ve hürriyete yapa
cağımız hizmet sayesindedir ki sulha ve 
Fransaya faydalı olabiliriz. 

oı·dusıı 
Şimdi yeniden dört piyade ve üç 

tank taburu teşkil edilmektedir ki, bu 
suretle, her süvari tümeninia bir tank 
taburu olacaktır. 

Bu yeni tank taburlarının, mevcud 
tank tuğaylarında bulunduğu gibi, V ve 
VI işareti taşıyan yeni tankları ola• 
caktır. 

Bütün bunlardan başka, piyade tu· 
ğaylarınm yeni şekli, üç avcı taburu ve 
bir makinalı tüfek tabunı olacaktır 

Avcı taburlarına, Çekoslovak buluşu o· 
lan, fakat 1- iltercde yapılan "Bren" 
otomatik tiııekleri verilecektir. Siper 
havanlan ve tank defi tüfekleri de ve· 
rilmektedir. 

Her tuğayın makinalı tiifek taburu• 
na makinalı tüfek otomobili ve bir de 
tank defi topu veriliyor. 

En sonra, her tabura efradı yeni ha· 
fif otomobillerle sevkedilecek olan bir 
keşif bölüğü katılacaktır. 

Sahra topçusu da modernlcştirileceli 
ve Londra ile endüstri sahalarındaki 
tayyare defi birlikleri de yepyeni bir 
&isteme tabi tutulacaktır. 

Yapılacak olan bu yen.iliklerle, elde 
mevcud araçlar · .endiğiadea, kıyıla 
nn müdafaasını ve tayyare defi i.fleri· 
ni üzerine almış olan ordunaa yeniden 
organize edilmesine imkan kal-makta• 
dır. Bu ordu kısmında da, Loadranın 

müdafaası için kullanılan tayyare defi 
birliklerine alınacak olan iki ~ bin as· 
ker hala bulunamamış olduğundan, iş· 

ler aksaya aksaya yürümektedir. 
Doyçe Algemayae Saytunt 

'MANKARA 

tatbik etmiş olan milletler olmuştur. Bunu 
yaptıktan sonra, yıkılan ehramın yerine gii
ya bir yenisini fakat hakikatte bir daha es
kisini bina etmişlerdir: Basamaklar üezrin
de yükselen otorite ehramını. Öyle bir poli
tik hiyeraşi ki, dipteki adsız çakıl ve kumla-

kezi, yaşanmış hakikatin bizzat kendisidir
ler. Burada insanın yeri "icmai ümmet" in 
içidir. İnsan, bunun içinde olarak vardır ve 
dışına çıktımı, yoktur. Cemiyetin dışına çık
tımı, bir hiçtir. İçinde kaldı mı bir eş'tir, bir 
kardeş'tir. Ve şarkta, bütün insanlar, biribir
lerini böyle çağırırlar. Garbta, bundan eser 
yoktur. 

rasi zihniyeti, bu kitabın birinci böliimünür. 
ikinci parçasında anlatılmıştır. Ba aihniye· 
tin fikri muhtevası son yıllar içinde pek çok 
değişmiştir. Fakat cemiyet'in teüişi'yi 
kendi hükmü altına alarak onun bütiiıa yaşa
yış tarzına istikamet vermesi esası, ayw kal· 
rruştır. Tann önünde beraberlik yerime, şinı· 
di millet içinde beraberlik vardır. Ve şarklı 
insan, din içindeki bağlılığınd~ kelebeğin 
kozasından fırlaması gibi, birden lmrtulmUŞ 
ve kendi millet içindeki bağlılığa Yer1Diştir. 
Öyle ki, hiç bir taşı yerinde bırakmamlı olan 
Türk inkılabı, f erd ile cemiyet mÜBMd>etin· 
de hiç bir şeyi yerinden oynatmamışw. Ya· 
radılışta ve hakta beraberlik olaa iııuanları 
bir arada tophyan cemiyet, şarkta, Mır şey· 
dir. Tek.kişi, bütün varlığını, cemiyet'e borç
ludur. Şimdiye kadar böyle olan bw müna
sebet, şimdi de böyledir ve, böyle kalacClk· 
tır. 

Yazan: Norvert von BISCHOFF 
Türkçeye çeviren: Burhan BELGE 

Garbh için cins<laşım sevmek lüzumunun 
politikaya karıştırılması, bir şaka ve bir yan
lışlık tesiri yapar. Cinsdaştan üstün olmak 
ve onu hükmü altına almak ise, garblı'nm 
kanunu icabıdır. On dokuzuncu asır Avrupa
sında, beraberliği şart kı..şan edebiyata, po· 
!itik ve jüridik alanda konsesyon 3apdmış
tır, çünkü iyice anlaşılmıştır ki, insanlann 
kanmd:; yatan beraber olmamak arzusu eıı 
güzel ve en kuvvetli ifadesini ekonomik ha
yatta bulacaktır. 

Fakat 1914 denberi Avrup:ıyt yalıyan po
litik, sm;val ve ekonomik fela ... etıtrin şıd e
tiyle o millet büyüklüğündeki ve hatta mil
letten de daha büyük büyüklükteki ehramlar 
yıkılınca, hayatlanm tehdid etmeğe başla
mış olan bu zoraki politik beraberlik formü
liinü fırlatıp bir kenara atanlar. onu en çok 

nn üzerine zayıfların ve beceriksizlerin kai
desi gelecek ve bunun da üzerinde derece de
rece milletin öteki parçalan yükselecektir. 
Ve her bir basamağın her bir taşını alttaki 
basamağın alttaki taşı taşıyacak; daha bü
yük nüfuza ve daha büyük mesuliyete doğ
ru; ve her yükselen taş; aşağıdakilere hük
medecek, onların nazarında bir kahraman 
olacak .. En yükseklere ve bu en yükseklerde 
oturan ·'en kuvvetli'' ye ve ''en kahraman'' a 
kadar. Bu ise, garbh insanın kendine etten 
ve kemikten yaptığı "ideal kişi" ''en kuvvet
li tekkişi'' dir. 

Şarkta halbuki, insanlar, hep yanyana 
yaşamışlardır. Sade yasada değil, hayatta da 
ynyana yaşamışlardır. Bizim garb dünyamı
zın bu iki kimsesiz garibi, "beraberlik" ve 
''kardeşlik" şarkta ve .:;.arkın bütün dinlerin
<le kendilerine daim?· bir yurd bulmuşlardır. 
Şarkta bunlar. her ''1rlü fikir havatmm mer-

Fakat hayatın böyle bu şekilde telakki 
edilmesi, şarkta sadece bir din icabı değildir. 
İşin bu kadarını çünkü, din, fikir ile kan, ki
lise ile devlet, din ile politika arasındaki te
azdlar yüzünden nazari bir tasdikten daha 
ileri gitmemiş olsa bile, bi.z hıristiyan garb-
lılara dahi tavsiye etmiştir. Şark, bu ayrılık
lardan ve tezadlardan hiç bir tanesini tanı
mamıştır. Şarklı, bayatını, olduğu gibi Tan
rı sevgisinin içine gömmek suretiyledir ki, 
bu hayatı cemiyeti içinde hakikat kılmağa 
çalışmıştır, Bunun içindir ki, garbta, cemi-
yet'ten ayrılmak bir tehlike olsa dahi, kuv
vetli şahsiyetler için kabildir. Şarkta halbu
ki, böyle bir •'tek başına kalış", fikri baknn
dan ·'kendi kendini yok ediş'' gibi bir şey
dir. 

Sark cemaatlanna has olan kök-demok-

Ve bir milletin öz harimine ic:lemis <'ı~rı 
bir hayat duygusunun sanki bir semboli 
imiş gibi dalgalanan ayyıldızh kızıl havr.ık 
bir .zamanlar nasıl H?life'nin ümmetini tC''l 

lamış ise, bugün, bütün Türk topra'~l~r· ."i· 
zerindeki milletin kızıl alevler c:aran F-' .r 
lik çağrısıdır (Sonu varl 



(Ba:p 1. inci sayfada) 
Toplantıda söz alan B. Celal B.ayar 

mim endüsrti kuruluşun·m hususıyet· 
ferini, devl~tin endüstrileşme hareke· 
tindeki hedeflerini ve Türkiyede en· 
düstrinin mesnedini teşkil eden iptidai 
maddeler mevzuunu ele alarak etraflı 

k 'k c:.art• tzahat vermiş bu kuruluşun te nı .,. 
tarını objektif bir mevzu olarak tahlil 
tttikten sonra, devletçe hazırlanmakta 
olan ikinci beş senelik planın ana hat· 
larmı göstermiştir. Bilanço etrafın~.a 
heyeti umumiyece vaki istizahlara Su· 

b ·· d ·· ·· B Nurullah E· ıner ank umum mu uru · 
iad Sümer tarafından da izahat veril· 
dikten sonra raporun, bilanço, kar ve 

d 'k' e ka 2arar hesaplarının aynen tas ı ın • 
rar verilmiş ve bu münasebetle söz alan 
hatipler, büyük milli kalkmma teşeb
büsünün seneden seneye daha olgun ve 

· S" er nıütekamil semerelerini getıren u~ . 
Banka ve onun idaresine teşekkürlerını 

bildirmislerdir. 

Topl~ntıya son vermeden evel. M~s
tafa Şeref Ö.&!tan 20-25 sene evelkı Tur· 
kiye ile bugünkü Türkiye arasında ge· 
niş ve değerli bir mukayese yapmıştır. 

Sümer Bank'ın 1935 iş ve hesap 
li · porn yılma ait idare mcc sı ra 

M 1. · Banka· Sümer Bank İdare ec ısı, . 
nın Ü!iÜncü çalışma yılının neticeler~;; 
ait raporunu ve ona baglr olarak 1 

. . ·ı k~ e zarar hesabla-senesı bıliinçosı e ·ar v ~ 

rııu yüksek huzurunuza arzetınekle 
mübahidir. 

··ı·· t ·hinden iti· Bankamız, te~.ekku u arı 

haren Devletçe kendisine verilmiş ~-
' ·1 • b r lan rolü, milli ekonomide bakın 1• 

kalkınma unsuru olmak rolünü, bu vazı
fenin istilzam ettiği hassasiyet ve iti • 
na ile yapmakta devam etmiştir. 

Beş senelik endüstrileşme progra.mı· 
nın tatbikatının ilerlemesi dolayısıyle 
D · k ı ndan milli evletın Bankamız ana ı 
ekonomiye yaptığı büyük sermay: en." 
\'estismanlar, bir sene evvel oldugu gı
bi, 1935 de de milli ekonomi kalkınma· 
sının en ehemiyetli bir mesnedi ~e kay
nağı olmuştur. Kurulan her fııbrıkanın, 

tnilli ekonominin doğ.rudan doğruya 

veya bilvasıta alakadar bütün Bran~la -
tında uyandırdıgı hurekcller ve bu ha
rck~tlerin memleket mikyasındaki u • 
mumı heyeti muazzam bir kuruluş marı 
zarası vermektedir. Yeni tesislerin hac
mi ve vüsatiyle mütenasip olarak in~a
at endüstrisinin şimdiye kadar görül • 

nıcmiş iıir mikyasa varan faaliyeti, nak· 
liyat ve ticaret hareketleri, şehirler ve 
köyler ile şehirler arasındaki işçi ha • 
reketleri, vatandaşların çalışma ve ka • 
zanması, istihlak maddeleri ve ham l!'ad
dele.r istihsalatı mütezayid bir genişle· 
nıe halindedir. 

Birinci endüstri piam tamamiyle ta
hakkuk ettiği zaman memleketin iş hac
tnine ve refahına ilave edeceği p2y çok 
büyük olacaktır. 

