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Bugünkü sayımız 

on iki sayfadır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

C. H. P. Kamutay grupunda Antakya ve İskenderun meselesi konusuldu .:. 

Hükümetin bu· husustaki görüşü ve tutacağı yol ittifakla tasvib olundu· 
Fransa ile teati olunan notalar. hakkında yakın zamanda Kamulaya ve kamuya malôınat verilecektir. 

SANCAK VE İNTİHAR 

Falih Rıfkı ATAY 
Birkaç gündenberi Türkiye ga

zetelerinde Sancak hakkındaki ha
berleri okuyup da, hayret ve ıabrab 
duymaktan nefsini menec:lebilen kim
se var mıdır? Sancak türklerini Su
riye seçimine iftirak ettirmek için 
aürgün, hapis, vatandan uzaklaştır
ma, ağır nakdi ceza, haraç, hulisa 
maddi ve manevi her türlü tazyik ve 
tehdid alabildiğine hüküm sürmek

tedir. Köylerin halini Allah bilir; ka
saba ve tehir türkleri, nihayet, dük
kinlanm kapayıp üç günlük zahra. 
lamu yanlanna alarak evlerine ka
panmaktan başka çare bulamam•t
lardır. Acaba Suriye için mebus se
çimi, Sancak için bir plepint mi ad
dolunuyor? Eğer her türle zorla san
dık bqına sürüklenecek veya, sade
ce, onun hesabına Mdıte rey varakası 
ahlacak olursa, Sancak türklütü 
milliyet haklarından ve hürriyetle
rinden f ~raP.at etmiA mi telakki edi
lecekler? Lakin 1921 de ve Sakarya 
zaferinden sonra, Ankara hüküme· 
ti. isti1{1AI sava1'ı cenhesi,,tJe boğuMD 
Sancak türldfüfünü, kendi sözüne-ve 
fransız teahhüdüne inandırarak sili
~· bırakmaia ikna etmiş değil mi
d!r? Sanc.-k fürkliiPünün bugün taz
yık ve tehtlid edlimesinin sebebi 
Türkiye • Fran-ut do,tluğuna ve ıki 
taraflı söz ve teahhüdlere itimad ede
rek, fransız isgal ordusunun Suriye
de uğradJğı bin türlü müşkülat sıra· 
smda, sabır ve sükunla güniinü bek· 
lemiş olmaktan mı ibarettir? 

Cebir ve zordan ne çıktı? Sancak 
türklüğünün muazzam bir kısım 
meseli Antıı.•<yada 190 a kal'fl 40.ooO, 
her ,eye mukavemet ederek kendile
rini davalarına sadık kalmaktan me
netmek imkiaı olmaclığmı göatermit 
oldular. 

• Sancakta insani olmayan usulle
nn kullanılmasına Paristen müsaa~ 
edilmemit olduğuna ıüphe yoktur. 
Çünkü yer, isim ve vakit ,Zikredile
rek gelen ve her biri bir vesika kuv

vetinde olan bu haberlerin delilet et
mekte olduğu zihniyet, fransız ola
maz. Neşretmiş olduğu bir beyanna

me ile, Sancak türklüğüne, Türkiye 
ve F ranaa arasındaki müzakerelerin 
neticesine sükUn ile intizar etmeğİ 
tavsiye eden Mendub'un kendi 
adamlannın ve teskilitmm bu teli
ımı nas,) tefsir edebildiğini öğren· 
mek cidden merakdeğer bir ,eydir. 

vvvvvvvvvvvv 
C.H.P. Kamutay Grupu, dün öğleden sonra Dr. Cemal Tunca'nın baf· 

kanlığında toplandı. 

Ruznamede, Muf Saylavı Hakkı Kılıçoğlu'nun milli kültür ve şehit· 
likleri imar hakkında vermit olduğu takrir vardı. Bu hususta söz alan bir 
çok hatiplerin mütalealan dinlendikten sonra, Kültür Bakanı Saffet Arı· 
kan'la İç İfleri Bakanı ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya, Cümhuriyet 
hükümeti ile Partinin millt kültür yayımı üzerindeki çalıpıalarıru ve 
elde edilen terakkileri ve bu hususta, herkesçe malfun olan kanun hüküm
lerine bağlı olan cümhuriyet hükümetinin kültürel tedbirlerini izah etti· 
ler. Bu izahat ittifakla taavib olundu. 

Şehitlikleri muhafaza ve imar noktasından lizım gelen tetkikat yapı• 
larak, bu seneki bütçede ona göre mütalea olunmak üzere milU müdafaaca 
hazırlık yapılması taavib olundu. 

Parti azasından vuku bulan talep ve sual üzerine, Dıf İtleri Bakanı Dr. 
Aras, İskenderon ve Antakya hakkında fransu hükümeti ile teati edilen 
notalar üzerinde izahat verdi ve Bqbakan hmet İnönü de bu hususta hü· 
kümetin noktai nazarını ve takib edeceği hattı hareketi anlattı. En büyük 
alaka ve heyecan ile dinlenilen bu beyanat, çok iyi telakki olundu ve bil· 
kümetin hattı hareketi ittifak ve hararetle kabul ve taavib olundu. 

Notalar muhteviyatı hakkında en yakın zamanda B. M. M. ne ve ef. 
karı umumiyeye malQmat verilecektir. 

C~ H. P. Kamutay grupu toplantısı hak
kında Anadolu ajansının verdiği haber 

Ankara, 17 (A.A.) 
Dünkü Parti Grupu içtimaında, 

milli şehitlikler ve milli kültür üzerine 
açılan müzakere esnasında, Antakya ve 
İskenderun hakkında vuku bulan sual 
ve taleb üzerine Hariciye Vekili Dr. 
Aras, fransız hükümeti ile teati edilen 
notalara dair malumat ve Türkiyeye 
karşı muahedclerle temin edilmiş olan 
İskenderun ve Antakya türklerine aid 
olan haklann takib olundufuna dair 
izahat vermiştir. 

Neşrolunan tebliğe göre, heyecanla 
beklenilen ve dinlenilen bu beyanattan 

sonra Bafvekil İaınet İnönü, söz alarak, 
hükümetin hattı hareketini müdafaa et. 
mit ve hükümetin hukuki ve siyasi de. 
lillerini tebarüz ettirmiştir. 

Bundan sonra parti, büyük tezahü
ratla hükümete itimadını göstermiı ve 
takib olunan hattı hareketi ittifakla tas
vib etmittir. 

Parti tebliğinde : En yakın zamanda 
notalar hakkında, Büyük Millet Mecli
sine ve efktn umumiyey9 malQmat ve
rileceği zikredilmektedir. 
Ajansın tahminine göre, en yakın za

man, bu 1\afta içinde, demektir. 

Yavuz zır 11 lımı z 
Destroyer 

sabah 
filotillasiyle birlikte 
Mal taya hareket etti 

dün 

Ankara itilifnamesi ve Sancak 
teahhüclleri üzerindeki türle hassasi
yetinin daha iyi, hatta çok iyi anla
ıılmasma çalı"mak, böyle lüzumsuz 
ve isyan ettirci tertiblerle vakit kay- İstanbul, 17 (Telefonla) - lası, İngiliz donanmasının ziyaretini i· 

ade için bu sabah saat altıda Maltaya 
hareket etruiştir. 

betmekten daha hayırb olur. Yavuz zırhlısı ile destroyer filotil-
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Bugün • 
ıç sayfaları rnızda okuyunuz 

iKiNCi SAYFADA: 

lçbaberler - DU1ünü9ler: Türk 
ğıdı. 

ıi)ÇONCO SAYFADA: 

ki-

lıpanya ihtillline aid son haberler -
Son dakika - Dıı haberler. 

l>ORDONCO SAYFADA: 
Bibliyoğrafya: Türk dil bilgisi ders
leri - haberler. 

BEŞiNCi SAYFADA: 

Ankara ve yükselen Türkiye 
kM. Svetovaki) - Avrupa harb mı l• 
tiyor, sulh mu? 

ALTINCI SAYFADA: 
Henri de Man ve eseri. 

YEDiNCi SAYFADA: 

İngiltere • İtalya münasebetleri 
Irklar ve ırkçılık problemi 

SEKiZiNCi SAYFADA: 

Amerika, Avrupayı kurtarabilir - Si. 

yah müzik - Kısa ekonomi haberleri 

- Yeni nufws kanunu projesi. 

DOKUZUNCU SAYFADA: 

Son gilnlerin badiaclerine aid enatan· 
taneler. 
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Filo, güzel bir havada ve filotilla 
Yavuzun iskelesinde ve prova hattında 

yola çıkmıftır Filo yolda denizaltı ge
mileriyle birleftikten sonra cuma saba
hı Maltaya varacaktır. 

Donanmamı:ı Çanakkale boğa· 
:ıından çıktı 

Çanakkale, 17 (A.A.) - "Yavuz zırh
lısı" Anadolu Ajansının hususi muhabi-

ri bildiriyor: 

Malta seyahati için tesbit edilen pro
gram mucibince birer gün fasıla ile la. 
tanbuldan hareket eden donanmamızın 
denizaltı filosu dün gece ve harb fila.u 
da bu akşam hafta Yavuz ve Yavuzun 
dümen suyunda ve harb nizamında ftlo. 

(Sonu 4. aaca aylada) 

HATAY TURKLERI 
Hatay, seçime 

iştirak etmedi 
Antakyada, 40.000 kişi içinde, yal 

tazyika 190 kişi rey verdi· Halk 
nasıl moka vemet etti ? 

İstanbul, 17 (Telef onla) - Hatay 1 
türklerinin Suriye seçimine ittirak et· 
memek kararları hakkında bu gece ı.. 
tanbula ıu haberler gelmif tir: 

Sancakta türk, hiriıtiyan, ortodob 
ve alevilerden fehirlerde ve köylerde 

yüzde 90 runın intihaba İftirak etmedi· 

ği anl&Jılmıftır. Buı mıntakalarda in· 
tihab sandıklarına hiç kimse gelmedi· 
ğinden saat 10 da kaldmlDU§tır. 

lııirak eden bir~ kifi de nam-
2dlik kavgalarile luuakterlerini 

gösterdiler. 
İntihaba ittirak eden pek az kimse· 

ler arasında da namzedlik yüzünden 
ihtillflar çıkmıf ve bu yüzden intihaba 
ittirak kararını verenler arasında inti
habtan vaz geçenler de olmuftur. 

lnıilıab ttuyiki nasıl yapıldı? 
tntihab esnasında alınan tazyik ted

birlerine ilaveten Antakya fChri üze. 

rinde tayyareler uçurulmakta ve mina
relere mitralyözler yerleftirilmit bu-

lunmaktadır. İntibah sandıkları tele

fonlarla kıflaya bağlanmış ve şehirler 

arasında muvasala ve muhabere kesil• 

mittir. 
(Sonu 2. inci sayfada) 

Berutta kargaşalıklar 
Vç ölü, birçok yaralı var 

Hiristiyan ve müslüman mahalleleri yağma edildi 
Paris, 17 (A.A.) - Rama:ıan müna

sebetiyle, evvelki gün Berutta bazı ka· 
r1'ıklıklar olmut ve bazı kimseler de 
yaralanmıttır. SükQnu iade için garni-

zon harekete getirilmittir. 
Karıfıklıklar Basta camiinde baflae 

mıt ve birçok hatibler çok tiddetli ıu• 
(Sonu 3. anca sayfada) 

Ziraat Bankası umumi heyeti 
toplanıyor bugün 

Bankanın son bir vıllık faaliyeti; her saha· 
w • 

da tam bir inkişaf ve yükselme gösteriyor 
Türkiye Ziraat bankası umumi heye

ti 47 inci hesap devresini teşkil eden 
935 senesi faaliyetinin tetkiki için bu
gün saat 16 da toplanacaktır. 

İdare meclisi, umumi heyete sun· 

duğu raporunda evveli dünya iktısadt 
vaziyeti ve bu vaziyet muvacehesinde 
milli ekonomiyi, zirai durumu, pazar 
şartlarını, dıt ticareti, bef yıllık plan 
tabtikatını, şeker aanayiimizi, maden· 
lerimizi, bayındırlık ve finans işlerimi
zi hulasa etmekte ve 935 yılının banka· 
nın vaziyetinde yeni izler ve eserler ya· 
ratacak bir yıl olduğuna itaret etmek· 
tedir. Diğer itler raporda föyle huliaa 
edilmektedir: 

Zirai alacaklar: 
Bankanın çiftçideki alacaklarının 

fimdiye kadar denenen bet senelik tecil 
plinları ile tahsili husuıundaki mesai
nin tam bir muvaffakiyet gösterememe-

si karıısmda bunun ; bankanın aktifine 
daha emniyet verecek koruyucu tedbir
lerle çiftçiye vade ve faiz noktasından 
daha kolaylıkla ödetecek bir sisteınin 
kabulii zaruntine ıcçen seneki raporu· 
muzda bilhaua İfaret etmiı ve bu yol· 
daki temennilerimizl tekrar eırlemit

~ 

Milli varlığın en bllyük unsuru olan 
çiftçinin bu derdini devlet ıiyasasınm 
esaslı hatlarından biri olarak telakki e
den Cumhuriyet hükümetimiz, 24.6.935 
tarih ve 2814 sayılı taksitlendirme ka· 
nunu ile bu temenniyi tahakkuk ettirmİf 
bulunmaktadır. 

Borçluyu on beş senelik vade w 
yüzde üç gibi hakikaten çok müsait ve 
katlanılması kabil bir faizle ödeme ko
laylığını veren bu kanunun süratle ge
çilen tatbikatı; alacaklarımızın mahl· 
yet ve teminat kuvvetleri itibariyle tah
liline pratik bir imkin hazırlamıt ol
duğu gibi mevcut teminatı kamlnt mil• 
eyyidelerle arttırmağı ve timdiye kadar 
donmUf sayabileceğimiz bir kısmı akti· 
fimize tcdrict bir itleklik verecek ma· 
hiyette bulunmuttur. 

1935 yılma devreden 27.210.248 lira

lık zirai alacaklarımızdan 21.712.248 

lirasının taksitlendirme kanununun bG
kümlerine tibi olduğunu kaydetmekle 
ehcmiyeti belirecek olan bu kanunun 
tatbiki neticesinde raporumuzun tanzi· 
mi tarihine kadar bu alacaklarımızdan 
20.494.594 lirası yeni taksit senetlerine 
bağlanmıt bulunmaktadır. Yüzde 97,S 
iu bulan bu neticenin muamelenin te-

(Soını "·inci aylada) 



SAYFA 2 

HATAY TU iLERI 
Hatay, • 

seçıme 

iştirak etmedi 
Ant01ı: vada 

" 
kisi 

' 
içinde, yalnız (( 000 

190 kişi rey verdi· Halk tazvika 
nasıl muka vemet • ? 

ettı. 

( Baş1 1. inci sayfada) 

H~ryerde lıcılk na~ıl mukavemet 
et ı i ? 