Endüstri programından 1935 yılın • 
tla ikmal edilen işlerin başında, ehemi· 
Yeti itibariyle Kayseri kombinası ge· ,. ' 
.ır. 20 mayH 1934 de tec.mli atılan bu en 
bi.iyUk pamuklu bez fabrikasının inşaa
b l tenı.ınuz · l935 de bitmiş ve 15 eylül-
1ie işletmeğc açılrruştır. Fabrika mamu

l~tının, evsaf itibariyle, ecnebi mfuna· 
Aıllerinden yüksek olduğu umumiyet • 
le kabul edilmiş bir hakikattir. Bu bü· 

}'ilk rnikyastaki teşebbüsün, teknik ba • 
~dan muvaffak olmuş bulunması, 
~r~ endüstrileşme hareketini teşvik e
dıcı bir neticedir. 

İnşaatına 1934 senesinde başlanmış 
olan kağıt ve karton fabrikamızın in· 
faat ve montajı da 1935 senesinde ta • 
llla.tnen bitmiştir. Muhterem Umumi 
lleyetini.ıin içtimaı tarihinde bu mo · 

dcrn ve büyük fabrika dahi işlemcğe 
başlamış bulunacaktır. Bu fabrikamıza 
fan nıarnul maddesini verecek olan bir 
Sellüloz fabrikasmın ilhakı etrafındaki 
ıetüdJ"r neticelenmiştir. Teknik proje
leri hazırlanmakta olup cari sene zar· 

fında filen inşaata ba~Janması mukar· 
rerdir. Yine bir sene evvel in~atma 
başlanmış olan Ereğli Bez kombinası -
Aın inşaatı bitmiş olup montajına de • 
Vam edilmektedir. 1936 senesi aguslo • 
•unda bu fabrikamız da milli pamu • 
iun en yüksek vasıfta bez vermek i:::ti
dadınr isbat emtek gibi nazik bir vaz~ • 
fcyi tahak!cuk ettirmiş bulm1ac 1 ktrr • 

1934 senesinde ele alınmış olan Ke • 
çibur.u Kükürt İzabe fabrikasiyle Is -
P ' '· ' r•·lmuş olan Gülyazı fahri • 

kasının 1935 senesi başlarında çalı§: • 
mağa başlamış olduklarını ve bu sene 
ikinci kampanyalarını geçirmek üzere 
bulunduklarını arzederiz. 

1935 senesinde inşasına başladığı ~ 

mız büyük fabrikaların başında Nazilli 
Basma fabrikası gelmektedir. 24 ağı.s
tos 1935 tarihinde temeli atılmış olan 
bu büyük basma kombinasının birinci 
kısım inşaatı bitmiş bulunmak~adır. 
Fabrikanın montajına 1936 kanunlarm
da başlan.mı~ ve tahminlerimize göre 
fabrika 1937 ortalarında işlemeğe mü -
heyya bir hale gdmiş olacaktır. Mem • 
leketimiz için yepyeni bir mevzu ifade 
eden basma imalatında ihtisas edinmek 
üzere Sovyet Rusyaya gönderdiğimiz 

''75" talebemiz önümüzdeki aylarda va
tana avdet ederek kurulmakta olan fab
rikadaki vazifelerine iltihak edecek

lerdir. 
18 teşrinisani 1935 tarihinde Bursa

da temelleri atılmış olan büyük merinos 
fabrikasının inşaatı normal bir seyir ile 
ilerlemektedir. Bu fabrikanın da 1937 
senesi ortalarında işletmeye açılması 

mukarrerdir. Gene geçen sene sonba • 
barında Gemlikte inşaatına başlanmış 

olan sun'i iek fabrikası da hesab ve 
tahminlerimize ı;;öre bir sene sonı a fa
aliyetine baş)amış olacaktır. Bu iki fab
rikamızda teknik vazife alacak eleman
lar ihtısas edinmek üzere ecnebi mem
leektlere gönderilmişlerdir. 

Milli tekstil imalatmı tamamlayacak 
olan Malatya kombinasının İş ve Zira
at Bankalarının iştirakiyle Bankamız ta
rafından kurulması takarrür etmiş ve 
etüdlerine başlanmıştır. Iğdır pamuk
larının işlenmesi için o havalide bir ip
lik fabrikası tesisi etrafında da tetki
kata başlamış bulunuyoruz. 

Milli endüstriye kuvvetli bir mes -
net olacak Demir ve Çelik kombinala • 
rı hakkında Hü.kümet Bankamıza di • 
rektifini veımiş ve tesis mahalli olarak 
Safranbolu'da Karabük'ü intibah et

miştir. 

Bankamız alınan direktifler dai.re -
sinde hemen faaliyete geçerek işin is
tilzam ettiği ehemiyetli etüdlere baş -
lamış bulunmaktadır. Tesis mahalli o
larak intihap edilımiş olan sahalarda la
zımgelcn bütün tetkikler neticelendi -
rilmiş ve Demir ve Çelik fabrikalarının 

imalat programları ile kapasiteleri ta
yin edilmiştir. Demir çelik fabrikalarının 
kurulmasına alakalanan muhtelif bü • 
yük müesseseler, teklifleıri~i hazırla • 
maktadırlar. Bankamız, carı sene zar -
fında, bu hususta da kararını vermiş 

bulunacaktır. 

Bankamız kendisine tevdi edilmiş o

lan bu mesuliyetli teşebbüsün başarıl-
. . lu"'z•unlu teknik ve rasyonel ması ıçın • . 

bütün tedbirleri tasarlamış bulunmak-

t d Ancak milll ekonomiye strüktü· a ı.r. .. 
rel bir olgunluk vermek, milli en~.us. -
triyi takviye etmek ve nihayet Turkı
yede Demir ve Çelik istihlakini yay

mak gibi bir vazife ile kurulacak ~la_n 
bu fabrikaların bazı imtiyazlardan ıstı

fade etmelerinin temini ı:aruridi.r. 
Birinci endüstri programının ~üh~~ 

bir faslını teşkil eden kimya endustr~sı 
etrafındaki hazırlıklarımız da ilerlemış· 
tir. Bu mevıı:u da bankamızı içinde hulun 
duğumuz sene zarfında ehemiyetle 1:1'1~§· 
gul edecek bir ma.hi!et al~~ştır. Bırın
ci program çerçevesı dahılı~de. k.u~u.l· 
masr mukarrer seramik endustrısı ıçın 

lazım gelen iptidai maddeler üzeri~deki 
tetkiklerimiz henüz neticelenmemış o_ı
duğundan, bu teşebbüsümüz zaruri bır 
teahhura uğramıştır. Kuru!nıasI tek~r-

.. etmiş olan çimento fabrıkasının l:il-
rur ld - d 
tün ihzari etütleri bitmiş o ugun an 
teknik projeleri hazırlanmaktadır. 

* * * 
Esas itibarile milli ham maddeleri~ 

kıymetlendirilmesi hedefini taşıyan bı· 
rinci beş senelik endüstrile~e pla~~n~~ 
tatbikatı arzedilen safhacla ıken hukU· 
met harici ticaret muvazenesini yalnız 
bazı ithalat yerine yerli mümasillerini 
ikamede değil, endüstrileşmenin bir i
cabr olarak artan ithalatnnı:u karpla. 
mak için aynı zamanda ihracat imkan
ları da temin etmekte aramak liiıumuna 
dayanarak, birinci programdan farkı, 

daha .ziyade ihracat maddeleri endiis
trilerini derpiş eden ikinci beş senelik 
bir programın hazırlıklarına başlamış

tır. İktısat vekaletinin daveti üzerine 
Ankarada içtima etmiş olan mütehassıs 
noktai nazarın ıifade etmiş bulunmak· 
tadır. 

Vekalet bu ikinci plan etrafında ka· 
ralarıru almak ve neşretmek arifesin· 
de bulunuyor. Türkiye'yi kendi içinde 
ve dünya tarihinde şekHlendiren büyük 
ve inkılapçı kararlardan bir yenisini i
fade edecek olan ikinci pl~dan banka
mızın uhdesine verilecek mevzular hak
kında henüz direktif alınış değiliz. Ban
kamız bu programdan üzerine alacağı 
yeni vazifeleri de aynı dikkat ve itina 
ile ifada gecikmiyecektir. 

Geçen sene sonlarında tesis edilmiş 
olan Eti Bank'ın, ihtisasına temas iti· 
barile, ikinci plandan vazifeler alması 

beklenebilir. İdaresi bankamıza verilmiş 
olan Ergani Bakırı Türk Anonim Şir
ketindeki hazine hissesi ile Keçiburlu 
kükürt madenlerindeki bankamiz his
sesinin de ,kanundaki hükümlere bina
en, bu müesseseye devri iktiza etmekte
dir. Devir muamelesinin icab ettirdiği 
formaliteler intaç edilmek üzeredir. 

* * ;f 

Fabrikamızın 1935 yıh faaJiyetinden, 
memnuniyete şayan neticeler alınmış

tır. Fabrikalarımızın umumi satışları 

geçen sene olduğu gibi bu sene de art
makta devam etmistir. Ancak bu artışın 
sür'ati 1934 de old~ğu kadar şiddetli de
ğildir. Başlıca fabrikalarımızın (Bey • 

eksprGs % 7 arttığı halde aynı pamuk 
cinsleri 1935 de sırasile bir sene eveli
sine nisbeten % 20, % 14, % 14 yüksel
miştir. Mühim bir istihlak merkezi olan 
İstanbulda pamuk fiatlarında tereffüü 
1934 yılına kıyasen % 27 dir. İzmir pi· 
yasasmda birinci prese pamuk 1934 yı

lına nazaran % 19 artmıştır. 

1935 yılr fiatlarını Türkiye'de pa
muk fiatlarmm en yüksek senesi olan 
1933 yılma kıyas edersek fiat tereffü
lerinin 1934 senesine nazaran olan te
reffülerden daha şiddetli olduğunu gö
rürüz. Adaaa borsasında 1933 senesine 
nisbetle 19:15 de fiat artışı piyasa parla
ğmda % 40, birinci ianede % 27, eks
presde % 23 dür. İstanbul vasati fiatı 
ise % 57 yüksektir. 

Pamuktan farklı olarak yün fiatla· 
rmda tereffü şiddeti 1935 de 1934 de
kinden daha zayıftır. 1934 de İstanbul
da yün fiatiarı 1933 yılına nisbetle % 
28 artmış iken 1935 de ı934 yılına kx· 
yasen ancak % 8 yiikselmiştir. Tiftik 

fiatlarr da keza aynı şiddeti gösterememiş. 
tir. 1934 de bir yıl öncesine nazaran % 
53 artmış olan tiftik, 1935 de bir yıl ev· 
veline nisbeten ancak % 10 tereffü et
miştir. 

Tekstil ham maddeleri fiatlarındaki 

• 

Nazil/itle kurulmakta olan fabrilrnnın memur ve işçi evleri inşaatı 

koz deri ve kundura, Feshane, Hereke, 
Bünyan yünlii. Bakırköy bez) umum 
satıslarr 193 t de bir yıl öncesine kıya
sen % 42, 39 arttığı halde 1935 de ancak 
% 12,86 tczayüd etmiştir. Fabrikalarımı
zın bütün satışlarının 1929 dan itibaren 
hareketi aş"ğıda!.i cct·;clde gösterilmiş

tir. 