Tazyik kar.şısında sükfıneti muba-
11Uaya çalışan türklerin sabır ve taham
'.Oti.JU tükenmektedir. Ayın 15 ve 16 ın

cı giinleri Antakya. Reyhaniyc, Bilan, 
Ordu, Kırıkhan merkezlerindeki dük
kt.nlar tamamen, İskenderunda da ek
seriyetle kapalıydı. Umurnt hayat mu
attaldır. Mektebler grev halinde bulu
nuyor. Memurlardan korku neticesi 
iıtifa edenler vardır. Bazı memurlara 
da türklerle hareketlerinden dolayı mec
buri mezuniyet ver.ilmektedir. 

Kırk bin 1..-işi içinde ancak 
yüz dol.-san kişi 

İntihaba işfüak edenlerin adedleri 
anlaşılmağa başladr. Şimdiye kadar al
dığımız ma10mata göre iştirak edenle· 
rin miktarı yüzde 5 i aşmamaktadır. An· 
takyada kırkbin nüfus içinde 77 sün
ni, 37 alevi, 76 hiristiyan olmak üzere 
190 kişinin iştirak ettiği öğrenildi. 

Kırı1'1ıunda intilıaba ıazyihle 
yalnız arablar iştirak etti 
İntihaba iştirak edenler 700 erme

ni, 19 müslümandır. Ermenilerin pusu
laları tasnif edilince 752 çıkmıştır. Faz
la olan .'i2 rey yakılmıştır. İntihaba iş
tirak eden müslümanlar arasında tlirk
ler yoktur. Bu vaziyet de tazyik neti
cesinde hasıl olmuştur. Bu tazyike rağ
men nüfusun yüzde doksanı intihaba 
iştirak etmemiştir. 

Alevi gençlerinin mukavenıeti 
İlk intihab günü türklerle beraber 

intihaba iştirak etmemekte israr eden 

alevi gençlerinin bu hareketinden mem-

Etnogl'·afya müzemiz 
El işleri sergisinden bazı 

eserler satın aldı 
Türkiyemizde ilk defa açtlan eli§.lcri 

sergisinden Ankara etnoğrafya müzesi 
kıymetli gördüğü bazı eserleri aatm al
mak için karar vermi~tir. Eserleri seç· 
mek üzere toplanan müzeler, kütüpha· 
neler ve etnoğrafya müzesi direktörle
rinden mürekkeb bir komisyon elişi ser
gisini dikkatle gezmişler ve bazı sera
mik ve tezlıib işlerinden satın alınmak 
t zere eserler ayırmışlardır. Seçilen e
serlerin başlıcaları güzel sanatlar aka
l!!emisine bağlı tezyini santiar mektebi 
ı.anatk5rlarının vücuda getirdikleri altın 
'\araka. :ski türk sitilinde kitab cildi, 20 
tabaka eski türk mode1i ebru, Ha
c.ıbektaş taşından kahve fincanı ve te· 
ferruatJ, etnoğraf kıymeti olan eldiven, 
yün çorablar ve işlemelerdir. 

Kars halkevinde 
toplantı 

Kars, 17 (A.A.) - Dün gece Halke
vinde yapılan köy gecesinde yüze ya· 
km köylll bulunmuştur. Toplantıda 
ltöytuye ormancılıti ve zehirli gazlar 
hakkında konferans verilmi~tir. 

Bundan sonra halkevi musiki kolu 
]le saz şairleri milli şarkılar üzerinde 
bir konser vermişlerdir. Köylü ve ~
birlinin birleştiği kaynaştığı bu toplan· 
tr çak samimi bir hava içinde geç vak
te kadar devam etmiştir. 

Dr. Ülsner öldü 
Maden Arama Enstitüsünün labora

tuvar şefliğinde çalı~~ln, etüd1eri ve me
saisi ile madencilik hayatımıza yarar
lıkları dol<unan Dr. 'Ülsner evelki gün 
vefat etmiştir. Değerli bir uzvunu kay
beden M.T.A. enstitüsünü taziye e~e
riz, 

nun ka1mıyan mahatu hükümet bu 
gençlerin şeflerini tevkife kalkışmış 

bunun üzerine hükümet kuvvetleri ile 
gençler arasında silahlı çarpışmaldı ol
muştur. Alevi gençleri arasında epey
ce yaralı vardır. Jardannadan bir yara
lı mevcucldur. 

Ortodohstar da intihaba 
iştirak etmediler 

lntihaba iştirak etmemekte ısrar e· 
den ortoBokslar kilisede toplanmışlar 

kendilerini zorla intihaba sevk için ge
len memurları taşlamışlard:i" 

Ermeniler de iştirak etmemek 
kararını sillilıla miidafaa eıti.ler. 

Kessab nahiyesinde ermeniler ara
sında namzedler yüzünden silahlı çar
pışmalar olmuş iki kişi ölmüş a!tı kişi 

yaralanmıştır. 

/1ktepe nahiyesinde kimse 
rey vermedi. 

Aktepe merkez nahiyesinde intiha
ba kimsenin iştirak etmediği anlaş·l· 

mıştır. Civar köylerde intihab dolayı· 
siyle halkın sevdiği muhafaza k·~1ClıSu 
tevkif edilmiştir. 

Rey/ıaniyede de kimse i§ıirak 
etmedi. - Çirkin inlihab 'Yolları 

Rayhaniyede hiç kimse intiha1:a gir
memiştir. Bunu gören mahalli htıkü:net 
Suriyeoin Harnn kazasından kar.')·unlar. 
la arabları getirerek sandıklata pusulil· 
lar attırmış ve bu arabları ayn, suretle 
diğer sandıklara da gönd:: .meğe başla

mışlardır. 

Muratpaşa mmtakasınJa gölden ba· 
lık avlamak için müstecirl<:r tarafın

dan amele olarak goetin en arablardan 

başka intihaba i~tirak eden olmamış· 

tır. 

Bu ders yılı lise olgui1luk, 
imtihan sualleri 

1936 - 1937 ~ yılı lise fen ve ede· 
biyat kolları yazılı ve sözlü olgunluk 
imtihanlarına haziran ve eyltll devrele. 
rinde girecek olanlara muhtelif ders gu
ruplarının aşağıda yazılı kısımlarından 

sualler sorulacaktır: 

Fizik - kimya gurupunda, lise fen 
kolundan olgunluğa gireceklere: • fizik
ten, lise ikinci sımfta okutulan elektrik 
bahsi, bu bahse aid tecrübe ve mesele
ler. 

U~üncü sınıfta okutulan programa 
göre, mihaniki fizik ve termodinamik 
bahisler; bu bahislere aid tecrübe ve me
seleler. 

Kimyadan, lise birinci ve Uçüncü sı· 
ruflarda okutulnn bahisler ve bunlara 
aid meseleler, !ise üçüncü sınıfta yapı· 
lan laboratuvar mesaisine aid sualler. 

Riyaziye gurupundan gireceklere: -
Bütün cebir, müsellesat, tersimi ve mi
haniki hendese. 

Tabii ye gurupundan gireceklere: -
İnsan anatomi ve fiziyolojisine giren 
bütün bahisler. 

Lise edebiyat kolundan olgunluğa gi
receklere: - Tarihten, liselerde okunan 
tarihin üçüncü ve dördüncü cildindeki 
bahisler. 

Coğrafyadan, Türkiye, Bulgaristan, 
Yunanistan, İtalya, Irak, coğrafyasına 
aid bahisler. 

Edebiyat tarihi, tanzimat ve ondan 
sonraki devirlerde tü~k edebiyatı tarihi. 

Felsefe ve içtimaiyat grupu, lic;e i-
1.iuci ve üçüncü sımflaımda göst:ri!en 
h~;tün bahisler. 

Sualler .ı:n .ıeılJim ve talebeye "Vekalet 
tarafından şimdiden bildirilmektedir. 

Kamutay çağrıları 
Arzuhal entümeni bugün saat 14.30 

da toplanacaktır. 

ULUS 

ISTANBUL TELEFONLAkl~ 

Halk konferanlsarı 
İstanbul, 17 - Üniversite halk kon

feranslarının üçl'mcüsü bugün Profeı;ör 
Zaymbah tarafından verildi. Mevzu 
ilmi felsefenin hedefleri idi. 

Çöp meselesi tahkik 
ediliyor 

İstanbul, 17 - Mülkiye müfettişle
ri çöp meselesi üzerinde tahkikata ka
rar vermişler, belediyede çalış
mağa başlamışlardır. 

Elektrik şirketinin halk
tan aldığı fazla para 
İstanbul, 17 - İstanbul elektrik şir

ketinin halktan topladığı fazla para 
hakkında yapılmakta olan tahkikat bit· 
miştir. Bu hususta hazrrlanan rapor 
Bayındırlık Bakanlığına gönderilmiş
tir. 

Belediye ağaçları 
kesilmiyecek 

İstanbul, 17 - Belediye müstakbel 
pliinda genişletilmesi icabeden cadde· 
terde inşaatı tadil salahiyeti kullanacak 
ve yeni inşa edilecek bina arsalarmda
ki ağaçlar belediyenin muvaffakiyeti 
alınmaksızın kestirilmiyecektir. 

Prof. Bade'nin tetkikleri 
!stanbul, 17 - Meyva ve sebze ve 

diğer ihraç maddelerimiz üzerinde tet· 
kikat yapan mütehassıs profesör Bade 
bugün iki toplantıya daha iştirak etti. 
Ve yumurtacılar arasında tetkikler yap
tL İstanbulda bir yumurta ambalaj a
tölyesi açılacaktır. Profesörün yanın· 
daki 28 stajiyer talebe bugün ticaret 
odasında ders mahiyetinde tetkikler 
yapmışlardır. 

Trakya mrntakasında 
tarım kredi kooperatit1eri 

Tanm Kredi Kooperatifleri kanunu
na göre, aşağıda adlan yazılı kooperatif
lerin teşkiline İktısad Vekaleti tarafın
dan müsaade edilmiş ve buna aid mua. 
melelere başlanmıştır: 

Trakya mıntakasında - Kırklareli 

merkez kazasında: Kaynarca, Pınarhi

sar, Polas, Yenice Üsküp, köy ve nahi
yelerinde; Vize kazasında: Sergen, Ça
kallı nahiye ve köyünde; Lüleburgaz 
kazasında: Çiftlik, Ahmed, Örensekiz 
köy ve nahiyclerinde; Babaeski kazasın
da: Kandıra, Karaali köylerinde; Tekir 
dağı merkez kazasında: Barbaros, lne
cik, De.decik, Semctli nahiye ve köyle. 
rinde; Hayrebolu kazasında: Çcrke• 
müslim, Alacaoğlu, Emiryakub köyle
rinde; Saray kazasında: Çerkesköy, 
Büyük Manika nahiye ve köyünde; 
Uzunköprü kazasında: Karacasalih, 
Bayranllı, Harman1ı na'tıiye ve köy
lerinde; Meriç ve Kavaklı kazaların
da: Meriç kazasında, Küplü köyünde; 
Keşan kazasında: Çamlıca, Paşa yiğit 
köylerinde. 

DlL KÖŞESİ: 

''Alakadarların rttıla nazarlarına ... " 
Bu ifade tarzı moşunuza gidiyor 

mu? 

* * :ç. 
"Suriyeye kurtuluş verilirken ... " 
''Kur.tulu~" verilir mii' 

* *.;. 
"Düne kadar ancak beş on kilomet-

re uzaklara ektirilen pirinç bugünkü 
usuller neticesinde beş yüz metreye in
diri imiştir." 

Beş yüz metreye indirilen nedir? 
''pirinç". Fakat siz, pirincin be§ yüz 
metreye İndfriJrncsindcn bir mana ÇI· 

karabilir misiniz? Sonra '~usuller neti
cesinde'', ''usuller sayesinde" demek 
lazımdı. 

* *:;. 
' ·Süleymaniye maneviyatla oynu • 

yor." 

Acaba kar§ı taraf maneviyatsız mr 

oynryor? Bµna imk8n yoktur. Çünkü, 
yüksek veya bozuk, insanda muhakkak 
bir maneviyat vaulrr. 

------BE 

ı Atatürkle 
İtalya k.ıralı arasında 
Teati olunan telgraflar 

ltalya kıralı üçüncü Vittorio Ema
auelle'in doğumunun yıldönümü müna
sebetiyle Atatürk ile üçüncü Vittorio 
Emanuel arasrnda aşağıdaki telgraflar 
teati olunmuştur: 

Majestelerinin doğumu yıldönümü 
münasebetiyle en samimi tebriklerimi 
ve aynı zamanda şahsi saadetleri ile İ
talyanın refahı hakkındaki temennileri
mi arzederim. 

K. Atatürk 
Ekselansınızın isal ICıtfunda bulun

dukları nazik tebriklerinden ziyadesiy
le mütehassis olarak hararetle teşekkür 
eder ve şahsi saadetleri ile türk mille
tinin refahı hakkındaki en iyi temenni
lerimi yeniden arzeylerim. 

Vittorio Emanucl 

Dr. Sahtın dünkü 
:!ı 

zivaretleri .. 
Alman iktisad nazırı ve Rayişbank 

direktörü Dr. Şaht dün öğleden evvel 
ziraat, iş ve sümer bankı ziyaret etmiş 

ve alman büyük elçiliğinde şerefine ve
rilen ziyafette bulunmuştur. Ziyafette 
dış işleri bakanı Tevfik Rüştü Aras, ad
liye vekili Şükrü Saraçoğlu, dahiliye ve
kili ve C.H.P. genel sekreteri Şükrü 
Kaya, lktisad vekili Ceıaı Bayar, güm
rük ve inhisarlar vekili Rana Tarhan, 
dış işleri bakanlığı genel sekreteri Nu
man Menemencioğlu, bankalar direktör
leri, dış işleri bakanhğı ileri gelenleri 
hazır bulunmuşlardır. 

Dr. Şaht öğleden sonra Orman Çift
liğini, ziraat enstitülerini gezmiştir. 

Dün akşam dış işler ibakanhğı ge· 
nel sekreteri Numan Menemencioğlu 

tarafından alman ekonomi bakanı şere
fine Ankarapalasta hususi mahiyette 
bir akşam yemeği verilmiştir. ' ( A .A .) 

Elazizde · 
Bir zahire borsası kuruldu 

Modern nakliye vasıtalarının ulaştı. 
ğı şehirlerimizde iktısadi tıakımdan bil. 
yük bir kalkınma ve canlılık görülmesi 
İktısad Vekaletini bu gibi yerlerde her 
Ç<'şid piyasa vaziyetlerini murakabe e
derek ekonomik genişlemeye daha bü
yük !•ir hıı ve düzen vermek için bazı 
trdbirler aldırtmal..-tadır. Bu cümleden 
olmak üzere Elazizin demiryoliyle yur
dun diğer ticaret merkezlerine bağlan
ması ıehrin ticari çehresini değiitirmiş
tir. 