Seneler 19?9 100 

1930 115,12 

1931 105,25 

1932 lO'i,04 

1933 127 .70 

1934 JRZ.~3 

1935 206,00 

Bir sene eve
line nazaran 

% tahavvül 

-1 15,12 

- 8,58 

- 0,20 

+ 21,58 

+ 42,93 
+ 12,86 

Bu senenin umumi satışları içinde 
devlete satışlarımız ·934 senesine kıya
sen % 39 artmış. piyasa satışlarımız da 
% 14 azalmıştır. Bu netice 1935 de dev· 
let siparişlerinin fazlalığından dolayı 
piyasaya arzları~rzm a?.almasından mü· 
tevellittir. Nitekım 1934 de fabrikaları
mız umumi satısları içinde piyasa satış
larmrn hissesi % 49 iken 1935 de 3 38 
e inmi~tir. Piyasa satışlarrmızın azal· 

masına, şüphesiz mamul emtia piyasala
rının gev~ekliği de müessir olmaktadır. 
Ancak farikalarnnızm takib ettikleri 
sistemli satış ve fiat politikası sayesin
de piyasa gevşekliğinden mütevellit re
aksiyonlar imkan nisbetinde önleruneğe 
çalışdmaktadır. 

Fabrikalarımızın umumi satışlarını 

iş şubelerine göre hareketi mütecanis 
olmamıştır. Mesela pamuklu satışı 1934 

de bir sene evcline kıyasen % 12, 1935 
de bir sene cveline nazaran % 97 te
zayüd etmiştir. Yünlü ku.maş satışları ı. 
se l934 de bir sene eve1ıne nazaran % 
22 arttığı halde 1935 de bir yıl eveline 
kıyasen % 12 düşmüştür. Beykoz Deri 
ve kundura fabrikasının senelik satışla
rı 1931 de % 71, 1935 % 51 artmıştır. 

Gerek bankamız müesseselerine, ge· 
rek milli tekstil endüstrisine yaptığı 
tesirler itibarile memleket teksi! ham 
maddeleri piyasalarının 1935 de de de
vam eden tereffü hareketlerine bilhassa 

isaret etmek isteriz. ) 

Tekstil ham maddeleri içinde 1935 

de tereffü şiddeti 1934 den fazla olan 
ham madde pamuktur. Adana borsasın
da 1933 yılma kıyasen 1934 de piyasa 
parlağı pamnk % 16, birinci iane % 11. 

bu tcreffülere mukabil mamul fiatların· 
da cüzi yükselmeler olmuştur. Yerli ka. 
put "bezi fiatları vasatisi 1934 de 1933 
yılına kıyasen % 5 arttığı halde 1935 
de bir yıl evveline nazaren ancak o/o 3 
yüksclmistir. Bu tereffü, 1934 deki yük
seimeye kıyasen zayıf olmakla beraber, 
milli pamuklu endüstrisinin yükselen 

ham madde fiatlarınrn maliyete yaptığı 
tesiri azaltmak için fiatları arttırdığını 
ifade etmektedir. Halbuki halkın alım 
kabiliyetinin henüz gevşekliğini muha
faza ettiği bir zamanda mamul Hatların· 
daki her hangi bir tereffüün taleb üze
rine arzu edilmeyecek neticeler doğura. 

cağı a§ikardır. 

Tekstil mamullerimizin maliyetine 
ham madde fiatlarmdan başka bazı ver
gilerdeki deği~ikliklerin yaptığı tesire 
de nazarı dikkati çekmek isteriz. 
1-6-1935 tarih ve 2731 numaralı istih. 
l~k vergisi kanunu mucibince, pamuklu 

mensucatın beher kilosunda 10 • 20 ku. 
ruştan alman istihlak vergisi 15 • 2 5 
kuruşa, yünlü mensucatta 20 • 40 ku. 

ru§tan 25 • 45 kuruşa çıkarılmıştır. Ge
çen seneki raporumuzda da işaret etti
ğimiz gibi, haziran 1934 den itibaren 
tatbik edilmeğe başlanmış olan kazanç 
kanununun 8 inci maddesine göre dev

letin, sermayelerine % 50 ile iştirak etti
ği müesseselerin bütün iptidai madde, 
levazım ve tesisat mübayaalannda ve 
inşaatta müteahhidi % 1,5 nisbetinde 
bir vergi ve 2416 numaralt iktısadi buh. 
ran vervisi kanununa müzcyyel kanun 

ahkamına tevfikan % 1,5 nisbetindeki 
kazanç vergisinin % 20 si nisbctinde bir 
vergi ile ki ceman % I ,80 vergi ile mü· 
kcllef kılması, bunların mümasil hususi 

mües!;eselere kryasen daha gayri müsa. 
id Hatlarla mübayaatta bulunmalarını 

ve binnetice maliyet fiatlannın daha 
gayri müsaid şartlara tabi olmalarını 

icab ettirmiştir. 

Ham madde piyasalanrun endüstri 
lehine ferahlamasının imkanları memle. 

ket ham madde istihsalinin genişleme
siyle kabil olacaktır. Bir taraftan git

tikçe genişliyen milll endüstıinin pamuk 

ve yün istihlaki, diğer taraftan kliring 
anlaşmalariyle artan harici taleb karşı
sında milli pamuk ve yiln istihsali talc. 
bin gerisinde kaldığı müddetçe, ham 
madde fiatlarının tereffüü önümüzdeki 
senelerde de beltlennıek e:erektir. Bina· 

enaleyh ucuz endüstri mamulatı için e\ı 
vel emirde memlekette geni§ bir ham 
madde bolluğu seferberliğinin, köylil. 
nün fazla kazanma için çok istihsaldc 
bulunmasının lüzumu kendiliğinden an. 
la~xlrr. 

Bilindiği gibi, pamuk dahilde milli 
endüstrinin belli başlı bir mesnedi, ha· 
riçte ise, milli tediye muvazenesinin güıı 
geçtikçe mühim bir unsuru haline gel· 
mekte ve nevama altm ayannda bir tc 
diye vasıtası olmak vasfındadır. Bu iti 
barlardır ki umumi ekonomi politikamız 
bakımından da milli pamuk istihsalatınr 
arttırmak vazifesi ve mecburiyeti kar 
~ısın dayız. 

Pamuk istihsalinin artbnlmast Vf 

pamuk kalitesinin yükseltilmesi için zi· 
raat vekil.etinin tatbik etmekte olduğc 
proğrama biz de faydalı olmak yolarım 
arıyoruz. Bu düşünce iledir ki. umumt 
surette pamuk mevzuu ile meşgul ola. 
cak bir teşekkülün vücud bulması için 
lş ve Ziraat bankalariyle birlikte bir teş
riki mesainin esaslan üzerindeyiz. 

Gün geçtikçe adedi artan dokuma 
fabrikalarunızm pamuk mübayaalarnu 
da bu vesile ile organize ederek mazbut 
bir esasa bağlamak lüzumunu görmekte. 
yiz. Böyle bir teşekkülün alıcı Ye satı· 
er olarak piyasaya çıkışı zürra aleyhi. 
ne bir fiat sukutu intaç eder mi? Bu 
teşekkül, daima fiat kontrolünü kuvvet
]j bir prensip olarak takibeden hüküme
timizin mürakabesi altında bulunacağın
dan böyle bir ihtimal varit olamayacak
tır. Bilakis, fazla istihsalin siirilmü da. 
hiH piyasalarda bir fiat istikrariyle ka
bil olacağından bu teşekkül, ıtpeküHltif 
fiat unsurlanm izale etmek ve sezon te. 
mevvüçlerini muvazelendirmek suretiy· 
le sabit bir fiat hususunda ııa:rimlık ro
lü ifa edecektir. 

* * * 
1935 de fabrika ve işuraklerimizde 

esaslı değişiklikler olmuştur. Evvela 
Feshane ve Hereke fahri.kalan birleşti
rilmiş ve her iki fabrika hazirandan j. 

tibaren bir idare altında işlemeğe başta. 
rmştır. Bu suretle bankamız bu iki fab. 
rikada idare masraflanm indirerek ida. 
reyi rasyonelleştimek, mübayaatta ta· 
saruf temin etmek, fabrikalarm işletme 
sermayelerini tayin ve tevzide dah isa 
betli görüşler elde etmek imkanlarını 

bulmuştur. Kanunumuzun 11 inci mad· 
desi mucibince bankamıza devredilmi~ 
olan fabrikaların mahdud mesuliyetli 
şirketler haline ifrağı için ıaznn gelerı 

tedbirler alınmıştır. Saniyen Uşak şe· 

şer fabrikamız ve Eskişehir ~eker fab. 
rikasmdaki iştirakimiz 6. 7.1935 de te 
şekkiil eden şeker birliğine devredilmiş· 
tir. Bankamızın, İş ve Ziraat bankaları. 
run iştirakiyle teessüs etmiş olan bu bir· 
lik şeker endüstrisinin idare masrafla. 
nnda tasarruf, işletme usullerinin, tek· 
nik programlanrun tatbikinde Yahdet te 
min vazifesini deruhte etmiş balunınak· 
tadır. 

Şeker fabrikalanrun bir elde• idar~ 
edilmesi hakkındaki karar ile birlikte 
hükümetimizin şeker fiatlarmm istihla· 
ki kolaylaştıracak ve arturacalt bir sevi· 
yeye indirilmesi hususundalıQ arzusu· 
nun icablan da tatbik edil.mit ~ fiaı 
tenzili istihlakin derhal% 40 a yakın biı 
mikyasta artması gibi bir netice Yermiş. 
tir. 

Bu tedbirin umumi ihtiyaç nsıta
larına teşmili ile bankamı~ a14lcalandı. 
ran mevzulara tatbikine bi~ etmek 
imkanlarını aramakta olduğu-. arze. 
deriz. 

İtimadı Milli sigorta şirketi adı altın
da uzun senelerdenberi milli piyasaları
mızda çalışan sigorta şirketi, bankamıza 
bağlı fabrika ve müesseselerimizin heı 
gün artmakta olan sigorta işlerinin biz
zat bankamızın kontrolü altında bir si· 
gorta müessesesinde toplanmaat .. er iti· 
barla faydalı mülahaza edilerek. banka. 
mızca mübayaa edilmiştir. BiIAhare gö
rülen lüzum üzerine 500.000 ~ya ib. 

lağ edilen itibari sermayesinia --!tı 50 si 
vaki taleb üzerine Emlak ve Eyı.m ban. 
knsına devredilTiştir. 

* * • 
Bankamı.za devrolunan •eşk ala· 

ka ve iştiraklere, 1934 senetli 90Dunda 

ayrılan karşılıklardan sonra 331.300,03 

liraya inen fevkalade ihtiyat akçesinin 
arttırılması için karımızdan 3H.OOO.
Uranm bu hesaba ilavesi geçen 8Cae mub 
terem heyetinizce tasvib buyurulmuştu. 

Uşak Terakkii Ziraat T. A. şirketin· 
(Sayfayı çeviri-·-\ 
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Zecri tedbirler kalkacak mı? 
İtalya'nın Akdeniz' de durluk temin edecek bir 
anlaşmaya imzaya hazır olduğu söylenmektedir. 
Londra, 23 (A.A.) - Londra'daki i

talyan mahfillerinde hakim olan düşün

ceye göre, kamoyda yapılabileceği tep
kiden dolayı İngiltere hükümeti henüz 
zecri tedbirlerin kaldırılmasını istiyecek 

vaziyette olmamakla beraber, İngiliz • 
italyan gerginliği süratle hafifleyecek. 
tir. 

Bu mahfiller, zecri tedbir tarafdarr 
bulunan bilhtassa küçük devletlerin bi
rer ikişer çekilmeleri üzerine Fransa 
ile İngiltere'nin de her türlü şiddetli 
tedbirlerden nihayet vaz geçeceklerini 
ümid etmektedirler. 

Gene aynı mahfiller, İtalya'nın, zec
ri tedbirlerin kaldrnlmasını kolaylaştı

ıacak her hangi bir harekette bulunmak 
düşüncesinde o1madığrnı, ancak Akde-

den bankamıza müdevver hesabların beş 
senede imhası da muhterem heyetiniz
ce tahtı karara alınmış olduğundan hlı 

sene, 120.000.- lirası mezkfır şirket he. 
~ablarına karşılık olmak üzere eski se
neler matlubatı için 158. 7 64.04 lira tef

tik etmiş bulunuyoruz. 
1935 senesi kar bakıyesi olarak ser

mayeye ilavesi icabeden 68.249. 70 lira
nın (Fevkalade ihtiyat akçesi) faslına 
tefriki münasib görülmüştür. 
İdaremiz altında bulunan fabrikalar

la mağazalara tahsis olunan krediler 
• niktan geçen seneye nazaran 2 milyon 
H9.896,09 fazlasiyle 5.508.213,04 liraya 
baliğ olmuştur. 

İştiraklerimiz: İştiraklerimizden bu
lunan Anadolu Şeker Fabrikaları T. A. 
Şirketinin tasfiyesi dolayısiyle 735.000 
liralık iştirak hissemizin tenezzülüne 
mukabil, 7.330.000 lirası Türkiye Şeker 
Fabrikaları Anonim Şirketinin iştirak 
hissesi olma!< üzere, Gülyağcılık Limi
ted Şirketiy'e Süngercilik T. A. Şir
keti iştirak hisselerimizle birlikte 8 mil
yon 913.223.34 liraya baliğ olmaktadır. 

Sanayi programı mucibince banka
mızın tesis Ptmekte bulunduğu ve he
nüz f ..... liyet devresine geçmiyen fahri 

kalara bu sene zarfında sarf olunan mik
tar 4.634.318,14 liradrr. 

Uşak Şeker Fabrikasının, Türkiye 
~eker fabrikaları Anonim Şirketine 

ievrinden mütevellid 4.428.838,13 lira
lık bir tenezzüle rağmen, mevcud fab
rikalarımız ve Yerli Mallar Pazarları
na tahsis oLınan sabit ve mütedavıl ser
mayenin miktarı 11.539.655,58 liradan 
15.061.740,23 liraya çıkmıştır. 

Sair muhtelif borçlularda geçen se
neye nazaran görülen tereffü T:irkiye 
Şeker Fabrikaları Anonim Şirketine 

henüz tediye olunnuyan iştirak hisse
miz bakıyesiyle karşılıklı pasif hesap
larımızda bulunan muhtelif alacaklılar
dan teşekkül etmektedir. 

Yeni tesislerimizin icabettirdiği mü
him tediyelerin karşılanması için te
min edilen menabie mühim mikdarda 
faiz ve komisyon verildiği gibi Uşak 
Şeker Fabrikamızın Anadolu Şeker Fab
rikaları T. A. Şirketine .devrinden son
ra bu menbadan temin olunan kar da a
zalmış ve 27. 5. 1935 tarih ve 2728 nu
maralı kanun mucibince buhran vergi-

niz vaziyetinde bir durluk temin ve 
Fransa iie İngilterenin endişeerini kal
dıracak her hangi bir anlaşmayı imzaya 
hazır bulunduğunu söylemektedirler. 

İtalya V<' milletin cemiyeti 

Cenevre, 23 (A.A.) - Zecri tedbir. 

lerden vaz geçilmedikçe, İtalya'nrn, mil
letler cemiyetinin her türlü çalrşmasın

dan uzak duracağına dair olan resmi 
sözlere rağmen, 4 haziranda toplanacak 

rnilletlerarası konferansına patronların, 

işçilerin ve hükümetin delegeleri olarak 
ayrı ayn i.iç İtalyan delegasyonu gire
cektir. 

Keyfiyet, B. Suviç tarafından, dün, 
telegrafla B. Avenol'a bildirilmiştir. 

===========-=============== 
si mükellefleri meyanına idhal edilmiş 
olduğumuzdan bu hesab senesi zarfın
da iki yüz bin liraya yakın vergi tahak
KUk ve tediye edilmiştir. Diğer taraf
tan yeni tesisler dolayısiyle bankamız 
teşkilatının tevessüü ile mütenasiben 
tezayüd eden umumi masraflarımıza 

rağmen 1935 senesi hesab devresi zar
fında 1.118.026,62 liralık safi bir kar 
temini mümkün olmuştur. 

* "" .. 
Bankamızın teşebbüslerini kuvvetli 

ve devamlı himayesinden dolayı hükü
metimize ve bilhassa büyük Başbakan 

İsmet İnön~'ne ve yüksek müzaheret
lerinden dolayı İktisat Vekili Celal 
Bayar'a ve Maliye Vekilimiz Fuad Ağ
ralı'ya derin şükranımızı ifade eder ve 
merbut bilanço ve kar zarar hesapları
mızın tasvib ve tasdikini yüksek Heye
tinizden saygıyll! dileriz. 

Sümer Bank 
idare Meclisi 

Denizyolları, havuzlar 
ve Eti Bank toplantısı 
Denizyolları işletme, Akay işletme 

idareleriyle fabrika ve havuzlar idaresi

nin 1935 yılı bilanço ve kar ve zarar he

sablarını tetkik etmek üzere bu idare

lerJe umumi heyetini teşkil eden büdçe, 

divanı muhasebat ve iktısead encümen. 

leri dün öğleden sonra Kamutayda 

toplanmış iseler de ekseriyet olamamış 

ve bu yüzden toplantı 3 hazirana bıra

kılmıştır. 

Alman · Y onan 
kliring anlaşması 

Atina, 23 (A.A.) - Başbakanın baş

kanlığı altında bulunan finansal müda

faa konseyi geçen gece toplanarak al

man - yunan kliring rejiminin Alman. 

yaya ihraç edilen bütün maddelere dair 

olan kısımlarının değiştirilmemesine 

karar vermiştir. Markın kıymeti eskisi 

gibi kalacaktır. Konseyin bu kararı bir 

kanunla tasrih olunacaktır. 

Mısır 
varlamentosu. 

acıldı _, 

l{ıralın beyannamesınde 

ingiliz - Mısır görüşme

lerinin müsbet bir şekil
de ilerlediği bildiriliyor. 

Krralın beyannamesini olrııyan 
Başbakan Nahas Paşa 

Kahire, 23 (A.A.) - Bu sabah par
lamcnton un açılışında niyabet meclisi 
azalarmm huzurunda, başbakan tara -
fından okunan Krralın nutkunda bil -
hassa deniliyor ki: 

" İngiliz - Mısır görü~_'llelerinin a
çık bir samimiyet havası içinde geçtı -
ğini ve bu sayede mevcud güçlüklerin 
yenilmesi kabil olabildiğini kaydetmek
le bilhassa bahtiyarız . 

Yapılmakta olan görüş.m':'leri, Mısı· 

rın erkinligini ve nigiliz - Mısır ittifa

kını ve dostluk bağlarım kuvvtelencli

recek şerefli bir antla~ma ile neticele

necek görüşmelerin takibedeceğini çok 

büyük bir kuvvetle ümid ediyoruz. 

Nutuk, meşruti rejime dönüş dola · 

yısiyle hükümetin 1930 danberi yapıl

mış olan bütün siyasi suçlar için, katil 

fiilleri müstesna, umumi bir af ilan e
deceğnii bildirmektedir. ----·-------

İngiltere 

imparatorluk 
gününü l{utlıyor 

Londra, 23 (A.A.) - Bugün bütün 

İngiltere "imparatorluk günü,, nü kut

lamaktadır. Bu yıl bilhassa geniş tutu

lan programa göre şenliklere binden faz

la askeri ve sivil tayyare iştirak edecek 

ve 50 tayyare meydanında tezahürat ya

pılacaktır. 

~~-----·-·------~-
Nöbetçi Eczan~ler 

1 mayıstan itibaren iki aylık 

~ece eczaneler nöbet cetveli şu
dur: 

Pazar Ege Eczanesi 
Pazartesi Sebat, Yenişehir ,, 
Sah Is tan bul ,, 
Çarşamba Merkez ,, 
Perşembe Ankara ,, 
Cuma Yeni ,, 
Cumartesi Halk tt 

İstişari afyon komisyonu 
Hükümetimizi tebrik etti ve alkışla'tlı 

Cenevre, 23 (A.A.) - Anadolu A
jansınm hususi muhabiri bildiriyor: 

Siyasi afyon komisyonu bugün Po
lonya delegesi B. Sedzke'nin .reisliğin
de toplanmıştır. Komisyon idari bazı 

meselelerden başka kaçakcılık ve uyuş
turucu maddelerin gizli imali meselele
rini tali komitenin raporuna göre gö -
rüşecektir. Bu celsede delegelerimiz 
Cenevre baş konsolosu B. Numan Ta
hir Seymen memlekette uyuşturucu 

maddele,rin gizli bir surette imaline 

Yeni Fransız 
Kabinesi 

(Başı 1. incı sayfada) 
nu delegesi B. Dupuis son seçimde par

tinin başlıca hangi sebeblerden dolayı 

bozguna uğradığım izah eylemiştir. 

Hatib, radikal sosyalist partisi prog
ramının tadilini ve bu partiye mensub 

mebusların reylerincle birleşmelerini di
lemiştir. 

Y(•ni kabinenin drş bakam 
kim olacak? 

Paris, 23 ( A.A.) - Eko dö Pari ga

zetesi diyor ki: 
"Dün, siyasi vaziyetin inkişafında 

ehemiyetli bir tekamül kaydolunmuş

tur. B. Eryo dış bakanlrğını kat'i suret
te reddetmiştir. Herhalde B. Leon Blum 

da başvekaletle beraber hariciyeyi de 
kendi üzerine almamağa karar vermiş
tir. Bununla beraber, gelecek hazira
nın on beşinde B. Blum, hariciye işle
rini vereceği zat, onunla beraber, Ce
nevre konseyine girecektir. 

Radikal sosyalist partisinin icra ko
mıtesinin toplantısı için, gene aynı ga· 

Z<"te, bu partinin, uzun zamandanberi
dir fransız sıyasasmt idare etmişken bu 

defa bu kabiliyeti kaybeylediğini kay
dediyor ve diyor ki: 

"- B. Daladiyenin söylediği müp
hem ve melankolik ve beklenilen izahat
tan hiç birini vermiyen nutuk, bizim bu 
kanaatimizi teyid eylemiştir., 

~~-----···----~---

Bugünkü konser 
Cumur Reisliği Filarmonik orkes -

trası tarafından bugün Musiki Muallim 
Mektebinde halk konserlerinden 22 in
cisi verilecektir. Konser saat 17,30 da

dır. Program şudur: 
Şef: Ernst Praetorius 

1 - A. Borodin (1834 - 1887) 
2 inci Senfoni si minör 

a) Allegro 
b) Scherzo - Prestissimo 
c) Andante 
ç) Finale • Allegro 

10 Dakika dinlenme 

2 - F. Liszt (1811 - 1886) 
Tasso, Lamento e Trionfo 
Şiir Senfonik Nr. 2 

3 - F. Smetana ((1824 - 1884) 
Uvertür Satılmış Nişanlı 

Ş ON 
A. Borodin'in 2 inci senfonisi An

kara'da birinci defa olarak çalınacaktır. 

mani o-lmak için hükümet tarafından 

ahnan tedbirleri bildirmiştir. Delege

mizin bu sözleri komisyon azaları üze

rinde gayet iyi tesirler yapmış ve ko -

misyon hiikümetimizi tebrik etmiştir. 

Kaçakçılrkla savaş işlerinde de ev· 

velce Habeşistana üç ton haşhaş yolla· 

yan Ciprutun 18 ay hapis ve 60 bin lira 
pa.ra cezasına mahkfun edildiğinden 

komisyon hükümetimizi tekrar alkışla· 
mış ve tebrik etmistir. 