Vekalet bu vilayetteki müstahsille
rin haklannı ve menfaatlerini iyice ko
rumak düşüncesiyle Elaziz şehrinde bir 
ticaret ve zahire borsaesı kurmuştur. Bu 

borsada her türlü hububat, zahire, un. 
pirinç. kitre, mazr, c:;eviz, pamuk ve hay
van mahsulleri üzerinde alım satım te· 
ahhüd ve mukaveleleri yapılacaktır. 

Dii şiinii şler. 
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Trakya da 
Hava Kurumu şubeleri

nin kongresi 

:s 

Edirne, 17 (A.A.) - Hava Kurumu 
müfettişlerinden Emin Ali'nin umumi 
merkeze ve Trakya umumi müfettişli

ğine yaptığı teklif üzerine bugün Edir
ne Halkevinde Trakya Hava Kurumu 
şubelerinin bir kongresi toplanmıştır. 
Umumi müfettiş general Kazım Dirik
in, baş müşavir Sabri Oney'in ve Edir
ne ve Kırklareli valilerinin de hazır bu· 
lunduğu bu kongreye Trakyanın muh
telif yerlerinden 115 delege iştirak et• 
miş bulunuyordu. Kongre, Emin Ali ta
rafından kısa bir söylevle açılarak top· 
Jantının maksadı izah edilmiş ve bun
dan sonra kongre reis ve katipleriyle 
encümenler seçilmiş ve başta Atatürk 
olmak üzere büyüklerimize tazim tel. 
grafları çekilmiştir. Encümenler hemen 
çalışmaya başlamı~lar<lır. Kongre yann 
ikinci toplantısını yaparak geç vakte ka. 
dar çalışacak ve dağılacaktır. Kongre. 
den maksad, Trakyadaki Hava Kurum
lan arasında bir çalışma birlik ve bera
berliği yapmak, masrafları azaltmak ve 
böylelikle yurda en faydalı bir teşekkül 
olan hava kurumunun Trakya bölgesin
deki verimini artırmaktır. Bu vesile ile 
her zaman olduğu gibi bugün de Trak
yanın hareket kaynağı olan gü.ıel E
dirne, kurtuluş günlerine tekaddüm e
den bu sevinçli günlerde böyle önemli 
bir kongreyi bağrında toplamış olmak· 
tan doğan derin bir haz içindedir. 

Öğrendiğime göre, yakında Edirne
nin mühim merkezlerinde Türkkuşu ku
rumlan açılacaktır. 

Kongre çalışmalarına dcvarn 
e(liyor. 

Edirne, 17 (A.A.) - Trakya Hava 
Kurumu kongresi bugün de çalışmaları
na devam etmiştir. Dün seçilen üç en
cümen bu sabah ayn ayn toplanarak 
çalışmış ve saat 12 den 13.30 a ka<lıu: 
encümenler m~terek bir toplantı yap. 
mışlardır. Kongre· yarın da mesaisine 
devam edecektir. Mühim kararlar alm. 
maktadır. Bugünkü encümen toplantı.. 

lannda kadınlarımızın kurumdaki faali
yetlerinin geniş ölçüde artınlması çare· 
leri düşünülmiiştür. 

İnkilab dersleri başlıyor 
Yüksek tahsil müesseselerinin son 

sınıf talebesine verilmekte olan inkılab 
derslerine, bu yıl Ankarada 23 ikinci 
teşrin ~rşamba günü başlanılacak ve 1 
haziran 937 tarihine kadar devam edi
lecektir. 

Birinci orta mekteb 
Direktörlüğü 

Gazi Lise Direktörlüğüne tayin edi.. 
len B. Necati Karasu'dan açık kalan bi. 

tinci orta mekteb müdürlüğüne aynı: 

mektebin türkçe muallimi ve müdür mu• 
avini B. Feridun Dündar tayin edilmiş
tir. 

TVRK KA.GIDI 
Karşımdaki tezgahtar, 

beni tanımadığı halde, 
paket sarmak için eline 
aldığı kağıdı, ellerinin 
ve gözlerinin bütün sev
gisiyle okşar gibi bir 
jest yaptıktan sonra, ba. 
na uzattı: 

dan tedarik ettiği yeni 
türk kfiğıdının o zamana 
kadar kullandığı yaban • 
cx kağıdlarından daha 
yüksek kalitede okluğu
nu da farketmişti. 

tecrübe devresinde, en .. 
düstrileşme davamızın 
olgunluk çağından bek· 
lenebilecek iki mühim 
hedefini birden elde et· 
mis olan yeni fabrikanın 
muv"ffakiyetini, bana, 
sayfahrca rakamdan da
ha büyük bir belagatle, 
bir dükkan satıcısının 
bu kısa ve veciz spzleri 
anlatmış oldu. 

- Yerli kağıd çok 
güzel, dedi. 

İçindeki sevinç ve 
memnuniyeti bir yaban
cıya; hayır, kendinden 
olan duygularını payla. 
şacağını Lildiği birine 
açmak için onu bu spon· 
tane harekte sevk eden 
amil aşikardı: yurdun ye. 
ni bir zaferinden duyu
lan büyük ve değişmez 
heyecan. 

Fakat ehemiyetli o • 
lan bir nokta vardı: ilk 
türk kağ-td mı lmllanm:ık
tan duyulan zevki arttı
ran bir nokta: kalite. 

Muhata.bım, piyasa • 

Endüstrileşmenin iki 
tekamül hedefinden biri 
olan "kalite" yi ilk a. 
dımda elde etmenin ne 
kadar öj!üniilmeye dc.:ger 
bir hadise olduğunu du· 
şündüm. 

Bu söz, ani bir tedaile 
benim hatırıma ikinci 
mühim hedef olan "ucuz. 
luk'' u getirmişti, sor • 
dum: 

- Fi atça nasıl? 
Aynı sevinçle cevab 

verdi: 
- Beş kuruş daha 

ucuı. 

İşte bu teyid, za!crin 
tam ve eksiksiz oldu~u • 
nu isbat ediyordu. 

llk adımında ve daha 

Ve her yeni muvaffa· 
kiveti arkadan vurmaya, 
kalitesizlik ve pahalılık 
perdesi altında, doğru -
dan doğruya reiimin ana 
prensiplerine ve icraatı
na dil uzatmaya çalışan 
bozguncul:arın. bu ese -
rin, halkın ağ:dyle teyid 
edilen muvaff akiyet ve 
ehemiyeti hakkında ol
sun. ileri sürecek bir ku. 
sur bulamıyacaklnrma 
sevindim. 

YA~AR NABİ 
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Asi . tayyarelerin hücumları· 
Madridde dört hastanenin yıkılmasına ve 
bir~ol~ yangınların çıl~masına seheb oldu 

Asilerin, son kozlarını şimaıde oynıyacakları ve ora-
dan Madrid' e girmeye çalışacakları anlaşılıyor 

Hükiimetçilere göre 

Madrid, 17 (A.A.) - .Asüen-n tay. 
yareleri, karanlıktan istifade ederek dün 
akşam yeniden Madrid'i bombardıman 

etmişlerdir. Ölenlerin ve yaralanların 

miktarı pek çoktur. Eyalet ha~tahanesi 
ile San - Karlos hastahanesi alevler i
çindedir. Bombardımandan bilhassa a
teça meydanı, Leon caddesi ve Kortes
lerdeki evlerin bütün camları, tuzla buz 
olmuştur. Cadde enkaz ile doludur. Pa
las • Hotel, hastalarla doludur. 

Londra, 17 (A.A.) - Royter Ajan. 
aının Madrid muhabiri, bu sabah saat 
11 de telefon ederek bilerin tayyarele
rinin yeniden Madrid üzerinde uçmakta 
olduklarını söylemiştir. Muhabir, ilave
ten demiştir ki: "- Dün akşam yapı
lan ve Otoşa istasyonunda yangın çık

masına sebebiyet vermiş olan hava bom· 
bardımanından sonra aralıksız olarak 
oevam eden topçu ateşi yüzünden Mad. 
rid halkı bütün geceyi uykusuz geçir
miştir. 

~siler Madrid' e şimalden girme
İ(e ralışacaklar. 

Madrid, 17 (A.A.) - Pazar gününü 
pazartesi gününe isal eden gece, saba
ha kadar cumhuriyetçilerin topçu kuv
vetleri de Les Francessesin ortasındaki 
islierin mevzilerini şiddetle bombardı
man etmiştir. Bu noktada bir kaç gün 
denberi şiddetli muharebeler yapılmak
tadır. Filvaki şimdi Ssilerin Madrid'e 
ıimalden girmeğe çalışacakları sanıl
maktadır. 

Asilerin başkumandanlığı, bu mrn
takada m•ıharebe meydanına bilhassa 
faslılardan mürrekkep olan en güzide 
piyade kuvvetlerini sevketmiştir. Asile
rin bataryaları ise hükümetçi milisler 
mevzilerini fasılasız surette ilerlemeğe 
muvaffak olmuş ve Franceses köprüsü
ne yaklaşmıştır. Ancak bu müfreze, hü
kümetçiler tarafından imha edilmiştir. 

Madrid askeri makamları, her türlü 
sürprizlerin önüne geçmek için köprü
yü berhava ettirmiştir. 

Bir takım hükümet tayyareleri, dün 
düşman mevzilerini bombardıman et· 
miştir. 

Umumi intiba. asilerin şimdi Mad
ridin şimalinde son kozlarını oynamak
ta oldukları mcrke"'İndedir. 

Asiler petrol yiil.lü bir Sov;ret 
vapurunu ıcııkif ettiler. 

Moskova, 17 (A.A.) - Tas Ajansı
nın bildirdiğine göre, Benzol verband 
adli alman kumpanyasına aid petrolu 
hamil olduğu anlaşılan Soyuz Vodnikof 
sovyet gemisi asiler tarafından tevkif 
edilerek Ceuta limanına götürülmüştür. 
Son üç gün içinde bu vapurla muhabere 
için yapılan teşebbüsler akim kalmıştır. 
İspanyol faşistleri geminin vaziyeti ve 
tevkif hadisesinin ne şekilde vukua gel
diği hakkında kaptanın telgrafla rapor 
vermesine engel olmaktadırlar. 

Hükümetçiler bir asi mü/rezeıi-
ni kufatıılar 

Madrid, 17 (A.A.) - Çoğu faslılardan 
ibiiet olan bir asi kuvveti, üniversite 
cephesinde hükümet kuvetlerine taar
ruz etmiş ve üniversite binasının bir ta
rafına ve bazı evlere girmeğe muvaf
fak olmuştur. Bununla beraber bu müf
reze, asilerin diğer kuvvetleriyle teıma
ıını kaybetmiştir. Cumhuriyetciler, fas
lıların ilerlemesine engel olmuşlar ve bu 
müfrezeyi diğer kuvvetlerden tecrid 
etmek için sonradan mukabil taarrun 
geçmişlerdir. Bu müfreze tamamiyle 
kuşatılmıştır asiler, faııhlara yardım i
çin de loıı Franceses köprüsü civarında 
taarruza geçmiflerse de yeni gelmiş bir 
btalan kolunun yardımiyle Madridli
ler bu taarruzu püskürtmüşlerdir. 

Dün ak~ asiler, Madridin işçi va
roşlarına karıı tiddetli bir ateş açmış· 
lardır. 

Şehir halkı harbin neticesi hakkında 
büyük bir itimad beslemektedir. 

H ükümetçilerin mukabil • 
taarruzları 

Madrid, 17 (A.A.) - Öğle vakti 

Asilere göre 

Londra, 17 (A.A.) - lspanyada çar
pış<.Cl her iki tarafın bildirdiğine göre 
Madridin zaptı için yapılacak taarruz 
dün akşamdanberi filen başlamıştır. 

Bütün gece hükümet merkezi §iddetli 
bir bombardımana maruz kalmıştır. A
siler bu sabah saat 11 de bir hava taar· 
ruzu yapmışlardır. 

Askeri vaziyete gelince: şehrin iç ve 
dışındaki yabancı harb muhabirleri kur
maylar tarafından verilen haberleri 
kontrol edecek vasıtalara malik bulun· 
madığından vaziyet hakkında ~mdilik 

hiç bir tafsilat verilmemektedir. 

Asiler muvaflakiyetten emin 
old'(.lklarını söyliiyorlar 

Sevil, 17 (A.A.) - Radyo ile neşre
dilen bir tebliğde üniversite mahaJle31 
ile şimali garbi parkının zaptı teyit e
dilmektedir. Buralarını General V:ue
lanın kumandası altındaki kuvvetl~r 

zaptetmişlerdir. Tebliğ şu surette son ı 
ermektedir: 

"Dünkü gün, kuvvetlerimiz için ta
rihi bir gün olmuştur. Askerlerimiz, 
Madridin fethine mukaddime teşkil e
den muvaffakiyetler elde etmişlerdir.,, 

Asiler M adrid' in içinde 
ilerliyorlar 

Madrid cephesi, 17 (A. A.) - Asi 
kuvvetlerin Madrid'in şimali garbisin
de yaptıkları hücumlar, onları üniver
site mahallesinden Karcel Modelles'e 
kadar ilerletmiştir. Hükümetçilerin dün 
berhava ettikleri Manzanares üzerin· 
deki köprülerle fransız köprüsü ve kı· 
ral köprüsünün yerine acilen tahta köp
rüler inşa edilmiştir. Zırh lr otomobil
lerle mücehhez olan bir kıta bu sabah 
köprüleri aşarak nehrin sol kıyısına 

yerleşebilmiştir. 

Asilerin )'eni nuıunJJakiyetleri 
Sevil, 17 (A.A.) - Bu sabah radyo 

ile neşredilen bir tebliğde ezcmle şöyle 
denilmektedir: 

Askerlerimiz, Kasa Valaskez ile La
mog müessesesini, hükümetçilerin ta
arruzlarını püskürttütken ve onlara 600 
telefat verdikten sonra, işgal etmi§.le!"· 
dir. Zayiatıımz, hafiftir. Hükümetçi!cr 
tarafından nümune hapishanesi ile Kı · 
ral sarayına mitralyözler yerleştirilmiş
tir. Topçularımız, Kuatfo-Kaminos mın
takasını ve milislerin barikadlarmı şid
detle bombardıman etmişlerdir. Hükü
metçiler, tayyarelerimizin kendilerini 
bulamamaları için kendi mev.i~~ri üze
rinde dumandan bulutlar vüt..ıda getir
mişlerdir. Robledo de Şavela yakınında 
Siguenza cephesinde yeni mevziler ele 
geçirdik.,, 

Asiler aldıkları mevzileri 
tahkim ediyorlar 

Tctuan, 17 (A. A.) - Bura radyo
su tarafından neşredilen bir tebliğde 
general Varele kuvvetlerinin pazar gü
nü elde etmiş oldukları mevzileri tah
kim etmiş bulundukları bildirilmekte
dir. Bu kuvvetler, garb parkını zaptet
mişler ve hükümet kuvvetlerinin mu
kabil taarruzlarını püskürtmüşlerdir. 