Bu akşam Avrupa istasyonlarından 

dinlenebilecek seçme program 

Konserler 
19.30 Moskova (Konser) 
19.- Varşova (Orkestra) 

21.- Varşova (Macar konseri) 
23.- Varşova (Senfonik) 

Hafif miizik 
17.- Prag (Hafif müzik) 
18.- Bükreş (Halk havaları) 
19.15 Budapeşte (Macar havaları) 
23.20 Budapeşte (Salon orkestrası) 
23.35 Prag (Hafif müzik) 

Tiyatro, opera 
18.15 Varşova (Radio piyesi) 
21.- Budapeşte (Stüdiyo piyesi) 
21.10 Bükreş (Radyo piyesi) 

Dans müziği 
19.20 Bükreş 

24.- Belgrad 
24.30 Budapeşte 

Ankara radyosu 
12.30: Plak yayımı ve ajans haberle

ri; 17 .30: Cümhur Başkanlığı orkestrası 

konseri; 20: Meteoroloji hakkında ko
nuşma; 20,20: Halk şarkıları; 20,30: A
jans haberleri; 20,40: Karpiç Şehir lo· 
kantasından nakil. 

12.30 
18.-
19.30 

19.45 
20.-
20.30 
21.30 

İstanbul radyosu 
~uhtelif plaklar ve halk musikisi 
Dans musikisi (plak) 
"Ambassadör,, den nakil, Varye-

yete musikisi 
Haberler 
Muhtelif sololar (plak) 
Stüdyo orkestraları 
Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu ajansı

nm gazetelere mahsus havadis ser· 

d~i verilecektir. 

POlJSTE: 

Çamaşn· hırsızları adliyeye 
"'eriJdiJer 

Evde bulunmadığı sırada Ali kızı 
Huriyenin evine giren Naile ve Musta

fa H uriyenin çamaşdarmı çaldıkla

rından yakalanarak adliyeye verilmiş

lerdir. 

Otobfüı ~oförü çöpçüye çarptı. 
Cebeci istasyonu civarında çöp ara· 

basının başmda durmakta olan Tahsi· 
ne çarparak hafifçe yaralanmasma se
bebiyet veren otobüs şoförü İbrahim 

hakkrnda tahkikat yapılmaktadır. 

Tefrika: No: 61 

Yazan. ]AK ŞARDON 
Türkçeye çeviren: Nasuhi BAYDAR 

Bert salonda dolaşıyor ve Alber de onu 
adım adım takib ediyordu. Sonra, yatak o
dasına kadar pe~inden gitti. 

Beyni oğuldıyan, sanki başına inen dar
beler altında sersemleşen Bert, Alber'in bu 
ıttıratsız ve ıslık gibi sesini işittikçe düşüne
miyor ve Alber de onu sanki daha ziyade şa
şırtmak, hakaret gören benliğinin ıstırabı 

arasında yaralamak, nefret ettiği bir halini 
iyice ezip yoketmek isteyormuşcasına, hay
kırışlarını bir türlü kesmiyordu. 

Alber, sanki münakaşaları artık kendisi
ni ilgilendirmiyormuş gibi sustu ve salona 
geçti. 

Masanın üzerinden Tard'm bir kitabım 
aldı. Her akşam yarım saat okuduğu takdir
de kitabı üç ayda bitireceğini hesaplamıştı. 
Sayıfa sayısını bir kere daha tetkik ettikten 
sonra kanapeye yaslandı ve okumağa başla
dı: ''Acaba sosyal hadiselerin bir ilmi veya 
sadece bir tarihi veya, olsa olsa, bir felsefesi 
mi vardır? Doğrusu, bu hadiselere yakından 
ve muayyen bir zaviyeden bakıldığı takdir
de, bunlar da, herhangi başka hadiseler gibi, 
ufak ufak benzer hadiseler silsilesi şeklin
de veya bu silsileleri telhis eden ve "kanun" 
denilen formüllerle hallolunmaları kabil ise 
de mesele henüz muallaktadır. Şu halde, ne
den soı;yal ilmin henüz doğması beklenmek
tedir?" 

her zaman onun suçlandıncı mizaciyle çar 
pışıyorum. Hep stzlanmak için ~onuştu. Heı 
söz onu manasız iddialara sevkediyor. Bah
tiyar olması için acaba neye ihtiyacı var? .•. 
Sonumuz ne olacak? ... Neden bütün kuvvet
lerime lüzum hissediyorum?'' 

Başı yorgun, yüreği sıkıntılı, sanki çok 
yüksek, herkese elzem bir iş görüyormuş da 
saatin ilerlemekte olmasına, yorgunluğa, 
saçmalamakta olan bir kadının yolu üzeri· 
ne koyduğu birçok engellere rağmen zaf 
göstermemesi lazımgeliyormuş gibi bulanık 
bakışlarını gene kitabının sayıfalarma çe
virdi: 

- Bir çocuk bile beni anlıyabilirdi. Ben, 
Odet'le evlendi ise ... 

Bert salona döndü, bir kanapeye oturdu, 
kalktı ve gene odasına gitti. Alber arkasını 
bırakmıyordu. 

- Senin muhakeme yürütme kabiliyetin 
yok mu hiç? Bütün yemek müddetince hep 
meselenin dışında kalan şeylerden bahset
tin. Ben diyorum ki Filip kansı ile, mutedil 
mizaçlı bir kadın olduğu icin evlenmiştir. 
Demek ki bundan dolayı on<:an ayrılmıyor .. 

Bert, masanın üstünden bir çekmece ahp 
bir tarafa oturdu. 

Alber, sinirli sinirli devam ediyordu. 
- Bak, dinle ... ben divorum ki... mantık 

isi ... 

- Belki işitmedin; ben, Odet'in mizacın
daki itidalden dolayı Filip onunla evlendi, 
diyorum. Bana cevab verecek misin? 

Çekmecenin üzerine iğilmiş olan Bert, 
ipek parçalarını biribirinden ayırmağa çalı
şıyor görünüyordu. Anlaşılmaz bir delil ge-
tirme tarzının sivrilikleri karşısında mağlUb 
olmuş, bütün soğuk kanlılığını kaybetmiş 
gibi idi ve bu haksız kudretten kendini kur
tarmak arzusiyle o da bağırdı: 

- Beni rahat bırak! 
Ve bu sözler ona pek hafif göründü; tu

valet masasının üzerinde bir billur şişeye 
baktı. Sonra, elindeki çekmeceyi, birdenbi
re, Albere doğru fırlattı. Onu Alber'in kolu
na çarpmak istediği halde cekmece gitti o
cağın taşına çarptr 

Kiatbm metnini güçlükle takib ederken 
gözlerinin önüne deminki çılgınca hareket, 
küçük çekmecenin fırlayışı ve Bert'in çeh
resi geliyordu. Düşünüyordu: "Bu aksam o
nunla konuşmak istiyordum ... onu görmek 
için Ansena'dan çabucak ayrılmıştım. Yalnız 
onunla konusmaktan zevk alıyorum. Fakat 

"Biribirine benziyen şeyler bir küllün 
parçaları olursa veya aynı hacimde oksijen· 
in zerreleri veya aynı ağacın lifli höcreleri 
gibi böyle kabul edilir;,;e ... " 

Yatak odasında Bert saçlarım düzelti· 
yordu. Eski kristalden bir şişeye bakmat 
için durdu. Onu Alber'in kafasına atmağ 
düşünmüş olduğunu hatırladı. Şişe narin Vf. 

değerli olduğu için bundan vaz geçmişti. Fa 
kat biliv0rdu ki gelecek sefere ::\tılacak olaı; 
bu şişe idi. 

(Sonu v:ır) 
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a a Nümune Hasta
nesi B stabipliğinden : 

..:. . 

A 

. a~a ~ ıda mikdar ve tahmin edı-
Hastancnin 1936 Mali yılın~ ~ıt gakkat teminatı yazılı muh-

len fhıtları ve e}csiltmenin şeklı ıle muv 
telif ihtiyaçları eksiltmeye ~-onu~;~f !~;~nesi Baş tabibliğinden İs-

Şıırtnameler Ankarada Numu .. dürliığiinden laınır. 
tanbulda sıhat ve içtimai muavene~. ~.u t 14 de Ankarada Nümu-

Eksiltme 29 Jı.'ldyıs 936 cuma gunu saa 
ne hastanesinde yapılacakt.rr. nakit olarak komisyonca alınmı-

Dikkat: Muvakkat temınatlar . 1 ··nünden evvel hastaneye 
k · t. enler ıha e gu 

yacağından nakit verme ıs ıy. V k"l t" veznesine yatıracakhr-
ınüracaatla teminatlarını Malıye e a e 1 

dır. (1047) 
Tahmin edilen Fiat: Muvakkat 

Teminatı 

Eksiltmenin 
şekli 

Lira. Ku. 
17400 
5400 
6600 
8112 50 

Kilo 
44000 
2i000 
44000 

Lira. Ku. Cinsi . 
1305 Koyun ve kuzu etı Kapalı zarf usuli 

405 Yoğurt 

495 Süt 

608 50 Ekmek ve fırancıla 
70000 ..... . 

" 
,, " 

" 
,, .. 

" .. " 
" " " 26400 

3212 50 
287 50 

2210 
4400 
112 50 

75 
400 
175 

1120 

800 ton 1980 Kok ko~uru 
4150 241 Sade yagı 

Açık eksiltme 

2800 
2145 
500 
260 
125 

23000 adet 21 56 Yumurta 

34000 165 75 T~~ 
22000 330 Pırınç 

500 8 50 Salça. 
500 5 62 Mercımek 

8000 30 Limon 
1000 13 15 Nohut 
3500 84 Kesme şeker 

10000 210 Toz şeker 
5500 160 87 S~b_un 
2000 37 50 Pırıııç unu 
1000 19 50 Mak~rna 
500 9 37 Şehrıye 

300 4 84 Nişasta 

600 6 75 Un .... 
600 11 25 Kuru uzum 
150 11 25 Kuru bamya 

3000 45 Kur~ Fas~lya 
500 21 56 Zeytın yagı 

1300 19 50 Taze Bamya 
200 12 Havuç 

3500 15 75 Llhna 
3000 19 12 Domates 

5000 22 50 Pırasa 

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

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

•• 
" " 
" 

h .. h 

" 
.. 

" " .. , . 
" " 

64 50 
90 

150 
150 
600 
287 50 
260 
160 
210 
255 
300 
900 
240 
337 50 
450 
440 
260 
170 

6000 67 50 Taze Fasulya 

3000 l8 Taze bakla 
Açık eksiltme 

70 
72 

1200 
1600 
950 

4500 25 31 Taze kabak 

7500 33 75 fspanak 

4000 33 Patl~can 
3000 19 50 Semız otu 

2000 12 75 Soda 
1000 5 25 Kuru ka~c;r 
6000 5 40 Kuru sogan 

16000 90 Patates .. 
4000 120 Tavu_k ve Pılıç 
2500 71 25 Benzın 

.. " 
" 

,. 

" " 
" " 
" •• 
" " .. " 
" " ,. " 
" " 

1-1920 ----
~iğde Belediye Reisliğinden: 

l - 9017 lira bedeli keşifli Niğde Merkez kasabada yapılacak 
fenni mezbeha kapalı zarf usulile yapılacaktırjA lan Niğde ve An-

2 - İstekliler mezbehaya ait şartname ve P an 
kara Belediyelerine müracaatla alabilirler: . . mbe ··nü saat 

3 - Eksiltme 936 mayısının yirmi sekızıncı perşe gu 
15 de yapılacaktır. A • t ve ehli-

4 - İstekliler ecnebi olduğu takdirde kamını mezunıye 
Yet vesikalarını ibraz etmeleri lazımdır. 

16 
l 7 inci madde-

5 - İsteklilerden 2490 numaralı kanunun ve temi 
•inde g·· t "ld" ~. h"l t ·nat alınacaktır. İhaleden sonra -os erı ıgı veç ı e emı 

nat akçesi bir misli daha artırılacaktır. b. t 1 Belediye 
6 T . .h 1 manından ır saa eve - eklıf mektupları 1 a e za . . d r t 

dairesine teslim olunacak ve hariçten gönde:ılecekler de ıa ~ ı e· 
ahhütlii olarak posta ile yetiştirilecektir. Gecıkmeler ~~bul ed~lm~~· 

7 - Teklif mektupları 2490 numaralı kanunun tarı atma e -
!!Un,!ine Uy,l!Un olarak hazrrlanmış olması şarttır. (1129) 1~:_ 

Kırsehir ilhaylığından : 
, h .. d 

Yerköy istasyonunda vagondan boşaltılarak !stasy0 1_1 • ~cın e 
Nafıa emrine teslim etmek şartiyle 936 yılı yol .~n~~~~ı ıçın yuz ton 
\re 2500 lira muhammen bedelli Ereğli maden komuru ~atın alınma
sı 8-5-936 tarihinden 25-5-936 tarihine kadar açık eksıltmeye kon· 
ınuştur. 

İsteklilerin da.ha fazla malfimat almak için her gün ve veksi~t
~e~e girmek için de bedeli muhammenenin yüz~e yedi buçugu nıs

hndeki teminatr hususi muhasebe hesabına Zıraat bankasına ya
tırdıklarınr gösteren makbuzla birlikte hükümet konağında daimi 
ene.. 6 uınene ha~ vu m::ıhırı ilfin olunur. (1116) 1-20 2 
~~~~~~.~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.~,~·~,~~~~~~~~~~- ~~~ ~~~~~ - ~ • ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - - l 

l4 

~~ 

\ 
~~~~~~~~~ı.ıu~-

ULU! 

~~l\ilJJDELER~,,,.. ~~ 
l4 ,. 

~:DüNY ANIN GüZEL BiRALARJ .. ~ 
t 

~:I\ADAR GijZEl. OLAN ORl\fAN ~= 
~ ~ 

:: Çil7fJ.AiCINiN S.AlLF \'E :: 
~: HiLESiZ :~ 

;~ YAZLIK ANKARA ~ 
~ 

:~ BiRASI 
J. 

l4 

i 
J. 

ANI\.ARA GAZOZU 
ANKARA SODASI 

Çll(MIŞTIR 

IJER YERDEN ARA YTNlZ 

l\ıl. M. V. Dz. l\ılerkez 
Cinsi Tonu Tahmin bedeli Teminatı 
Kömür 10.000 134.000 lira 7950 
.. 15.000 186.000 " 10550 

1 - Yukarda Tonları ile en çok muhammen bedelleri ve muvak
kat teminatları yazılı maden kömürlerinden 10.000 ton kömürün ka
palı :r:arfla münakasası 1 Haziran 936 tarihine müsadif pazartesi gü
nü ve 15000 tonunda kapalı zarfla münakasası Z Haziran 936 salı 
günü saat 14 te Ankarada M. M. Vekaleti binasındaki komisyonu
muzda yapılacaktır. 

2 - 10.000 ton kömürün şartnamesi 670 kuruşa 15.000 tonun şart
namesi de 930 kuru a verilmektedir. 

3 - Münakasasına iştirak edeceklerin zarflarını Birinci mad
dede yazılı günlerde aT.ami saat 13 e kadar komisyona teminatlariy
le birlikte vermeleri lazımdır. 

4 - Şartnamelerin Ankarada M. M. V. binasında Deniz Merkez 
satınalma komisyonundan ve lstanbulda Kasımpaşada Deniz Leva-
zım Satınalma komisvonunrlı:1n aldırılmasr. (1000) 1-1896 

Adliye Vek~aletiııden: 
31 Mayıs 937 tarihine kadar asğari 40, azami 60 forma tutacak 

olan ve beher formadan 2000 adet alınmak, kağıt ve malzemesi Ve
kalete ve baskı işi müteahhide ait olmak üzere ( Türk Hukuk Ta
rihi ) baskı işi açık eksiltmeye konulmuştur. 

A - Muhammen belle!; beher forması 20 lira hesabile bin iki 
yüz liradır . 

B - Muvakkat teminat mikdarı 92 liradı.r. 
C - Bu işe ait şartname; Ankarada Adliye Vekaleti levazım 

müdüriyetinden parasız alınabilir. 
D - Eksiltme 1 haziran 1936 pazartesi günü saat 15 de Adliye Ve

kaleti levazım müdüriyeti odasında toplanacak komisyon tarafın
dan yapılacağından isteklilerin 92 liralık teminatlarile birlikte ko-
misyona mü.racaatları ilfin olunur. (1042) ı - 1917 

Terme - Ünye Yolunda yaptırılacak iki 
köprüye ait ilan 

Samsun Valiliğinden : 
.1.-:- Terme köpr~~ü 20~95 .!~~mi bin se kizyüz doltsan beş lira 5·2· 

ellı ıkı kuruş ve Mılıc kopru~u 15700 on beş bin yediyüz lira 45 
kırk beş kuruş olmak üzere ~eşıf bedelleri yekunu ceman 36595 otuı: 
altı bin beş yüz doksan beş !ıra 9! ?o~san yedi kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat 2745 ıkı b~n yedi yüz kırk beş liradır. 
3 - İhale 30 mayıs 936 cuma~tesı günü saat 12 de vilayet dai-

mi encümeninde kapalı :zarf usuhyle yapılacaktır. 
4 - Bu işe aid evrak şunlardır: ~ 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi . . 
C - Nafıa işleri şeraiti umumıyesı 

D - Fenni sartnameler. 
E - Keşif hulasa cedveli 
F - Proje. 
İstiyenler bu evrakı vilayet ~~fra :r1üdürlüğünde görebilirler. 
5 - Eksiltmeye girebilme~ ıçın Tıcaret Odasında kayıtlı bulun

duğuna ve bu iş derecesinde ış ya~mış ?ld~ğuna dair vilayet Nafıa 
Müdürlüğünden alınmış veya ~-a~.dık edılmış vesika ibrazr şarttır. 

6 - Eksiltmeye girenler _butun evrakı görmüş addolunurlar. 
7 - Vesikalarla teminat .1 1~ zarfa. k~na_cak ve teklif mektuplan 

pullu olduğu halde o zarfı.n ıçınd~ ıkıncı hır k_apalı zarfta olacaktıı. 
8 - Zarflar ihale saatınden bır saat evet ım7a mukabilinde en· 

cümen reisliğine teslim edil.~iş __ bulunacaktır. Posta ile gönderile· 
cek mektupların nihayet ü~.u~.cu madd~de _Y~zılı saate kadar gel· 
mis olması ve dış zarfın muhur mumu ıle ıyıce kapatılmış olması 
laz;mdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

9 - İhale 2490 sayılı artırma eksiltme ve ihale kanununun hü· 
kümlerine göredir. 

10 - Keşif hülasaları Fenni şartname eksiltme şartnamesi ve 
mukavele projesi suretleri An~ar~, _İstanbul ve İzmir Vilayetleri 
Nafıa MiiıHirHiklerine p-önderıJmıstır. (1065) t 1967 

Ankara Valiliğinden : 
A Ankara stadyum ve ya~ış .~1~.nr tefrişat te~i~sat ve mobilye ima
latı 25 mayıs 1936 pazartesı gunu saat 16 da vılayet adimi encümeni 
odasında ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

Keşif bedeli (57) bin liradan ibaretir. 
Muvakkat teminat (4100) liradır. İstekliler bu işe ait mukave

le projesi eksiltme şartnamesi, umumi şartname ve mobilye tesisat 
tistesile mobilye pUinlarını 10 lira bedel mukabilinde Ankarada An
kara ~iHiyeti Nafıa müdürlüğünden İstanbulda Galata sigorta han
da üçüncü katta dekorasyon Türk Limitet Şirketinden alabilir. İs
teklilerin tekilf mektuplarını muvakkat teminat mektup ve makbuz, 
ticaret odası vesiasr ve eksiltme şartnamesini yazılı diğer vesika
larla birlikte ihale günü saat 15 şe kadar vilayet daimi encümeni re-
isliğine tevdi etmeleri lazımdır. (984) 1-1807 

Gümrük ve inhisarlar Vekale
tinden: 

Vekilliğimizde bulunan muhtelif cins 1Gzumsuz eşya 27 mayıs 
1936 ya rastlayan çarşamba günü saat 14 de pazarlıkla toptan satıla
caktır. İsteklilerin 16 lira 50 kuruşluk teminatlarını belli gün ve sa. 
atten evci vekalet veznesine yatırarak alacakları makbuzlarla alım· 
aatmı komisyonuna baevurmaları. (1135) 1-2100 

~AYFA 7 

Ankara Valiliğinde n: 
Ankara Emrazı zühreviye hastanesinin 1936 mali yıl..a ait a~· 

ğıda mikdar ve tahmin edilen fiatları ve muvakkat temiaaeııı 1azılı 
muhtelif ihtiyaçları açık eksiltmeye konulmuştur. 

Şartnameler hastaneden istenilir. 
Eksiltme 5-6-936 cuma günü saat 14 de emrazı zühnri7e kasta.· 

nesinde yapılacaktır. 
Teminatı muvakkateler behemehal ihale gününden eYYol viJii . 

yet muhasebe veznesine yatırılmış olacaktır. (1105) 
Tahmini fiat Kilo Muvakkat temina~ Cinsi 
Lira K. Lira K. 

ı 

31 

4 

11,5 5600 ~9 

9,5 1400 10 
40 3500 !05 
30 600 13 50 
22 1750 28 90 
o 400 30 

26 150 3 
65 50 2 50 
25 150 2 90 
32 250 6 

6 350 1 5P 
5,5 300 1 28 

14 .100 1 05 
18 50 70 
15 50 41 
60 20 90 

1,5 300 adet 34 
14 50 53 
30 25 54 
15 50 42 
15 50 42 
45 350 11 85 
12 150 1 35 

02 
13 
30 

15 ton 34 90 
32000 48 

5000 48 50 
40 teneke 13 

Ekmek birin.t 
Ekmek ikinci 
Et erkek koy1111. 
Et kuzu 
Pirin!r 
Sade yağı 
Makarna 
Zeytin yağı 
Salça 
Şeker 
Soğan 
Tuz 
Kuru Fasulya 

Nohut 
Mercimek 
İhlamur 
Yumurta 
Un 
Kuru meyve 
Süt 
Yoğurt 

Sabun 
Soda 

Yerli maden ı.ömürü 
Kesilmiş meşe .dunu 
Yaş sebze 

Gaz yağı 1-.2041 

Atık.ara Valiliğinden : 

Mevkii 
Yenişehir aşağr 

Metruke 
K. No. No. Müştemilatı 

Aylık muit. a·pozito 
bedeli icaırı Miktarı 

Lira hv Lira ku 

ayrancı 360 
3 oda, mutbah, 
Hela, odunluk 
kömüıtlük 

Yenişehir süleyman 3 oda mutbah. 
15 Gt 

B. mezarlığr 385 hela taşlık, kuyu 20 Of 
Yenişehir kavaklı 3 oda, 1 mutbah, 

13 50 

18 oc 

dere 6-328 396 1 hela banyo 27 Ol 24 30 
Yukarda mevkii kapı ve metruke nufi'ıaralarile mü tenulatı ve 

aylık., bedeli icarı muhammcnleri yazılı evler 5 haziraa 936 cuma 
günü saat 15 de açık artırma suretiyle mayıs 937 gayesine kadar ica· 
ra verilecektir. 