Falanjist şeflerin muhakemesi 
Alikante, 17 (A.A.) - Halk mahke

mesi bugün, ispanyol falanjistleri şefi 
Jose Antonio Primo de Riveranın, kar
deşi Miguelin ve Yengesi Margaritanın 
muhakemesine başlamıştır. 

neşrolunan bir tebliğde hükümet kuv· 
vetlerinin bu sabah sağ ve sol cenah· 
lardan mukabil taarruza geçmiş ve Ü· 

niveraite mahallesinin felsefe fakülte
sine kadar ilerlemiş olan fashları gel· 
dikleri yere dönmeğe mecbur etmiş ol
dukları bildirilmektedir. asilerden bir 
kısmı ku'8tılmıştır. Geceleyin asi kuv
vetler, Kasa Vataskeze kadar ilerlemiş· 
lerdir. Asilerin dünkü bombardımanla
rı neticesinde dört hastane harab ol
muştur. Sankarlos hastanesi alevler i
çindedir. Hastalar, dışarı çıkarılmıştır. 
Asiler bu ııabah yeniden Usera mınta
kasını bombardıman etmişlerdir. 
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ULUS 

Berııtta kargaşalıklar 
(Ba~r 1. inci sayfada) 

rette Fransa ile Lübnan arasında akte
dilen muahedeye hi,;ctım etmişlerdir. 

Hatibler sokaklarda da bu hususta nu
tuklar söylemişlerdir. Saat 20 ye doğ
ru birçok müslürnan grupları toplanarak 
hıristiyan mahallesine girmişler ve ma
ğazaları yağmaya ba~lamışlardır. Bu 
esnada hıristiyan gruplar da toplana
rak müslüman mahallesine girmişler ve 
birkaç dükkanı yağma etmişlerdir. Bir
çok tramvaylarla elli kadar hususi oto· 
mobil yakılmıştır. 

Dün bütün mağazalar kapalı bulu
nuyor ve askeri müfrezeler şehirde do· 
!aşıyordu. 

3 kişi öldii, 28 kişi yaralandı 

Berut, 17 (A.A.) - Havas bildiri-

SON DAKiKA: 

yor: Pazar akşamı ~iddetli karışıklıklar 
olmuş, üç kişi ölmüş ve 28 kişi yaralan
mıştır. Polis ve asker kuvvetleri sükunu 
iade etmişlerdir. 

Fevkalade komiserlik, bir beyanna

me neşrederek tahrikatı takbih eylemiJ 

ve bu kabil tahrikata katiyen müsamaha 

edilmiycceğini bildirmiştir. Bütün dük

kanlar kapalıdır. Pc:lis kuvvetleri, bü
tün sokaklarda karakol gezmektedir. 

Yeni karga§alıklar 

Berut, 17 (A.A.) - Havas bildiri
yor: Bu gece yeniden vukua gelen ka· 
rışıklıklar neticesinde 70 kişi yaralan
mıştır. Bütün sokaklarda devamlı su
rette devriyeler gezmektedir. 

Şehrin bütün dükkanları hala kapa
lıdır. 

Sen Saınadaki 
!> .. patlama lıadisesi 

bir f elal{ef halini aldı 
Sen Şama, 17 (A.A.) - Sen Şama 

barut fabrikasındaki infilak büyük bir 
felaket mahiyetini almıştır. Gürültü 50 
kilometreden duyulmuş ve altı kilomet
redeki binaların camları kırılmıştır. 

Enkaz altından hala ceset çıkarıl
maktadır. B. Daladiye 'tayyare ile hl
dise yerine gitmiş ve bakanlar kurulu 
ölenler için milli cenaze merasimi ya-

pılmasına karar vermiştir. 
Yangının sebebi mütemadiyen araır 

tmlmakta ise de, bir suikast ihtimali ol
madığı temin ediliyor. 

Ölenler arasında fabrikanın müdürU 
ve birkaç da mühendis vardır. 

İlk yardım işlerini! büyük memurlar 
arasında yegane sağ olarak kalan mü· 
hendis Prevo idare etmiştir, 

• İngiliz . İtalyan gerginliğinin 
giderilmesine doğru 

Londra, 17 (A.A.) - Royter Ajan. 
sı bildiriyor: 

B. Grandi'nin B. Eden'le yaptığı iki 
görüşme neticesinde B. Musoliniye ver
mek üzere olduğu rapor ingiliz - italyan 
gerginliğinin tamamen giderilmesine 
doğru mühim bir merhale teşkil etmek
tedir. 

B. Eden.hiç bir sarih teklifte bulun
mamış ve görüşmeler genel bir mahi
yette olmuştur. 

İlk görüşme esnasında, B. Eden İn. 
giltere hükümetinin İngiliz - italyan 
dostluğunun yeniden kurulmasını sami
mi olarak arzu ettiğini ve bir dostane 
tesviye suretini paktlara tercih edeceği
ni bildirmiştir. 

B. Baldvin'in Londra belediye lor
dunun ziyafetinde söylediği nutuktan 

sonra cereyan eden ikinci görüşme~, 

BB. Eden ve Grandi Akdenizcleki İngi
liz ve İtalyan menfaatlarını gözden ge. 
çirmişlerdir. 

Akdenizdeki ingiliz ve İtalyan kuv. 
vetlerinin tahdidine dair anlaşma mese
lesinin ilerde gözden geçirileceği mu
hakkak olmakla beraber bundan önce 
zeminin hazırlanması ve elverişli bir 
hale konulması gerektir. 

B. Eden, Habeşistandaki İtalyan fü. 
tulıatınm tanınması meselesinin halen 
bahis mevzuu olmadığını açıks;a bildir
miştir. 

Süveyş kanalı meseleside belki mü
zakere edilecektir. İtalya geçiş resimle. 
rinin indirilmesi arzusunda ve belki de 
kanalla sıyasal bir surette alakalanmak 
ümidindedir. 

B. Svintonun lordlar kamarasında 
silahlanma işi hakkında heynatı 

Londra, 17 .A.A.) -Lordlar Ka
marası ingiliz silahlanması meselesini 
müzakereye başlamıştır. 

Sü bakanı B. Svinton hülasa olarak 
şu beyanatta bulunmuştur : 

••- İngiliz siyasası Milletler Cemi

yetini müessir haline getirmeye ve ba

rış istiyen bütün kuvvetlerin sağlam

ıa,masına matuftur. Müdafaa progra

mımızın sebebi münhasıran dış siyasa

mız olduğunu iddia etmek yanlıştır. 

Hava, kara ve deniz emniyetimizi te
min etmeye mecburuz. 

Geçen hafta içinde hükümet hatib-

!erinin de Avam Kamarasında yaptıkla
rı gibi, B. Svinton, hava kuvvetlerinin 
tezyidi hakkında tafsilat vermiş ve tay
yare techizatı hakkında demiştir ki: 

"- Mitralyöz ateşinin taarruz ve 
müdafaa için top kadar müessir olacağı 

müdafaa edilebilirse de, mesele tetkik 
ve tecrübe mevzuu teşkil etmekte ber· 

devamdır. bir taraflı olmamak şartiy- , 

le, memleketlerin teslihat vaziyetleri 

hakkında malumat vermeleri faydalı o. 

lacaktır . ., 

KonufJD4llara yarın devam edilecek· 

tir. 

Kont Ciano R omaya döndü 
Roma, 17 (A.A.) - Dış Bakanı kont 1 

Ciano bu akşam buraya varmıştır. Kont 

Ciano'nun çarşamba gecesi toplanacak 

olan büyük fa~ist meclisinde, Viyana ve 

Budapeşte görüşmeleri hakkında izahat 

vereceği sanılmaktadır. 

Londra büyük elçisi B. Grandinin 

büyük mecliste yapacağı beyanat da bü

yük alaka ile beklenmektedir. İtalyan 

aalihiyettar mahfillerinde, B. Grandinin 

B. Edenle yaptığı görüşmelere büyük e· 

hemi yet· atf ve İngiltere ile bir centlmen

agriment akdi yolund1 mühim neticeler 

elde edildiği zannediliyor. 

Macaristan ve Avusturya f~iume 
limanından istifade edecek mi? 

Viyana, 17 (A.A.) - Macar kaynak
larından sızan haberlere göre İtalya, A
vusturya ile Macacistana Fiume lima. 
rundan serbestçe istifade hakkını bah
şetmek tasavvurunda bulunmaktadır. 

Bu limana gelen veya bu limandan gi
den Avusturya ve macar mallarına ital
yan malı muamelesi yapılacaktır. 

Prens Pol Londrada 
Londra, ı 7 (A.A.) - Yugoslav na

ibi prens Pot, Dük dö Kent'in evinde 
B. Edeni kabul ettikten sonra B. Bald
vini ziyaret ederek kendisiyle bir müd
det görüşmüştür. 

SAYFA 3 

P ANAMER!KEN 

KONFERANSI: 

B. Ruzvelt 
Buenos · A yrese 

Wdiyor 

E. Ruzvelt
0 

neceğini söylemiştir. 

Nevyork, 17 

(A. A.) - B. 
Ruzvelt, gazete· 
cileri kabul ede. 
rek bu akşam Çar. 
leston'a gideceğini 
ve orada BuenOL 
Ayres'e gitmek Ü• 

zere lndianapolİI 
kruvazörüd. bi-

Rio de Janeiro - Trinidad yolunu ta• 
kib edecek olan kruvazör cumur reisini 
bu son mahalde karaya çıkaracak ve B, 
Ruzvelt 27 sonteşrine kadar Çarleston
da kalacaktır. 

Cumur Reisi B. Ruzvelt, Buenoı • 
Ayres'e 31 sonteşrinde varacaktır. Cu· 
mur Reisi, bir ilkkanunda Amerika itti· 
hadı konferansının açılma celsesinde ha· 
zır bulunacak ve 2 ilkkanunda Montevi· 
do yolile dönecektir. 

Vaşington, 17 (A.A.) - 1 ilkkanun. 
da Buenos. Ayres'te başlıyarak aynı a. 
yın ortalarına doğru bitecek olan Pan. 
amerikan sulh konferansında ezcümle a
pğıdaki meseleler mevzuu bahsolacak
tır: 

Harb aleyhindeki muahedelerin kuv· 
vetlendirilmesi, bitaraf memleketlerin 
hukuk ve vazifelerini tesbit eden direk· 
tiflerin konulması, Amerika devletleri 
arasındaki münakalatın ıslahı, muallim 
ve talebe mübadelesi, herhangi bir ya• 
bancı devletin istisnai muameleden isti
fade etmesine engel olunmak üzere ti
caret münasebetlerinin ıslahı. 

Dış işleri bakanı ve Amerika dele· 
gasyonu B. Hull'ün bilhassa bu nokta 
üzerinde büyük bir faaliyet sarfedeceği 
söylenmektedir. En ziyade mii.aadeye 
mazhar millet esası B. Hull'iiıı çok faz
la merbut olduğu fikirlerden biridiro 

l\f aı·silyada 
Bir barut fabrikası 

berha~a oldu 
T.:ircl)f, ijlii ve yaralı ı·m - . 

Marsilya, 17 (A. 
A.) - Sen Şama 
adındaki ufak şeh
rin yakininde ka
in barut fabriaksı, 
berhava olmuştur. 
Otuz kişinin öldü
ğü ve iki yüz ka
dar yaralı bulun
duğu tahmin edil
mektedir. Felaket 
fabrikanın bir kö. 

E. Da/adiye şe6inden çıkan 

yangın yüzünden vukua gelmiştir. Talı.. 
lisiye takrtnlan hala ateşi söndürmeğe 

ve tamamen harap olmuş olan fabrika. 
run enkazı altından felaket kurbanlan· 
nın cesetlerini çıkarmağa uğraşmakta

dırlar. Marsilya itfaiye kuvvetleri ile 
Marsilya hükümet erkanı felaket yeri
ne gelmişlerdir. Şehre bir şey olmamıt
tır. 

8. Daladiye Sen Şama'y_a gitti 
Paris, 17 (A.A.) - B. Daladye, tay• 

yare ile Sen Şama'ya hareket etmiştir. 
Orada dünkü infilak neticesinde ölen• 
lerin mikdll'ı elli ikiyi bulmuştur. Har· 
biye nazırı, felaketzedelerin ailelerine 
hükümetin taziyetlerini bildirmiştir. 

Müstacel tedbirler alınacaktır. 

Yaralı ve ölülerin hakiki mikdan 
Paris, 17 (A.A.) - Sen. Şama ha· 

ruthanesinde vukua gelen pddetli in
filak neticesinde saat on birde tetıbit 

' edilen insan zayiatı 52 ölü, 160 yaralı· 
dır. İnfilak kurbanları sayısının daha 
fazla olmasmdan ve birçok yaralıların 
da hastanelerde ölmesinden korkulmak· 
tadır. Birçok kimselerin hali yığın

lar altında bulunmakta olduğu da ıa
nılmaktadır. 



SAYF 4 ULUS 

ürk Dil 
Yazan: lbr:ahim Necmi DiLMEN 

!ki kısım, 1936, 1stanbul Devlet Basımevi 

Donanmamız Malta. 
ya hareket etti 

Gi:neş • Dil teorisi kurulalı henüz 
iki sene olmadı. Bu kısa zaman zarfın
da teori hakk.nda literatürün gittikçe 
genişlediğini görmekteyiz. Bu litera
türün zenginleşmesinde birinci derece
de amil olanlardan İbrahim Necmi Dil
men'i, Hasan Reşit Tankut'u ve Ab
dülkadir İnan'ı bilha~sa kaydetmek ge
rektir. 

Hasan Reşit Tankut teoriyi topono
miye tatbik sahasında temayüz etti. 
Abdülkadir lnan ise teorinin fikriyatı 
ilt- meşgul ol<:rak klasik mekteb ile te
oriyi karşılaştırmaktadır. 

İbrahim Necmi Dilmen'e gelince: 
O, doğrudan doğruya teoriyi ele almış 
ve kısa bir zaman zarfında onu herke
se, heı münevvere izaha muvaffak ol
muştur. 

İşte adını yukarıya yazd:ğmuz iki 
eseri bu teorı hakkında Ankara Tarih, 
Dil ve Coğrafya Fakültesinde okut
tuğu derslerden ibarettir. 

Eseri tanıtmadan evvel İbrahim 

Necmi Dilmen'in daha evvelki dilciliği 
hakk.nda birkaç satır yazmağı yerinde 
bulmaktayım. 

İbrahim Necmi Dilmenin dilciliği 
1917 den öncelere kadar çıkar. Bu se
nelerde 1brahim Necmi Dilmen İstan
bul Üniversitesinde profesör Fr. Gie
se'nin muavini olarak bulunuyor ve 
Yakut lehçesi, Gök Türkçe hakkında 
profesöre yardım ediyordu. Bu tarih
lerde 'bu mevzua dair Univcrsitede çı
kar.lan taş bc.sması formalar noksan 
bir h"llde kalmış olmasına rağme'l hala 
türkoloji ile uğraşanlara iyi bir ıehber 
olabile:ek mahiyettedir. 