İsteklilerin eraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere söni geçer. 
gün ve saatte hizalarında gösterilen dip<>zito makbuzlarile defter-
darlıkta kurulan komisyona miiracaatları. (1089) 1-2032 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLI:.İ TİCARET 
MEMURLUCUNDAN: 

Ankara viHiyetinde İsmetpaşa seınt\nde İnkılab mahallesinde 
İlmeli sokağında 34 numaralı evde oturan ve T . C. tab'asmdan olup 
Ankarada Yenişehir çarşısında 43 numaralı mahalli ikametg5hı tica· 
ri ittihaz ederek camcı ticaretile iştigal eden ve Ticaret odasının 
1985 sicil numarasında mukayyet bulunan Cemal'in unvaaı tiearetf 
Cemal Mormana olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imn. ~li de 
ticaret kanununun 42 inci maddesi muci\>ince dairece 22.5.936 tari· 
hinde tescil edildiği ilan olunur. 1-2088 

Nafıa Balcaıılığından 
Vekaletçe müteahhitlere verilecek eh)iyct vesikası hakkıadaki 

talimatname resmi gazetenin 7. 5. 936 tarih ve 3297 sayılır aüsha
sında neşredilmiştir. 

Alakadaranın şimdiden ait olduğu dairelere müracaatla beyan· 
name almaları. (1005) 1-1876 

Ankara Be1ediye Reisliğinden: 
Hafta tatili kanunundan istifade eden ticarethanelere verilen 

ruhsatiye müddeti 31-5-936 akşamı bitiyor. Bugünden itibaren bu 
ruhsatiyelerin yenıleştirilmcsine başlanılmıştır. Alakadarlar• şim
diden eski ruhsatiyelerini bir istidaya iliştirerek müracaat ctmele· 
.ri lazımdır. Yeni sene için ruhsa~iye atmamış olanların ticaretha
neleri haziranın birinci gününden itibaren pazar günleri kapatıla· 
caktır. (1118) 1-2061 

İŞ BUROSU 

Yenişehirde Kızılay 
1- Bina ,arsa, bağ satmak ve almak istiyenler, 
2 - Doğru ve çabuk tercüme ve daktilo işlerini yap-.ak 

isti yenler 
3 - İnşaat yaptıracaklardan taş, kum ve çakıla ihtiyacı .,. 

lup da uygun fiat ve çabuk vesaitle tedarikini arzu eden!Ct" •e 
her türlü nakliyat işleri olanlar işlerini emin bir sure~ ,...,_ 
nız büromuza yaptırırlar. ]{ERİM ERTAÇ 

İstanbul J"'iseler Sa bnalma 

Mahrukat 
Cinsi 

Tüvenan maden 
kömürü 

Kriple maden 
kömürü 
Blok maden 
kömürü 

Komisyonund 
Mikdar Muhammen Teminat 

Ton Bedeli 

2950 32450 

200 3400 

250 4250 -

• • 

K · 40100 3007.50 
ka d omı.~on~~uza bağlı yatılı Lise ve öğretmen okullar .. yu
ka; ~a mp:l tar ~rıle ~uhanun7n bedeli ve ilk teminatı yazı mahru· 

Ek i 1 zar usuhyle eksıltmeye konulmuştur. 
yonda sı~:~ İstanbul .!--~~eler muhasebeciliğinde toplanaa laıomis
ait şart 3~ cuma .gunu saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin bu işe 
d ;ınmeyı (2) hra bedel mukabilinde alabilecekleri ~e· 
-~yazı 1 kanuni vcsaikalardan başka ticaret odasının ;eai yd •e· 

1 
~ı. ası v~ tem.inat makbuzları ile beraber ~e.klif mektuplarım ihale 
çın tayın edılen saatten bir saat evvel makbuz mukabilinde komis
!,0n başk~nlığına vermeleri, ilk temimıtlarını belli gün 'ft -tten 
once ~?~ısyon başkanlığından alacakları irsaliye ile liseler •uha· 
&ebecilıgı veznesine vatırmaları. (2753) 1-2093 



- - --- -- --

SAYFA S ULUS 

Foto Amatör isleri ..... 

Temiz, Ucuz, ve çabuk olarak 
Kendi atölyemizde yapılmaktadır . Halil Naci Mıhcıoğlu. ticaretevi 

1 D. D. YOLLAR) VE L1MANLARJ UMUM 1 
MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMiSYONU ILANLARJ: 

DEVLET DEMİRYOLLARI EKSİLTME VE ARTIRMALARA 
GİRENLERİN NAZARI DİKKATİNE 

7 •. 5. 19.36 tar~h ve No 3297 resmi gazete ile neşir olunan (Nafıa 
İşh:~ıne aıd e~sıltmelere girmek istiyenlerden aranacak ehliyet 
ve.smaları) tahmatnamesi idaremiz işlerine girecek olanlara da şa· 
mıl olup daha eve] ilan edilmis olsa bile ı. 6. 1936 dan itibaren ya
pılacak eksiltmeler için tatbik edileceğinden alakalıların simdi
den bu vesikaların tedarikine tevessül etmeleri lüzumu ila~ olu-
nur. (lltl) 1-2060 

İLAN 
İzmir'tlen Denizli Alaşehir, Soma istasiyonlarile aralarındaki 

istasyonlaı a nakledilecek emtia ve eşyaya 1. 6. 936 tarihinden iti
baren tenzi:iit yanı'mıştır. Fazla tafsilta için i-;tasyonlara müraca-
at e<lilmrsi. '1l17) 1-2095 

~7 ;ABRlKAL:: UM:J~ MÜDÜRLÜGÜ 1 ~~s;. TIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 
Umum müdürlük ve müessesatı arasında yapılacak 

otomatik telefon tesisatı 
Tahmin edilen bedeli ( 10000) lira olan yukarda ki cinsi yazılı te

sisat Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satın alma komisvonun
ca 3 haziran 1936 tarihinde çarşam!:>a günü saat 15 de kapalı ;;ırf ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 750 lira havi teklif mektup
larınr me7.kfır e-ünde !laat 14 e kadar komisvona vermeleri ve kenıti
lerinin de 2490 numaralr kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
ttıezkur F.iin ve <ııııttte konı;svona IT'İiracaatlarr. (1069) 1-1998 

40.000 METRE HAM İPEK kurı•s mıık:ıhilinrle komi,.vond:ın 
KUMAŞ verilir. Talinlerin muvakkat te-

Tahmin edilen bedeli (32000) ,.,..inat olan 2400 liravr havi trk -
Jira olan yukarda mikdarı ve cin- lif mektunlarınr mezki'ır günde 
si yazılı malzeme Askeri Fabri • .. ~~+ 14 e kadar ı..om;~··~ -~ •• ·- • 
kalar Umlun Müdürlüğii Satın melcri ve kendilerin;n de z4go 
Alma Komisyonunca 10 • hıızi.ran nunıarı:ı.lr k;ınıırıun Z ve 3. i;nrii 
· 1935 tarihinde çarşamba Piinli l"'"drlelerirırleki vec:~n-ıe mez''ttr 
saat 16 da kapalı zarf ile ihale ~ürı ue !l""'t+r '·0nıic;yona ...,;:ra-
edilecektir Şartname bir lira 60 r~:ıtluı. (1112) 1-20?4 

ANKARA İCRA DAİRESİ GAYRİ MEN:J{UL SATIŞ ME
Mi.J.RLUGUNUAN: 

1 - İzalei şuyudan dolayı satılmasına kıırar verilen Ank.ıranın 
.;araç Sinan mahallesinde Merdivenli sokakta kain ve tapunun ı 16 
pafta, 380 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı ahşap ev aşagıdaki şart
lar dairesinde açık artırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Evsf ve müştemilat: Ev. zemini tuğla döşeli bir sofa. ıki oda. 
oir mutfak ve sofadaki merdivenden inildikte bir ~{omürliıl:, bir a
'ıır, kapalı bir avlu ve ufak bir bahçeden ibarettir. 

Heyeti umumiyesine 1180 lira kıymet takdir olunmuştur. 
3 - Satış peşin para ile olmak üzere 29-6-936 tarihine müsa<lif pa· 

:ı:artesi giinü saat 14-16 ya kadar icra dairesi gayri menkul satrş me
murluğunda yapı1acaktır. 

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

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

6 - İşbu tarihdeki artırmada teklif t"dilen bedel muhammen kıy
metin yüzde 75 ini bul~arlığı takdirde 14-7-936 tarihine müsadif 
salı günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci artırmada en çok artı
ranı~ ihale edilecektir. 

7 - Birinci ve ikinci artırmalarda ihale bedeli ihaleyi müteakip 
verilmediği takdirde üzerine ihale edilenin talebi üzerine ihale ta
rihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eylemesi 
için yedi p,ün kadar mehil verilecektir. İsbu müddet zarfında ihale 
bedeli yatmlmadı~ı takdirde ihale bozul~cak ve bu tarihden evvel 
en yüksek teklifde bulunan talibe teklifi ve~hile almağa razı olup 
olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise ihale 
farkı birinci talinrlen t~h<1il edilmek üzere bu talibe ihale edilecek
tir. Teklifi veçhile alın.ağa razı olmazsa gayri menkul yeniden on 
beş günlük ikinci artırmaya çıkarılacak en çok artıran talibine iha
le edilecektir. 

8 - Her iki artırmada da gayri menkul talibine ihale edildikte 
tapu harcile dellaliye resmi müşteriye ve ihale tarihine kadar olan 
müterakim vergi ve resim ise bor<(luya aittir. 

9 - Bordu ve alacaklılarla diğer alakadarların bu gayri menkul 
üzerindeki haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddiaları
nı evrakı miisbitelerile 20 gün içinde dairemize bildirmeleri lazım· 
dır. Aksi takdirde hakları tapu sicillivle sabit olmadıkça satış be
delinin pavlıtstmlmacıından h::ıric tutulacaklardır. 

10 - Artırmaya iştirak edecekler 15-5-936 tarihinde 935/114 nu
mara ile claıremİ?:cieki verinde herkese açık bulundurulan şartna-f mi,; ·~::,;:'~ELEDIYE REISLlCI ~ 1 

1 - Yenişehirde 1316 cı adada Bayazıt saylavı Halit çocukları 
Ateş ve Işığa ait bir numaralı parselde ada fazlası olan 100 metre 
murabbaı arsa pazarlıkla satılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (400) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (30) liradır. 
4 - Şartnameyi görmek istiyenler her gün Yazı İşleri kalemine 

gelmelidir. 
5 - Taliplerin 22 Mayıs 936 cuma günü saat on buçukta Bele-

diye encümenine müracaatları. ( 1071) 1-1974 
İLAN 

1 - Yenişehirde 1067 inci adada Sclanik caddesinde Manisa 
aaylavı Osmana ait 5 numaralı parselde 14 metre murabbaı Beledi
ye mah ada fazlası 15 gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 70 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 5,25 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kale

mine isteklilerin de 9 Haziran 936 salı günü saat on buçukta Bele-
diye encümenine :nüracaatlarr. (1139) 1-2105 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1079 adada İsmet İnönü caddesinde Ordu say-

1avı doktor Ziya Nakiye ait 12 numaralı parselde 16 metre murab· 
baı Belediye malı ada fazlası 15 gün müddetle açık artırmaya ko
nulmu~tur. 