İb:-ahim Necmi Dilmen üniversite
aen ayrıldık<;an sonra da dilcilik saha
sından ayrrlmamıştır. Utin harfleri in
kılabmda İbrahim Necmi'nin oynadığı 

rolü hatırlamak vt- 1928 de Milliyet'te 

çıkardığı mdkale silsilelerini de bura
d~ ay!' ca k.ıydetmek gerektir. Ya?:ık ki 
bu m:\kale er benüz kitab halinde çık
marn•§ttr. 

Ynımın başında adınr yazdığım e
seri ise Gün1. ~ • Dil teorisini kavramak 
\•e ')r.u hazmetmek istiyenler için bi· 
ricik mi.ira<.a:.t kitabıdır. 

Eser (dilin orijini) ba_ş1ığı ile baş
la!'lıııktadır. Müellif burada dilin men
§ei hakkında kıu bir kuş bakışı yap
makta ve ditlerin tasnifine geçmekte
dir. Burada'rl 'kısa izahatı okurken 
müellifin neden bu kadar kısa yudığı
nı düşünmemelidir. Çünkü önsözde de 
söylendiği gibi bu kısımlarm hepsi bi

rer fasıl ba;iı mahiyetindedir. Binaena
leyh 'bu lıahis okunurken bunu neden 
yazmamış, bt- ciheti neden tafsil etme
miş ifibi sııe11e.rir. rnsiz olacağı 'ç''"
tn. Ydnız ~ı·rada ,u roktayı lıc.ityJet

meden geçmiyeceğim: Eserin yedinci 
sayfasmda öyle bir cümle gözüme 

çarptı: •1Birinci1öi lfralo • Altaik deni
len dil familyasıdır. Bu familyada Ural 
dilleri yahut Fino • Uğriyen denilen 
Fin, Lapon. Samoi t ve Macar dilleri 
ile Altay dilleri zümresi vard1r.• 

Daha 1917 de üniversitede UI'.al • 
Altay kürsüüi müderris muavini olan 
muhterem üstada bu hususta tafsilat 
vermeli küstahlık telakki ederim, fakat 
kendileri de bilirler ki Fin - Ugor dil
leri denilince bu zümrede Laplar, Fin
ler, Mordvinler, Çeremisler, Votyak
lar, Züriyenler, Ostyaklar, Vogullar 
ve Macarlar vardır. 

Evveke de söylediğim gibi müel
lif daha ö:ısözde bu cümlelerıin hepsi
nin birer bahis başı olacağını söyledi
ği için bunların neden tafsil edilmedi
ğini sormak yersizdir. 

9-10 sayfalık bu kısa izahattan son
ra asıl esere girmekteyiz. Bu saytalar
da yabancı ekollere .kısa bir göz atıldı
ğı için bunları da bir mukaddime say
mamız gerektir. Bu bahisden sonra 
"Türk: dil ekolü" faslı ge1mektedir. 

Bir dilci olmadığım için bu husus
ta şahsen bir fikir scrdetmeği salihi
yetim dışınca sayarım. Fakat Dil ku
rultayında bulunan Budapeştc Univer· 
sitesi Türkoloji Profesörü muhterem 
hocam Nemcth. Gyula'nm bu hususta
ki değerli fikirlerini buraya nakletıne
ği yerinde buluyorum: "Dil kurulta
ymdan birçok istifadelerle dönüyo
rum. Evvela cizin mesainiz bana geniş 
ı:örmeği, etraflı çalışmağı ihtar etti. 
Biz şimdiye kadar bir tek bahi~ hatta 

bir tek kelim~ üzerine saplanır, sene
lerce bunun üzerinde araştırmalarda 

bulunur, faKat meseleyi total veya ge
nel bir surette görmeğe asla ehemiyet 
vermezdik. Sızlerden meseleye geniş 

bir surette bakmağı öğrendiğim gibi, 
şimdiye kadar hiç bir avrupalı ilim a
damının aklına gelmiyen bir mesele ü
zerine de dikkat nazarımız çekildi. Di
lin kuruluşunda tabiatin sesleri ve bir 
sürü tabii amiller rol oynadığı halde 
bu hususta neden "güneş" birinci de
recede rol oynamasın? Memleketime 
dönünce ilk işim "Güneş - Dil" teori
sini tetkik ederek bir makale ile onu 
ilim alemine tanıtmak olacaktır." 

İşte bu mesele hakkında en salahi
yet sahibi olan muhterem profesörün 
fikri. Binaenaleyh artık bizim vazife
miz onu mılli teori haline getirerek 
etrafında matcryeli zenginleştirmek

tir. 
Onu ilk çıktığı gündenberi benim

siyen, kavrayan ve bize tanıtan lbra
hiın Necmi Dilmen'i candan kutlarız. 

Hüseyin Namık ORKUN 

lNGILTEREDE-

Umumi nizamın korunması 1.a
nıuw kabul edildi 

Londra, 17 (A.A.) - Umumi intiza
mın muhafazasına dair olan kanun pro
jesi ikinci okunmasından sonra reye 
müracaat edilmeksizin kabul edilmiş

tir. 

B. Herbert Morrison. muhalif işçi 
partisi namına Sir Con Saymen'i her
hangi siyasi bir -partinin arzularına u
yarak değil, belki Büyük Britanyada 
namuslu, iyi ve güzel olarak her ne 
mevcut ise bunların ilcaatma tabi ola
rak, süratle hareket etmiş olduğundan 
dolayı tebrik etmiştir. 

Kıral Edvardın Cenubi Gal'deki 
ziyareti 

Lonara. 17 (A.A.) - Kıra! bug{in 

Gal memleketi cenubundaki endüstri 

ııahasına hareket edecektir. t, ve sıhat 

bakanları kıra1a refakat edeceklerdir. 

Kıral bilhassa işsizlerle alakadar olmak 

niyetindedir. 

Hollanda ile bir deniz 
anla§ması mı? 

Londra. 17 (A.A.) - HolWıdalı ve 

amerikan harb gemileri ile amiralhk si

ril lordu Lindsaym Singapurda bulu

nuşları unk şarktaki topraklarının mü· 

dafaaaı için İngiltere ile Hollanda ara

smda blr anlaşma yapıldığı hakkındaki 

şayialara sebebiyet vermiştir. Singapur 

resmt mahfillerinde söylendiğine göre, 

görüş teatileri imkanını vermelerine 

rağmen, bu gibi %iyaretlere fazla ehe· 

miyet vermemek lazım belmektedir. 

İzmitte C.H.P. kaza 
kongreleri 

1nnit, 17 .A.A.) - Vilayetimizde 
C.H.P. nahiye kongreleri bitmiş ve ka· 

za kongreleri başlamştır. Kongreler bu 

-'lym sonuna kadar bitmi' olacaktır. 

(Başı 1. inci sa.yfada) 

tilla olduğu halde türk kahramanlığının 
bir abidesi olan Çanakkale boğazının 

köpüklü sularını yararak geçmiş ve şan
lı türk bayrağını dost memleket sula
rında dalgalandırmak üzere enginlere 
açılmıştır. Donanma Mehmedcik abide
sinin önünden geçerken Yavuzun san
cağında asker toplanmış bulunuyordu. 
Bir subay Çanakkale şehitlerinin hatı
rasını ateşli bir nutukla canlandırmış ve 
abide topla seHimlanmıştır. Bunu müte. 
akib gemide bir dakika sükut edilmiş

tir. Donanma Kilit'den g~erken müs
tahkem mevki komutanı ile heyeti ha
mil bulunan Muş karşı çıkmış ve donan
mayı uğurlamıştır. Diğer taraftan bo
ğaz boyunca sahillere dö"külen halle da 
donanmamızı candan selamlamış ve u. 

ğurlamıştır. 

Hususi idare emeklileri
nin yoklamaları 

Dahiliye Vekaleti hususi idare emek
lilerinin ikinci altı aylık yoklamaları için 
vilayetlere şu tamimi göndermiştir: 

Hususi idareler ve Ankara • İstan
bul belediyeleri emeklilerinin 936 yılı 

ikinci altı aylık yoklamalarına bu yazı. 
nın alındığında başlanacak ve yoklama 
işinde Maliye Vekaletinden defterdar. 
hklara ve kaza malmüdürlüklerine ta
mimen gönderilmiş olan Nisan 934 ta

rihli talimatname ahkfum aynen tatbik 
olunacaktır. 

Vilayet merkezlerinde belediye zat iş
leri ve husw;i muhasebe müdürleri ve 
azalarda hW>ust muhasebe memurları, 
1oklama işleriyle bizzat meşgul olacak
lar ve bunların tetkikiyle gösterilecek 
vesikaların aylık sahibine aidiyetine ka
naat gtirildikten sonra ilmühaberleri 
kabul ederek cihdanlara da yoklamala
rın yapıldığına dair imza koyacaklardır. 

Maaş almağa mani bir hali görülmi
yen emekli ve öksüzlerin merkezden 
yollanacak tediye emirlerine göre 936 

mali yılı üçüncü üç aylık maa.şlarınm 

verilmesi isin ;imdiye kadar devam e
dilmekte olan tediye usulü veçhile vi
layet ve kaza makamlarından ziraat ban
kalarına tezkere yazılacak ve bu tezke
relerde mütekaitlerin ikinci altı aylık 

yoklamalarının yapıldığı ve maaş alma.. 
ğa mani bir halleri olmadığı bilhassa i
~ret olunacaktrr. 

Yoklamalara fotoğraf yapıştırılmast 
herhalde temin olunacaktır. Tediye işi 

tamamlandıktan sonra yoklama ilmüha. 
berleri bir cetvele bağlanarak vekalete 
gönderil:cektir. 

Evlenme, ölüm, kanunt yaşını dol

durmak ve yahut maaşlı veya ücretli 
bir vazifeye ge~ :suretiyle maaş hak

larını tamamen, veya kısmen kaybeden

lerin vcrilrneınesi 1.azımgelcn U.1ihkakla

n, maaş sahiplerinin isimlerini, maaş
ları mikdannı ve kesilme sebeblerini 
gösterir ikinci bir cetvel ile vekalete 
yollanacak ve tediye emirleri de tenkis 
olunarak merkeze geri çevrilecek ve 
malflmat verilet:ektir. 

Y oklamalan vaktinde almak ve tet

kik etmek işinden belediye zati ·1eri mü
dürleri ve hususi muhasebe müdür ve 

memurlan mesut tutulacaktır. 

Kıral Kostantin. kırali~~ Sofya ve kıraliçe 
Olg:ının I{eınikleri Y unanistana getirildi 

Atina, 17 (A.A.) - Atina ajansı bil· 
diriyor : 

Kıral Konstantin, kıraliçe Sof-
ya ve krraliçe Olga 'nın kemiklerini 

hamil olduğu halde Pireye giren 
Hidra torpido muhribi, Brendiziden 
beri yunan filosuna refakat etmiş 

olan italy~n filos önünden geçer
ken. italyan tayfaları seiam vui
yetinde durmuşlar ve bu selam veliaht 
Paul ile amiral Sakellariu, bakanlar ve 
Filoransaya gitmiş olan heyetin aza&ı: 

ve tayfa mukabel~de bulunmuşlardır. 
Ktral, müteheyyiç bir surette gemi

ye girdi ve babası kıral Xostantin, an

nesi kıralıça Sofya ve büyük annesi kı· 
ralıçe Olganın tabutları önünde iğildi 
ve öptü. 

Bunu müteakib kıral ailesinin diğer 

azası da aynı suretle h,a~eket ettiler ve 
Atina baş pcskoposu bir dua okudu. 

Bundan sonra herkes vapurdan indi 
ve tabutlar top arabalarının il.zerine ko
nuldu. 

Cenaze alayı saat 16 da Atina şimcn
düfer istasyonuna vardı. 

İtalyan filosu kumandanı ile bir 

bahriye müfrezesi alayr takib ediyordu. 
Kıral, ailesi erkanı, başbakan ve bu

tün hükümet azası yabancı konsoloslar 
ve Pire memurları cenaze alayını takib 
etmişlerdir . 

Tabutlar Konkordya meydanında, 
Katederala nakledilmiştir. Orada cena

ze merasimine kadar teşhir edilecekler
dir. 

Cenaze merasimi pazar günü y.ıpıla
caktır. 
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z·raat Ba kası tımum. eyet· 
bugün toplanıyor 

Banlcanın son bir yıllık faaliyeti; her saha· 
da tam bir inkişaf ve yükselme gösteriyor 

(Başı 1. inci sayfada) 
ferruatlı ve borçlu adedinin fazla olma
sına ve birçok sandıklarımızda memur 
kadrosunun dar bulunmasına rağmen; 
bütün gayretleriyle bu işe sanlan te§
kilatnnız için takdire değer bir mahi
ye~ olduğuna §Üphc yoktur. 

Tarım kredi kooperatifleri: 
Kalkınma ve ilerlemelerine ehemi

yet verdiğimiz tarını kredi kooperatif
lerinin 1935 yılı içindeki çalı~alan, 

bir yıl evelkine göre daha verimli ol
muş ve zirai kredi sahasında üretmen
lerimiz daha köklü yardımlar görmüş

tür. 
Mevcut teşekküllerin adedi 1935 yı

lında 7 tane artmış ve sayıları (668) ze 
varabilm~ştir. Bunun sebebini 6 yı:tık 
denemclerimizle bugünkü istihsal şart· 
larına uygun olmad,ğını ve müstahsilin 
ihtiyaçlarına tam cevab veremede,;.i.ni 
anladığımız 1470 sayılı .zirai kredi k':>-::> · 
peratifleri kanunu yerine ge~ecek yeni 
bir kanunun neşrine talikan yeniden 
kooperatif teşkili hususundaki istekleri 
kabulde - geçen yıl da ar.ıettiğimiz 

veçhile - hassas davranmamız olmuş
tur. Ancak bu kanunun hükümlerinin 
1935 yılının sonlarına doğru yürümü~ 
olması, yeni kooperatif teşkili hareke
tine istenilen hız ve kuvveti verdircme
miştir. 

Buna mukabil, mevcut kooperatifle
rin ortak ve sermaye durumları kuvvet
leşmeğe devam etmiştir. Teşekküllerin 
1935 yılı sonundaki, sermaye teahhüt 
mikdarı 7,5 milyon liraya yaklaşmış bu
nun nakden ödenen kıs..nı da yüzde el
lisini geçmiştir. Bu küçük teşekkülle 
rin bünyelerinin emniyet ve kuvvetim 
artır3.I\, ihtiyat akçeleri 842,000 lirayı 
bulmuş, kooperatiflerin 3,5 mi1yonı ya
kın ortak mevduatı ile kuvvetlenen 
kaynakları 1935 senesi içinde ortakla· 
rına (18) milyon lirayı bulan bir ikraz 
imkanını vermiştir. Bu rakamın, banka 
run öz kaynağı ile yetişemediği zirai 
kredi alanında kooperatiflerin gittikçe 
kuvvetleşen bir yardımcı olmaları hu
susundaki emellerimizin tahakkukun" 
yaklaşıldığını göstermek itibariyle bil
hassa memnuniyet uyandıracağı tabii
dir. 

Tarım kredi kooperatiflerinin gaye
lerine daha uygun çalışmalarını ihzar 
ve temin için geçen sene sonlanndıt VÜ· 

cuda getirdiğimiz hususi kontrol teş.

ki1atiyle bankamızın bu müesseseler U
zerindeki daimi mürakabesine verilen 
ehemiyetin de alınan müsbet neticeler-
deki tesiri kayda şayandır. ' 

Ticaret kredileri: 
Cihan ekonomik hayatındaki kalkın

ma ve bilhassa millt iktxsadi~tmuzın 
kriz senelerindeki geriliğe nisbetle by
dettiği ilerleme ticari i~erimizde de in
kişaf rakamlarile ifade edilebilecek 
müsbet tesirler gösterm.ştir. Kasa hare
katımız ~çen yıla göre yürde ona ya
kın bir nisbette fazlalık kaydettiği gibi, 
bu artrş kısa vadeli hakiki ticari kredi· 
lerimizi ifade eden portföy hesapların
da yüzde yirmi beşi, bo~lu hesaplarda 
yürde yirmiyi bulmuş ürünlerimizin 
değer ve satış kabiliyetinin artmasının 
en kuvvetli bir tezahürü olarak rehinli 
avanslarda bir misline yükselmiştir. 

Ticari kredilerimizin kaynağı olan 
tevdiat fonumuz da 2.800.000 lira yük
selmiş ve bunun üçte ikisinin vadeli 
tevdiat ile tasarruf mevduatında olması 
çoğalış nisbetindeki ehemiyeti artır
mıştır. 

Diğer banka muamelelerimiz, tavas
sut ve komisyon işlerimiz, gerek mües
sesemiz, gerek işlerini bankamıza tevdi 
eden müşterilerimiz hesabma kaydedi
lebilecek bir memnuniyetle seyirlerinde 
inkişaf göstemıi,lerdir .. 

Kiir t•e zarar: 
1935 yılı gayrisafi karlarının kredi

lere aid kısımlarında bankamızın bu ne
vi muamelelerinde yukarda kaydettiği
miz inkişafa müvazi bir artış olduğu 

halde umumt masraflarında senelerden
beri büyük bir ihtimamla devam edilen 
tasarrnfun açık izleri görülmektedir. 

1934 senesinde nonnal banka gclirle
.-inin haricinde kıymet farkları ile ar
tan muhtelif varidatın 1935 de olınama· 

sı hsaebiyle gayrisafi gelirlerimizin ye• 
kununda geçen seneye nisbctle 198.598 
liralık bir azalış mevcut ise de; kredi· 
lerden, banka hizmetlerinden ve kam
biyo işlerinden doğan gelirlerimiz 1934 
senesinin 4.732.619 lirasına karşılık 

102.736 lira fazlasiyle oı 335.355 liraya 
ulaşmıştır. Masraflanmızdaki azalış ve 
tasarruf nisbeti geçen senelerin kaydet• 
tiği nisbetlerin üstündedir. Tevdiatımı 
zın yükselmesinin tabii bir neticesi ola· 
rak 88.867 lira artan tevdiat faizleri ile 
3..246 liralık küçük bir fazlalık gösteren 
ve mahiyetleri esasen karşılıklarımıu 

tceyitten ibaret bulunan amortisman ve 
sigortalar haricinde bütün maaşlar ve i
dare masrafları fa~ı1lan yekfuıu geçen 
senenin 3.360.941 Hraıına ık:arfllık 178. 
bin 568 lira nok~nile 3.182.'373 lirada 
kalmıştır. 

Bu hesaplar neticesinde 1935 bilan
çomuzu 685.276.75 lira .karla kapatmış 

bulunuyoruz. 
Bu saff karın statümüzün 98 inci 

maddesine göre: 
Yüzde 75 şi olan 513.957.56 lirasının 

sermayeye. 
Yüzde ıs şi olan 102.791.51 lirasının 

ihtiyat akçesine ilavesi. 
Yüzde onu olan 68.527.68 lirasımn 

da statünün 101 inci maddesinin hü· 
kümlerine göre dağrtılması icab etmeJt .. 
tedir. 

il.935 bilançosu"tu memnuniyet uyan
dıran bir netice ite yüksek heyetinize 
sunarken feragatli çalışmaları ile bu 
mü&bet neticede büyük tesirleri olan 
müdür ve memurlarrmıztn teşekküre 

değen faaliyetlerini de yüksek takdiri
nize arz ve aşağıdaki I1J2ddeler hakkın
da da karar verilmesini rica ederiz. 

1 - 1935 yılı idare meclisi ve müra· 
kip raporlarının okanmasL 

2 - 1935 yılı bilanço kar ve zarar 
hesaplannm tasdiki, idare meclisi ra
porunun tasvibi ile az.ismm ibrası. 

3 - Saft karın arzcdilen şekilde da
ğıtılması. 

4 - İdare meclisi azaı.ından müddet
leri biten B. Sabit Sağıroğlu ile B. Cev• 
det Savranın yerlerine aza seçilmesi. 

5 - Ölen aza B. İsmail Hakkı Yüre· 
giroğlunun yerine statünün 54 üncü 
maddesi mucibince muvakkat azalığa 

ecçilen B. Saidin muvakkat azalığının 
tasdiki ve kendisi müteveffa B. İsmail 
Hakkı Yüregiroğlunun bakiyei müdde
tini de ikmal etmiş olmakla yerine aza 
seçilmesi. 

6 - Mürakiplerin 1935 yılı ücretle-
rinin tayini. 

7 - 1937 senesi için 2 mürakip \•e 2 
yedek mürakip seçilmesi.' • 

Almanyanm nehirler 
hakkında karan 

B. Delbos'un bak.ani.ar liurıdun· 
daki izahatı 

Faris, 17 (A.A.) - B. Delbos bugün 
bakanlar kuruluna Almanyanın nehirler 
hakkındaki notası hakkında izahat ver· 
miştir. 

Alnıan)'D 1:onuşmal(lra 

giri§ecek mi? 
Franlcfurt, 17 (A.A.) - Frank: ur-

ter Saytung, Almanya hükümetinin al· 

l 
man nehirleri üzerinde seyri sefain me .. 
selesini yeni ve kati bir nizama raptet• 
mek için iki taraflı konuşmalar yapma• 
ya hazır olduğunu yazmaktadır. 

Franau ga=ıerelerinin /iı-irleri 
Paris, 17 (A.A.) - Almanyanın bir 

taraflı olarak nehir seyrüsefer ahkimı
nı ihli.l etmesini tahlil eden S.F.t.O. 

gazetesi Popüler Elbe nehri üzerindeki 
gemi faaliyetine büyük bir ehcmiyet 
atfetmektedir. Bu kISımda alman hare· 
keti bilhassa Çekoslovakya aleyhine te
veccüh etmiş bulunmaktadır. 

Radikal • sosyalist gazetesi Repub• 
lik de aynı kanaattedir. 

YUNANlSTANDA: 

Il. Papanasta~yn öldü 
Atina, 17 (A.A.) - Eski başbakaıt 

B. Papanastasyu, kalb durmasından öJ 
müştür. 
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anın oliti a 
ve Fikir Hareketler· 

ANKARA 
ve 

Yukselen Türkiye 
l'uııD: Snford/ 

•landda pbn Vnme .......... ........-mn olup,.,,.......,._ 
mlz lwldmıcla tetkikler ,...... ... .. miiddettenberi ........... 
""hawn Yapıl•wıamn lan""'"f mubarrirlerinden 8. Svetowld'clea 
Ulue olmdm isin Türki1e inti>alanm Wlclbmeaini rica ettik. Kı,met& 
m rrl ' i ı • .._ _,._. lütfuncla ldunduia cliifüncel imi ap
.-a.,eo+••ı 

• A.aı:ar. bir plıir delil bir ma
Ciutlir. Aııiuqa celea beıbaa
Bİ bir yabaacı,, imama tabiate 
arp inaniığı saferin tesiri al
tında kalmaktan kendini kurtara
ma. Anmanın üi mimarları,, 

Ankaıanıa viicude B~tiıilmesinl 
ili olarak caatttle tasarlıyımlar,, 
6fj7a insaa delil, NiÇl!nin "l~
kalbeıeı- adlı kitabında zııburu
JJıı baber verdiği Titan'lardır. Av
rupa ve AZMriluMIUi ea giiuJ e
... ıer ömd almarak vİt:ade ge
tlnlm ye llftitelrtonii bakımdan 
sak mrınllak bir maııdelenin hal
lini Hade ftlea Ankara benlb oa 
7apaa basmıı bir yavru oldufu 
lıal4e •eaiı ""'••lan,, um iöfi
lflri,, Naııhklara mab8ııs biaal• 
n, llıııflıı mncatl olan ve -yarın 
lafaı mııbner balWWJ parilan 
n blaim cibi diler ballraalılarıa 
u .rW .. l:aarıaa statb ile Ata
dl'k ~ Mmııl ve bi
bi ol_,. ı•,mtır. raht ben Aa
hra'yı yainı bir &tikbalde • yal
ın ._, baheulu 4aem a o
lıa MtAn Aq.!ma milweri ba
liai a1mq bir vaiy«te gÖl'll' 6'
bl olııywrım. Her 6fiıı oa ve ya
lıut 7irml m,.eida Aabra'ma 
adllh catMelerim yolcıılıa 4&. 
tlJfl, Loadra He •aa ve Biblla
ta: ceaa6I Amıpe ile R~ma 
cead mmtdalan,, Kalmlarıa 
IOllWltlll. ,.aol mmtat«lan n 
...., ,,ı•P. ......... .. casi6 
blt lrtJbat medal ohlcalı. .,. 
a1ılt ve t1en1_.m bahmıafaa A-

ıafflıl• ••'·· fntifal ettiril• 
.,, 5 - ........ ,.,.., ,,._ ya. 
lacı __.,.,,. ,.,,, gibi ic:a-
Nt w -... tlolayıdyle delil. 
l!De.wl• .,,.,..,.. Olllllı ve pli BIJk. 

ıet• Pfil4111.-ı. ~i lgbı 
.,ıl11et!Sıiı. Aııbnmm blyle IJJb 
~ ___, hlııiitlufııaa 
emrm111. 

7'apıcılık P?'etiabı baglae 
bel• yaprl'lllf olulanllllJ ibaret 
blmqıp dwam ed~ioe. bU 
.,, ~"'...,,bir ..... 
.. ,.,.., • .al ilisin.,..... 
li ~lll•tadluııu. 6iialJa bi
... ~.,, Aıliaı'a•daa ... 
,&Utfiaiu ve blffla bir bartld 
..,. blletıpNt teıtil ettlli bir 

~..,._,• ~ ,_ .ftliJbii viicıı
~ ~ wzl emmi~
~ .. ~ b&s olu albri
• ft ~ letdetiı» de 
,,,._ •lfni& Süia ._ artılr 

.. .._ ••••••"· c..,..m.;.. 
#iti Mılai 6yall8nutlır. Ve 61-
dil ..... ..,. ,.,.. aınım beals 
.,....ıım,., ..... ,. Nt ad .. 
_... ~ lıoql-..n-. p~ 
.. ll'hıf ..ı,,.,,,,..ı,.. ıa mrıt
lrfl 
...,.,..,, .... " lwihl ... 

"le bit pbaiyeıt olsa Bapekil ı._ 
m.ı 1a6ıiifllit tannbd ile gepıı 
OD 6et alırlfli.-cidda tatlı bir 
lkamettııt11 .., •• bııgiin Ankara-
d• •nlı.,.... Yallllll lmec 

inana Kibl cl4dea blyftk pbsl
yetler oaua lıadar dürüst ve saıai
ml olabilir ve bliyü ve reel ham
lelerini pek çok alılöl ve fngnf 

nsıllarla micebbn: lcılabillrler. 

Keadllerlnbr dostu olan Bapeki
Hml~ Dr. Stoyadinovi(ia siyart1-
tlni iade «melı kere memlelıtttl
mize geleceği zaman Yugoslav
ya ismet lnönlfnfJ büylii bir dost 
Bibi selimlamakla mesııd olacak
tır. ismet ln8nifniia Belgrad 
topralına ayalı buaağı ciJnin 
uzalı olmadığı kaaatiadeyim. 
Allhra"da '8ptılım ziyaretler p
aasmda,, Yagoslavyaaıa Ankara 
sefiri •· Brdo Laarevi(ia ell
tointi diye tıınll ettiği bmuta
ymm ü umdım. 

Anhra•dan ~mr Ye Bana',. 
ve orll4aa a Yalova 7'01i7le l• 
tanbula gldecelim. Ba aqabat, 
memle•etlais baüınl• ,._ca
fım bir kit& lpa yeal ftrkiye
de basıl atmeite oldrılıım latiba
lan t.amamlayacdtn. Ba JıiQb, 
._,, . ., .. ,.~"'-- ..... ,. 
,. daNlnlllf olldl .. lldlu llh 
min«la ynıldea ihyası ve H
dla bir uiıa bamleleamesi içbJ 
burada yapılllllf olan blylJlı c•Y
Htleda,.....,,, .... bh p 
~ tllnlmdn ohıwaitıı. 
Ba lıitabı beals Aaırlamdta ba
lııZMfıılıpa bir anla blse prkdaa 
,.ı.ı. Jllll' plmMde blPM4ı1ım,, 
ayal umuda 6ııa4aa Wyle A-. 
,,,,.,_ imtisal .. ,, ... .,., ,,, 

pldifbıl •iıNilpram. 

•• M*1ı vlcade cetlrllılllllli 
b11111ı1aı:üif ıepı1t61.t, Tlril«e 
brp bl)ll » ayfı tapyaa. ye
lli Tlrlıl,e'yl 1Mmtlaıı ,.,.,.,, 
ft .,. ..,,,..,,, J'flbM bir,.,,. 
sly.t 011111 Aabra selidmfs •· 
Braalo La_,evig'tea sala ol· 
IDll§tlU. M. Braa.to W..evlı bit 
di,Jomat 4ejil6. Yalım li,,,._ 
mat olmd omm lçla p • 6lr 
pydü. o, ıaa,. lidhn4ald ıe
laülleriai Hıııi tebabbıır ve ede
bi lwwet u. -~ ıı.ıll
teleldıill•..,,..,,,, ...... bir 
plui7.ıth. •• l.-.revif 2'lir
lıiye',ı Hitit tlnrilllla. baı
I•7ınlı 6qla tepll ~hiiıi
sal almuam lıaliade 6lflit Aa
yayı nurlaadınn ..-inhlfbıa ma
llar hlaa bir oıwcadiydt ol-8 
vizltu• t4dyle seyrnmelde ve 
.anD~ B~ TIJrtiye
abJ ,.,.,,.,,, .. ,. bıual.W 4--
rqlnl ula,elıilmeillfim iri• •. 
Laantrii• Falllı Rıllcı Atq'a, 
Veiatl Tli'e" Bwltıım Belc~ye 
~,,,_ ••lswaıa. 
......... ,. •• ,. Rılla 

A_,,atadlllbıle,._~ 
........ .,.,,,,,. •öıfiileri bd
imtl• TfJdr milletine 6U eser ftl'
mek igia memleketimizi pzmei 
lfJabaııliyle yalımda Fupslav
y.a'pa 6el11ıCefinden mes'udum. 
Ken4i•ial '""Bili bir misalir o,.,_ ...,,.,_...._., 

-
Avrupa harb mı istiyor, sulh mu? 