2 - Muhammen bedel 96 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 7 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün Yazı İşleri kale· 

mine isteklilerin de 9 Haziran 936 salı günü saat onbuçukta Bele· 
diye encümenine müracaatları. (1140) 1-2106 

İLAN 
1 - Yenişehirde 1074 üncü adada Leman'a ait 6 sayılı parselde 

120 ~tro murabbaı ada fazlası arsa 15 gün müddeti eaçık artırma
ya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 360 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 27 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün Yazı İşleri Kale

mine, Taliplerin 9 Haziran 936 salı günü saat on buçukta Belediye 
enciimcnine müracaatları. (114H 1-2107 
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ANKARA PALAS 
PERŞEMBE 28 MAYIS 

Paviyon•la 

GiNA. LEE. and HARRY 
ve ~antöz 

SORA von 1-'ASEVV SIV\ nıu 
Vt•da miisanwrc si 

Kotiyon 
(Y t•n)eklcr 2 J" ra) 

29 MAYIS 
Cuma giiniindcn İtib arcn 

vazhk lokanta tar ac·a 
" . 
H! hah4.'eııin a('ıh ~ı 

Saçları 

döl\. üleıılcr 

Kf1VIOJFN KANZUK 

Saç i .. ksiri 
Saçların dökülmesine 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 cksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
rında bulunur. 

LİNİM ANTOL KANZUK: 
ROMATiZMANIN KATİ 

DEVASIDIR 

Satılık Bağ 
Çankayada 1500 metre bakım

lı bir bağ satılıktır. 
Hacı Bayram caddesi N "'· 1 

Hayri Kemal'e müracaat. l-2ı~i7 
Telefon: 3977 

Y enişehirde 
kiralık daire 

Yeni ehirin en havadar ve ne
zaretli bir yerinde Parke ve Li
noliyom yağlı boya 6 odalı mü· 
kemmel konforlu bir daire kira· 
hktır. Garajı vardır. 

Selanik caddesi No. 47 Tele-
fon 3935 1-2058 

KİRALIK DAİRE 
Çankaya caddesinde vekalet

ler yakınında Sarı köşk karşısın
daki apartımanın altı odalı ka
löriferli alt kat da~resi ucuz kira
lıktır. Telefon: 1791 1-1972 

..,,...,,_ ~·i'•"'"')' "''" •d., 
vı h•rıiıtCınlzı ıt11~J·lıı .,,,,. 

Valtnııt r 

J. ROUSSEL de satılır. 

ISTAN8Ul n••I Me1danı No 12 
S Numeroıu ~ataloqumuıw 

ıu.,ı.ıı hdhı oonhrlllr 

Satılık arsalar 
Yenişehirde Atatürk bulva. 

rında eski Sıhhat yurdu bitişi

ğinde ve Selanik caddesinde Ma· 
liye şubesi karşısında. 

Telefon 2123 e müracaat. 
1-1155 

ANKARA 3. ÜNCÜ SULH HU
KUK HAKİMLİGİNDEN: 

Ankaranın Hacıbay.ram ma
halesincle Şapkacı esnafından 
Yahya Necati ve karısı Münire -
nin vefatı üzerine mahkemece 
terekesine vazı'yed edilmiş oldu
ğundan kefaleti hasebile alacak
lı olanlar da dahil olduğu halde 
bilcümle alacaklı ve borçluların 
vesaiki res.miyeleriyle beraber 
bir ay zarfında 3 üncü sulh hu -
kuk mahkemesine müracaatla.rı ve 
alacaklarını vaktiyle kaydettir -
meyenlcrin mirascıya ne şahsen 
ve ne de terekeve izafeten ta -
kip edemiyecekleri lüzumu ilfin 
olımı•r. 1-205Q 

r.~,~~ ~ ~ .. Y.. ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 
4J - ;.,; .,. ... .,. :.:: ...... ~ :..:: ;,,.. ::.; ~ 

~ ~ 
~ ~ 

~~ Çocuk Doktoru ~~ 
~ ~ 
~ ~ 

:~ Dr. Sami Ulus ~: 
~ ~ 

~~Ankara Doğum ve Çocuk ~< 
f~ Bakımvei çocuk ~· 

1 t ~ mütehassısı ~· 
f.~ Adliye Sarayı caddesi, Altan ~· 

sokak Ortaç apartımanı 4 

Telefon: 3951 f 4 

Her gün üçten sonra hasta- ~. 
~ lartm kabul eder. ·~ 
:f ı;.a;::.:~~~~~~~~:illıı'::.;~:..;~~~~;.-~~~~ ~~ 
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l\1El{TEBiNDE 
SERi ve iYi 
BİR ŞEKİLDE 

ÖGRENEBİLİRSİNİZ 
Ankara - Ali Nazmi 

Apartmanı 
lstanbul - 373 istiklal 

Caddesi 

Nafıa Bak.aıılığında • • 
1 Temmuz 1936 çarşam'::ıa günii saat 15 de Ankarada Nafıa Ba· 

kanlığ:. malzeme eksiltme komisyonu odasında 200 000 lira muham· 
men bedelli 4000 ton kreozot kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul· 
muştur. 

Şartname ve mukavele projesi on lira mukabilinde Bakanlık 
Maheme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 11250 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını 1 Temmuz 936 çarşam:.,a günil 

saat 14 de kadar Bakanlık malzeme Müdürlüğüne venneleri lazım· 
dır. (1030) 1-1958 

Burdur Va iliiind en : .. _, 
Burdur Merkezinde yapılacak memleket hastahanesi inşaatından 

( 17000) liralık bedeli keşifli olıın kısmı kapalı zarf usulile haddi 
layık görüldüğü takdirde Mayısın 26 ıncı salı günü saat 15 de ihale 
e~ilmek üzere ck~iltmeye çıkarıldığından talip olanların ihale gü· 
nu~den en az sekız giin evvel Nafıa Bakanlı?,ına müracaatla ehliyet 
ve.sıkası almaları ve% 7,5 teminat paralarını Maliyeye yatırmaları ve 
Tıcar_et odasrnca da kavıth olrluklarına dair vesiklarını göstermek 
suretıyle o giin ve saatinde Vilayet encümenine gelmeleri ve bt• 
bapta. d~ha faz~a İ7.~hat almak ve keşifnamelerile şartnamesini gör· 
mek ıstıyenlerın Vıliiyet Nafra Direktörliii;iine müracaat etmeleri 
ilan olunur. (1101) 1-2036 

Ank~ara Defterdarlığından : 
Senesi Tarh No. Vergisi Cezası Yekıin D. No. 

932 187 /1 31,16 8,01 39,17 Sulu handa 936 
komisyoncu 6131 

Ömer Lütfü. 
:~.k~r~a yazılı mükellefi~, namına matruh kazanç vergisinin 

teblıgı ıcın araştırmalara ragmen adresi bulunamadığı cihetle Hu· 
kuk usulü muhakemeleri kanununa tevfikan tebliğ yerine geçmek 
ve 30 gün itiraz müddeti mahfuz kalmak üzere illin olunur. 

(113~) 1-2104 

1 ANKARA LEVAZIM AMtRLtôt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 

- Tümen birlikleri ihtiyacr için 180000 kilo sığır eti 28-5-936 
saııt onbeşte kapalı zarfla alınacaktır. Muhammen bedeli 36000 Ii· 
radır. İlk teminatı 2700 liradır. Teklif mektupları saat ondörde ka
dar ka~ul edilir. Sartnamesi 180 kuruş mukabilinde komisyondan 
alınabilir. İstekliler eksiltmeye iştirak için belli gün ve saatte tek· 
lif mektupları ve kanunun 2. 3. üncü maddelerindeki vesikalarl2 
·uueburgaz tümen satın alma komisyonunda bulunmaları. 1-1782 

İLAN 
1 - İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı müesseseleı 

için 321 ton koyun etinin kapalı zarfla eksiltmesi 26 mayıs 936 salı 
günü saat onbeşte tophanede satın alma komisyonunda yapılacaktır 
Koyun etinin tahmin bedeli beher kilosu 45 kuruştur. Muvakkat 
teminatı 8472 Ii:ra 50 kuruştur. Şartnamesi 722 kurus bedelle komis· 
!ondan alınır. İsteklilerin kanuni vesikaları ile teklif mektuplarını 
ıhale saatından bir saat evet komisyona vermeleri. (1136) 1-2103 

BİLİT 5 - Eksiltmeye gireceklet 

1 - Müteahhit nam ve hesa
bına ve beher kilosuna biçilen 
ederi yüz doksan yedi buçuk ım-
1 uş olan yirmi iki bin kılo sarı 

sabunlu kösele açık eksiltme ile 
satın alınacaktır. 

2 - İhall!s! 10 - haziran • 936 
çarş:amba günü saat 11 dedir. 

3 - İlk temina 3258 lira 75 
kuruştur. 

4 - Şartnamesi 218 kurusa 
M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alını.;, 

kanuni ilk inanç parası ve kanu• 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte ihale 
gün ve saatında M. M. V. Satır 
alma ko. da bulunmaları (1119) 

1-2096 

Kiralık ev 
Yenişehirde okula sokağında 

5 odalı. Müracaat. Telefon: 1990 
1-2101 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET 
MEMURLUÔUNDAN: 

Ankara vilayetinde İsmetpaşa semtinde Uzunyol mahallesinde 
Uzunyol sokağında 108 numaralı evde oturan ve T. C. tabasından o
lup Ankarada İsmetpaşa çarşısında 108 numaralı mahalli ikametgahı 

ticari ittihaz ederek inşaat müteahhidi ticaretiyle iştigal eden ve 
Ticaret odasının 1894 sicil numarasm<la mukayyet bulunan Niyazi'· 
nin ~ınvam ticareti Niyazi Erek olarak tescil edildiği gibi bu unva• 
nın ımza şekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince da· 
irece 22.5.936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-2087 

f(ırşehir Cumuriyet Müddeiumu • 
miliğinden: 

Kırşehir Cezaevinin bir senelik ekmeği 9.5.936 günlemecinden i· 
tibaren 21 gün müddetle alenen münakasaya konulduğundan taliple• 
rin yüzde 7,5 kuruş hesabile 300 lira teminat akçesini veya hükümet· 
çe tanınmış bir banka mektubu ve ihaleden sonra bu mikdarın yüzde 
15 pe§in kuruş hesabile 600 liraya iblağı ve ihalei kat'iye günü otan 
30.5.936 gününe rastlayan cumartesi günü saat 13 de ihalesi edilece· 
ğinden taliplerin o güne kadar Kırşehir Cezaevi komisyonuna müra• 
caatları ilfin olunur. (1134) 1-2099 

Ankara Valiliğinden: 
Orta okul öğretmenliği imtihanına girecek ilk okul öğretmenle· 

rinin müracaatları 30 mayıs 1936 gününe kadar kan:ıul edilecektir. 
Vilayetimiz öğretmenlerinden olup 4, S, 6 sınıflı öğretmen oku• 

lu mezunlarından evelce müracaat etmiş olanların bu müddet zar
fında Kültür Direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 1-209f 

Satılık davar 
55 dişi 35 erkek koyun 4 da

mızlık koç, 5 kısır, 4 keçi 52 ka· 
rışık kuzu 26. 5. 936 salı sabahı 

mezbaha önünde toptan satıla -

1 YENi J SİNEMALAR l KUL'!P} 

caktır. 1-2109 

imtiyaz sahibi ve Batmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyab ldan 
eden Yazı itleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 1 

Çankırı caddesi civarınd-:: 
Ulus Basunevinde IHutlmııtır. 

BUGÜN BUGECE 
iLAHLAR EGLENIYOR 

Henry Garat - Armand Bernard 
Ba,tanbaşa zevk, neşe ve 

kahkaha filmi. 

Pek yakında: Zati Sungur is-

~
irtizm - manyatizm ve şayanı 
ayret HOKKABAZLIKLARI -

ı A baılıyacaktır · 

BUGON GONDOZ 
KAN LEKESi 

GECE 

2 büyük macera filmi birden 
1 - KOVBOUN SEREFI 
il - ÖLÜMDEN.KORKMIYAN 

ADAM 
Fevkalade heyecanlı ve alal:a ile 

aevredilecck iki eser 