4.vrupanın türlü mem,l.eketlerindeki dii'liince ve du11 
yuları inceli yen bir muharrir bir amerikan 

gazetesinde bu suale nasıl ce :Jab veriyor? 
Raroltl C•ll•rıdn, Loadndaıı Nn-

70rk T•ymi• ga.ınlae ıım.rdlll tir 
ynıd• diyor ld: 

Avrupacla hararetli bir llJlhJanma 
JU'lfl, milletlerarumda rekabet ve har-
bi aım yazılar ve a8zler g8rilllp du· 
yularken 10rulmaaı gereken blr mal 
bellraıektedir: Avrupa prçekteıl sulh 
iltiyor mu? 

Bllyilk harbnı 1ebeblerl hakkında 

BQyllk bar11111 
lla1aJ11u batırla

taa IMı asker, .,... 
al bir barbtn h-

klltGphaneler dolusu e1erler yuıldı. pn.md ltJaumıını 
Palrat bunlarm hiç birisinde 1914 fe - llbaıo f/t11Ji7oz 
llketinin her hane! blr millet " mem - ma 1 
le ket taraf ındarı b:ib ana ec1tlclllf lçln 
sıJrtıfına dair bir tek ubr yoktur. 

Loyd Corc•qn bu z~ara ald ya
nb nefl'ettiii hatıralarda bunun 1ebebl 
olmak üzere kısa rariltun. kargapbk 
ve yaklqan fellketin farkında olmayıı 
noktaamcla k8ril k8rilne nrar g8aterl1· 
mektedir. 

Bunda da \u hususta inceden bir ar
sa beslendifine ~ bir lclclla yoktur. 
Netice pdur: hiç idame ba llarbm ~
muıpı latemeıbif, fakat milletler bu 
fellkete lllrilklenmif w pmiflerdir. 

Bu fellketi taklb eden mlltarebden 
beri lae en Deri Ptmİf mDletler.ıe bile 
bir milltarbm hnaaı umekte, lmb le
lalncle ttahflrter 9Ulma ceJmektedlr. 

AJamı,a eobktarm41a lhtllllclle • 
rln nbay lafformalanm .alp yubm
Jan bir ta1mn mmyomlllderl. dlrt •• 
ne lllreD bulma blhla fedalanaclaa 
daha sinde mutarib etmlftl. Dikenli 
tellere ta1alarak a1m8f uker enedlerl
nln rellDl her tarafta Deflr ft ......... 

~ ........... :=--::: 
~rtılı: Gnrlerlnclen ... temnln ... -
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Sulh güvercini 

Her ne kadar sulhu seven memleket
leri korkutarak kendi maksatlarına na
il olmak siyasetini güdüyorlarsa da ha
kikatte ne Musolininin, ne de Hitlerin 
AY1'11pada bir harb çıkmasına taraftar 
oklukların.t sanmayız. 

Bunların ikisinin de tuttuğu yol bir 
takım milletleri korkutmak suretiyle 
itlerini yürütmektedir. 

*** 
Bu şeflerin vaziyetini ehemiyetlc 

hesaba katmak lazımdır, Çünkü bunla
rın vaziyeti ne ise milyonlarca sadık ve 
itaath tebaalarının vaziyeti de odur. 
İtalya, geçen kış bütün tebaasının kö -
rü körüne kendisine tabi olduğunu söy
leyen Musoliniyi teyid etmektedir. Al
manyada genç naziler, "Almanya bizim 
dinimizdir" diyorlar: siyah gömlekli 
genç f~istlerin ise ağızlarındaki söz 
şudur: "Duce ne yaparsa doğrudur.'' 

İtalya habeş harbmda tam bir birlik 
halinde Musolininin arkasından yürü • 
dil. Daha büyük hır hatbta gene b~yie 
yapmıyacağını dü~ünmek için sebeb 
yoktur. Almanyada Hitlerin iç sıyasa
sına dehşetle muhalif olduğu halde dış 
sıyasasına hayranlık gösteren birçok in
sanlara rast gelirsiniz. Bunlar bu sıya. 
sanın bir harba yol açmıyacağını, fakat 
böyle bir hadise de olacak olursa bu -
nun 1914 de olduğu gibi millet birliği

ni pekiştireceğini düşünüyorlar. 

O halde genç nazilerle genç faşist -
Jer, harb istiyorlar mı? Buna verilen 
cevab şu olabilir: bir kısım evet, bir 
kısmı hayır. Fakat bunun ehemiyeti bi
rinci derece vasfmda değildir. Her hal
de hazırlanma, diktatöre tabi olma, di • 
siplinli bulunma, bir harb zihniyetin -
den daha iyidir. Bunlar, şeflerinin de • 
diğini yerine getirmeğe andiçmişler • 
dir. 

Henüz, buralarda diktatöre ibadet, 
bir din halini almamıştır. Yalnız kor • 
kudan kimse ağzını açamamaktadır. 

Yalnız şu var ki, bir defa harb ba~
lamasın, ondan sonra herkes buna giriş
meyi bir vatan vazifesi sayar 1 

* • * 
Büyük milletlerde birçoJC kimseler 

sulhu istediklerini, bunu temin içn de 
azami derecede silahlanmak lazım gel
diğini söylüyorlar. Bunlar, bütün harb 
vasıtalarına malik olmak, fakat bunla· 
rı harb yolunda ku!l.uımamak dileğin
ce olduğunu ifade etmek istemektedir
ler. 

Bir takımları da daha kuvvetli sulh
çudurlar, fakat sulhun hatırr için milli 
hakimiyetlerini tehlikeye koymak iste
miyorlar • 

Umumi kanaat şöyle beliriyor: Mil-
11 hududlann, mlilt şerefleiin muhafa
zası sulhtan daha ehemiyetlidir. 

A vrupanın bir takım büyük millet
leri, harbtan kaçınmakla beraber kol • 
lektif emniyete de yanaşmıyorlar. Eğ~r 
bu esasa, mütarekeden sonra gelen on 
yıl içinde gereği gibi ehemiyet veril • 
miş olsaydr, o zaman bu militarist ruh 
yeniden doğmazdı. 

Bu müddet zarfında herkes sulhu is
tedi; fakat kimse bunun ücretini öde
medi. 

Her ne kadar Avrupa milletlerinin 
batta en aşkın diktatörlerin bile umu -
mi bir Avrupa harbını istemedikleri 
muhakkak olmakla beraber, ~fak bir har
bı isteyip istemedikleri sarahatle bilin
memektedir. 

Gerek İtalya, gerek Avrupa için bir 
felaket doğurması :ıtimal dahilinde o
lan habe~ harbını italyanların ekseriye-
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HENRI DE MAN VE ESERi 
Bugün Belçikanrn Maliye Nazırı olan Henri de Man, yüksek mıştır. Belçikada "iş planı'' isimli geniş bir iktısadi ve içtimai 

kıvmette eserleriyle ilm'i kabiliyetini bütün dünyaya tanıtmış program vücuda getirerek bunu işçi partisine kabul ettiren 
mflletlerarası bir şöhrettir. Sosyalizm ekolüne mensub bulun- alim, parti tarafından ikinci reisliğe seçilmiştir. Bir sene 
makla beraber Marksizmin birçok esaslarını tenkide tabi tuta- müddetle koalisyon kabinesinde nafra nazırlığı yapmış olan 
rak ''Marksizmin ötesi" ve "Sosyalizm fikri" gibi fundamantal Henrt de Man, bugün maliye nazırı bulunmaktadır. Aşağıda 
eserler vücuda getirmiş olan Henri de Man, uzun zaman mek- meşhur fransız muharirlerinden Bertrand de ]ouvenel'in bu 
teblerde profesörlük etmiş, Amerikada ve Almanyada çalış- alim diplomatla yaptığı bir mülakatı okuyacaksınız. 

Wells'in tasavvur etmiş olduğu 

"müstakbel şef'' in imajı zihnime yer -
leşmiş kaldığı içindir ki, daha kendisi
ni tanımadan çok önce, Henri de Man
ın hayranıydım. 

Modern demokrasilerde, iktxdarx 
ellerinde tutan partilerin programları 

muhtelif vatandaş kategorilerine yapıl
mış vaidler kataloğundan başka bir şey 
değildir. Kalın puntolu başlıklar sıra • 
sile işçilere, köylülere, "orta sınıflar'' a 
eski savaşçılara, gençlere hitab edildi
ğini işaret eder. 

Programın yazıcısı, o programın 

hangi vasıtalarla tahakkuk edebileceği 
keyfiyetiyle alakadar olmaz. Vadedilen 
tedbirlerden bazılarının biribirini nak
zettiği kendisine isbat edilirse utanç 
duymaz. O, bir ilan ressamı vaziyetin -
dedir. 

İktıdara gelmeden önce, ancak ka • 
moyu hesaba katar. Bir kere o mevkie 
yükseldi mi, ancak o zaman, realiteler. 
le temasa gelir. 

De Man'a gelince, o, basit, iptidai 
mantıkı, hayret verici, orijinal ve inkı· 
labcı bir şey yapıyordu. İktrdar mevki
indeki bir devlet adamının elinde bu -
lunan maddi imkanları tetkik ediyordu. 
Hükümet adamları, hatta diktatörlük 
salahiyetlerine malik bulunmasalar bi· 
le, insanları müstahsil faaliyetlerini da
ha rasyonel bir hale sokmaya sevket
mek için birçok imkanlara sahibdirler. 
Topraktan, makineden, insan emeğin

den daha verimli bir şekilde istifade et· 
mek kabildir. Şu şartla ki bir plan ya • 
pılmış olmalıdır. Daha Almanyada üni
versite profesörü bulunurken De Man 
bu mesele üzerinde düşünüyordu. 

1933 de Belçikaya dönünce, devlet 
mekanizmasını ve iktrsadi meseleleri 
en yakından bilen yüzlerce iyi niyetli 
adamı etrafına topladı. 

Bu De Man, bir nevi cemiyet mü • 
hendisi idi. 

Eğer buhran bütün istihsal şcbcİfo· 
sini dezorganize etmiş olmasaydı, bu 
çalı~malara pek fazla kulak asan olmı
yacaktı. Amele sınıfları yarım asırdan 
beri hayat şartları daima inkişaf gös
terirken birden bire yeniden fenalaştı
ğmı görmüştü. Sosyalist partiler ka 
pıtalizmin iflasını ilan ettiler. Fakat 
kumanda manivelasını ellerine alacak o· 
lanlara düşen Herkülvari vazifenin he
ybeti karşısında mütereddid kaldılar. 

ti arza etmişti. Sulhu en çok seçen in 
gilizlerden bir kısmı da Süveyş kanalı -
nın kapatılmasını ve bir Akdeniz har -
bı ile Musolini tehlikesinin bertaraf e 
dilmesini istemişdiler. Hitler, Avustur
ya'ya karşı bir küçük harbı göze aldır· 
mamış mı idi? 

1914 senesinde de alman ve Avus -
turya diplomatları Sırbistana karşı kü
çük bir barba girişmek tasavvurunda i
diler. Halbuki bu harb, Japonya, Ame • 
rika, Çin ve İngiltere de dahil olduğu 

halde bütün dünyaya yayıldr. 

Bütün bu acı tecrübelere rağmen ha
l~, Avrupanm bir bütün olduğu fikri 
gereği gibi yerleşememiştir. &r halde 

kollektif emniyet, bir hayal halinde 
kaldığı müddetçe, tehlike kollektif ma
hiyetini muhafaza edecektir. Bazı mem-

leketler, her hangi bir harbm dışında 

kalabileceklerini umuyorlar. Meseıa, 

Rusya ile Almanya arasmda bir harb 
olursa bunun İngiltereyi alakadar etmi· 

yecegını söyleyen İngilizler vardır. 
Fakat buna imkan bulunabilir mi? Me
sele buradadır. 

Avrupa halkından pek azı Avrupa • 
run bir bütün olduğunu ve müşterek 

tehlikeye maruz bulunduğunu takdir C• 

debilmektedir. 
Bir takım diktatör devletlerde pro. 

paganda sayesinde halk, dışarda ne tür
lü bir sıyasa takib edildiğinin farkında 
bile değildir. . *. 

Reis Ruzvelt, bir defa dünya sakin
lerinden ancak yüzde otıunun barb is
tediğini söylemiştir. Bu söz, Avrupa 
iç.in doğrudur. Fakat halkın ekıeriy~ti 

~---------------
İşte o zamandır ki Henri de Man 

planını teklif etti. ve 933 noelinde Bel
çika işçi partisi taarfından yapılan kon· 
gre, planın kabulune karar verdi ve mü
ellifini bir hamlede partinin ikinci re
isliğine seçti. 

Birkaç hafta sonra, fabrika duvarla
rı üzerinde tebeşirle yazılmış "iş pla
nı•• kelimeleri görülüyordu. Buhranın 
şiddetinden muztarib olan bütün bir 
sınıf halk birden bire ümidlenmişti. 

P. O. B. nin sosyal - demokrat şefleriy
le Henri de Man arasındaki zihniyet ay
rılığını karakterize eden nokta, onun 
planına "iş planı" adını vermesidir. O, 
böylece, herkese i~ vermek ve bu işe 
azami sosyal faydasını bahşetmek ta • 
savvurundaydı. Eğer plana ad koymak 
işi bir Vanderive1de'e, bir Wauters•e 
verilmiş olsaydı, "1.lar, daha ziyade bu 
planın istirahat, ve ücretlerin yüksel -
mesi imkanlarını bahşedeceğini karak
terize etmek istiyeceklerdi. Sarfoluna
cak gayret üzerinde duracak yerde, top
lanacak yemişlerden bahsedeceklerdi. 

Hakikatte de, eski sosyal • demok
rat şefleri, bu yanık yüzlü, pazulu ada
ma iyi bir gözle bakmıyorlardı. 

Fakat gene de, taktik itibariyle, 
planın propagandasına iştirak ediyor

lardı. 

NAZARİYECİ İŞ BAŞINDA: 

Bütün bunlar eski hikayelerdir. Po
zitif bir "hüküm sürmek sanatı" telak
kisi yapmış olmak sifatiyle bütün dün· 
yaca tarunlllIŞ olan bu sosyolog, bu ik. 
trsadcı, "yeni şef'' in bu protatipi, Bel
çikanın maliye nazın olmuştur. Bundan 
böyle onu eesriyle muhakeme edebili • 
riz. 

Bu eseri tetkik etmeden önce, insaf
lx olmaya hazırlanılır. Henri de Man, bir 
sene müddetle ilk Van Zeeland hükil
metinde ''nafıa ve işsizliği tasfiye" na
zırlığı etmişti. Bu hükümet planın tat· 
biki için teşekkül etmemiş, azaları üç 
eski parti mensuplarından terekküb et
mişti. Ve nazırlar hiç şüphesiz ki bu 
partilerin tesirlerinden kt!:ıdilerini kur
taramamışlardır. 

De Man altı aydanberi maliye nazx
rıdır ve bu, demokraside en mühim olan 
şahsiyettir; çiinkü her nazırın her te • 
şebbüsü, bir masrafı icab ettirdiği tak
dirde, daha önce hazineye sahih olan 
maliye nazırının tasvibine bağlıdır. 

harb n;\sıl çıkar ve yahud harbtan ne su
retle kaçınılır? Bunlardan gafildirler. 

Eğer günün birinde Avrupa yeni bir 
barba girişecek olursa, . bunun sebebi, 
zorla iktıdar mevkiine gelmiş olan hü· 
kümetlerin memleketlerinde harb sev
gisini yayması, buna karşı da öteki mil
letlerin silahlanma yarışına girişmele
ri olacaktır. 

Binlerce hararetlf E;enç, her ne ka • 
dar harb istemiyorlarsa da macera is
terler; sömürgeler ve ,-.-eni yeni toprak
lar ele geçirmeyi isterler. 

Sonra sulhu seven, silahlanmakst • 
zın oturan memleketler de günün bi • 
rinde istila edilecekleri, parçalanacak
ları söylenmek mretiyle korkutulmak
tadır. 

Harba karşr korku, cazibe duyguları 
gösteriliyor. Korkuyu gösteren yaşlı • 
lar, cazibeyi gösteren de bir takım 

gençler, bilhassa işsiz kalıp da sulh 
kendilerini tatmin etmiyen gençlerdir. 

Belki de günün birinde halk kütlele· 
ri, evvelce de yaptıkları gibi körü körü
ne bir maceraya gireceklerdir. 

Tayyarelerin bombalari:;ı le memJe • 
ketin her tarafını ateş hattı haline so • 
kacak bir harb karşısında en inad
cı sulh taraf tarlan bile lakayd kalamaz
lar. 

Her ne kadar geçen harb unutulma· 
mış ise de ortada bir genç nesil var • 
dır ki onu ancak kulaktan duymuştur. 

Geçen harb, muharebe ile hiç bir şe
yin kazanrlmıyacağını göstermiş olma· 
sına rağmen halS. Avrupada harbm on 
dokuzuncu asırda olduğu gibi, işe ya
rıyacagına inanan diplomatlar yok de
i ildir . 

Fakat dört aydanberi Van Zeeland ka -
binesinin tam salahiyet mühleti hitama 
ermiştir ve nazırlar "meclis kontrolu·• 
denilen kuvvetle mücadele mecburiye • 
tindedirler. 

Demek oluyor ki eserin mütalaasına 
ihtiyatla girilmektedir. Ve insan inki· 
sardan o derece korkar ki bakmakta te
reddüd eder. 

*** 
Görülen nedir? 
İşte "işsizliği tasfiye" nazırı tara -

fından elde tedilen netice: 1935 martın
da işsiz kadın ve erkek vatandaşların 

sayısı vasati olarak 256 bin kişiydi. Bir 
sene sonra bu mikdar 165.000 e inmiştir. 
Ve şimdi ancak 129.000 dir. 

Ve işte ''maliye nazırı" tarafından 
elde edilen neticeler: §imdiden mecli
se verilmiş olan 1937 büdccsinde 171 
milyon varidat fazlası vardır (9 milyar
lık bir büdce üzerinden bu ehemiyetli 
bir rakamdır.) 

Fakat De Man'ın sırasiyle işgal et
miş olduğu iki nazırlık sahasındaki 

muvaffakiyetlere Van Zeeland - De 
Man grupunun eseri olan aynı iktısadi 
kalkınmanın birer safhası nazariyle 
bakılmak lazımdır. 

Bu kalkınma, Belçikaya geçer geç • 
mez göze çarpmaktadır. Sınai istihsa
lin, ticari hareketlerin artması, işçi üc
retlerinin ve ticari karların yükselmesi, 
bütün bunlar yalnız istatistiklere yazıl
makla kalmıyor memleketin manzara • 
sından okunuyor. 

NAZARİYECİ MUVAFFAK 
OLMUŞTUR. 

Doktrinci, nazariyeci, entelektüel 
muvaffak olmuştur 1 endişelerimiz bey
hudeydi. Ve bu kanaatı elde ettikten son. 
ra Henri de Man'a dönerek ona diyebi
lirim ki: 

- Tecrübesi yapılmıştır. Halk bun
dan sonra bilecektir ki hükmetmek sa
natı son derecede güç bir tekniğe ihti
yaç göstermektedir. Bu tekniğin maruf 
üstadlarını intihab ettiği için, onların 
gayretlerine hürmet edecek ve netice -
lerine göre büküm verecektir. Sizin sa· 
yenizde politikada pozitif devre açıl

maktadır. 

Fakat De Man'la görüşmeden önce, 
etrafıma biraz bakınmak, ve Belçika 
halkının ne söylediğini dinlemek lazım
dır. 

Kırk sekiz saat içinde farkına varı • 
lrr ki Belçika halkı Leon Degrelle'in 
tahrik etmiş olduğu tehyiç cereyanları
nın tesiri altındadır. Henri de Man, Van 
Zeeland'la birlikte, memleketin manza
rasını değiştirmiştir. Bütün sefalet 
alametlerinin yerini refah alametleri 
almıştır. Millete yapıl~ş olan bu mu
azzam hizmet, büyük bir minnettarlık, 
hayranlık ve sevgi hareketi doğurmuş
mudur? 

İşte De Man, piposu ağzında kar • 
şımdadır mütebessim ve gevşemiş vazi
yetle, üstündeki spor kostümü ve ağır 
ayakkablarını ateşe uzatması ile bana, 
lskoçyada, bir av kulübesinde bulundu-
ğumuz tesirini veriyor. 1 

- Evet, muvaffak olduk, diyor. "De
valüasyoıı'' dan btlri he:ı:fey heAllwı • 

mıza uygun olarak vukua gelmiştir~ 

Hatta biz kazalara karşı ihtiyat payı 
ayırmak lüzumunu hissetmiştik. Fakat 
kaza olmamı1tır. Bu itibarla, hadiseleıı 
düşündüğümüzden daha süratle yürü • 
müştür. B\ribirini müteakib alacağr~ 

mız tedbiılerin bir muhtırasını tutuyor
duk .. 

- Biliyorum, dedi. B. Van Zeeland, 
bana on beş ay önce bunu göstermişti~ 
Ve o zaman almış olduğum kopya üze
rinö.en, hazırlamış olduğunuz "reform· 
lar tarifesi'' nin gerçekleşmesini dere-o 
ce derece takib etmiştim. Biliyorsu
nuz ki bizde maalesef hükümet, icraatı• 
na bu derece hakim olamamıştır. 

Henri de Man'ın bir tebessümü ha .. 
na artık, sözlerinin, muhtemel neticele
rini göz önünde tutmadan beyanatta 
bulunamayacak bir mesul devlet adamı 
olduğunu hatırlattı. 

- İktısadi vaziyetin düzelmesi, ta• 
savvurumuza uygun çıkmıştır. Kısacası 
"buhrana karşı'' politikası muvaffak ol• 
muştur. 

Buhrana karşı politikasından bahs
etmekle, !rOk büyük bir ehemiyet verdi .. 
ği bir tefrik yapıyordu. Mensup oldu. 
ğu hükilmet, ancak "menfi" diye vasıf• 
landmlabilecek bir işle meşgul olmu§o" 
tur: buhrana karşı mücadele. Şimdi de 
geriye, pozitif işe girişmek, yeni birce
miyet kurmak, veya daha realist bh: 
ifadeyle, insan gayretlerini kütlelerin 
lehine daha iyi idare edebilmek ıçın 

mevcud teşekkülleri yavaş yaavş tadil 
etmek işi kalmaktadır. 

Plan, hükümetin gitmiş olduğundan 
çok daha ileri gidiyordu. Ve bu plan 
bile, De Man'm naJzarında ancak illi 
merhaleyi teşkil ediy-0rdu. Demek k~ 

De Man muvaffakiyete rağmen, kendi· 
ni tatmin edilmiş eddedemez. 

Halbuki kabine azaları ve hele bun· 
larla meclis ekseriyet arasındaki anlaş.
ma kalkınma işinin tahakkukiyle mah
duddu. 

Şimdi koalisyonu dağıtmak, ancalC 
en aktif unsurları muhafaza ederek, 
partilere değil, bütün milletin bu yeni 
adamlara itimadına istinad ederek ile .. 
ri gitmek lazımdır. 

Fakat memlekette böyle bir tahliye• 
ye imkan verecek bir kamoy hareketi 
mevcud mudur? Tek müşahede edilen 
kamoy hareketi, hükümete karşı müte• 
veccih reksi:st hareketidir. 

REKSİZM'İN YÜKSELMESİ. 
Reksizm bir adamın etrafında top• 

lanmış ve bu itibarla İtalyan faşizmiy· 
le alman nasyonal - sosyalizmine benze
yen bir kütle hareketidir. Hareketi ge• 
çişi 2 sonteşrin 1935 de başlar. Demek 
oluyor ki De Man tecrübesinin en ha • 
raretli devresinde, halkın biraz ferahla· 
maya başladığı zaman bu hareket geniır 
}emiştir. Reksizm, bu tecrübenin seme· 
releri elle tutulur bir hale gelmiş oldu· 
ğu bir zamanda, 1935 mayxsmdanberi 
fantasitik bir surette inkişaf etmiştir. 

Neden? Solcu sosyologlar ve başta 
Henri de Man faşist hareketlerin sefa
let ve ümidsizliğin hüküm sürdüğü bir 
zeminde inkişaf ettiğini söylemiş de • 
iil midiler 1 Ve faşizmi önlemek için 
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buhrana karşı mücadeleye girişmek la • ı 
znn geldiğini ileri sürmemişler miydi? 

Fakat işte, buhramn mahir mücade
leciler elinde buhran kelimesini lfıgat
ten çıkaracak derecede mağlllb edilmiş 
olduğu bir memleket. Fakat gene de 
halk yığınları Leon Degrelle'in ardın -
dan heyecanla yürümektedir . 

HER ŞEYE İKTISAD HAKİM 
DEGİLDİR. 

Henri de Man'a soruyorum: 
- Reksist hareketin, böyle bir hadi

seye muhalif addedilen şartlar içinde 
inkişaf etmesini nasıl izah ediyorsu • 
nuz? 

Bana anlatıyor ki, dört buhran sene
si zarfında bir nevi kamoy "bassaslaş -
ması·• husule gelmiştir, ve kütlenin zih
niyet değiştirmek hususundaki uyu
şukluğu, onu, buhran bittikten sonra da, 
bir "buhran zihniyeti" içinde bırakabi
lir. Esasen kalkmmamn faydalan, bü • 
tün halk saflarına henüz sirayet etme • 
ıniştir. Ve orta sınıfların uğramış ol • 
dukları ziyanlar uzun seneler geçmeden 
tamir edilemez. Fakat bütün bunlar 
açıkça: 

- Bu da var, fakat hepsi bundan iba
ret değil, der gibi söylenmişti. 

Filhakika birdenbire sesini değişti
rerek dedi ki: 

- Sonra da, her şey iktısada tabi 
değildir. Fikir cereyanları vardır. Av
rupayı birkaç senedenberi Belçika ve 
Fransaya da geçmiş olan ve geçişi iktı
sad! konjonktürden müstakil olan fikir 
tereyanlarmı katetmektedir. 

- Ne gibi fikir cereyanları? 

- Kütlelerin otoriter ve mesul şef-
lere inanmaya ve bilhassa onları sevme· 
ye mütemayil bulunduğu bir hakikat -
tir. Kütleler, büyük çapta ~ahsiyetle • 
rin meydana çıkmasına mani olduğu i
çin parlamanter usulü sevmezler. 

Henri de Man'ın uzun seneler zar • 
fmdaki çetin çalışmalarım düşünüyo • 
rum. Hadiseleri sabırla toplamak, uzun 

düşüncelerle bunları sıraya koymak, 
dünün dersleriyle, bugünün tecrübele
rinden hiç bir şey ihmal etmemek, ve bu 
arada karanlık ve fakir işçilerin haya
tım yaşamış olmak, bu asil bir hayattır, 
ve eğer devrimiz bir hürmet hissine sa
hih olsaydı, şimdiden bu adamı tarihin 
yapacağı şekilde bir muameleye tabi tu
tardı. 

Evet, fakat bütün bunlar kütleyi he
yecanlandırmaz. O, kendisi için çorak 

bilgi çöllerinde yol aranmasını değil, 

fakat kendisiyle, şehir meydanlarında 

laübali bir şkilde dirsek dirseğe bulun
masını ister. Bundan başka Henri de 

Man'm siyasi arkadaşları da onun şöh
retini yaymaya yardtm etmemişlerdir. 

Fakat onlar bir tenkid hastalığına müb· 
teladırlar, ve onu tenkid etmekle onun 
seviyesine yükseleceklerini sanırlar. 

Bu hareketleriyle, sadece, kendilerini 
de beraber yükseltecek olan bir kanaa· 
tin doğmasına mani olurlar. 

REFAH KAFİ DEÔİLDİR. 

De Man diyor ki: 

- Tecrübeyle anlaşılıyor ki, halk 
kütleleri, başındakilerden, iyi id:lreci 
olmaktan başka şeyler istemektedir. 
Esasen, sosyalizmin, bugün kapitaliz -

rnin kendisine kalan mirasım toplamak
ta gösterdiği aczin sebebi de burada a· 

ranmalrdrr. Sosyalizm yavaş yavaş mis
tiğini kaybetmiştir ve yalnız realiteyle 
meşgul olmuştur. 

- Halkın, maddi menfaatlerine uy
gun bir idareden başka istediği nedir? 
diyorum. 

De Man, piposunu tutan eliyle müb
hem bir işaret yapıyor: 

- Kendiletinc heyecan verilmesini. 

Hassasiyetlerine hitab edilmesini, ken· 

dilerine yeni bir devrenin açıldığının 
temin edlmesini. Hayat seviyeleri ne 
kadar asağt olursa olsun, insanlara, 
kendilerine aşılanan gurur, maddi a
vantajlardan ziyade haz ve saadet ve • 
rir. 

- Demek ki, diyorum, maddi bakmı
Öan tamamen değişmiş olan bu memle. 

ket. siz ona ancak sağlam realiteler 
vermek i.Şiyle iktifa ettiğiniz için saa-

dete kavuşamamıştır! halbuki sizin na
zırlık nazariyeniz de, dramatik kıymet. 

ten mahrum olmayan ve heyecan uyan
dırması icab eden safhalar vardı. Daha 
nafıa nazırlrğınızın ilk haftalarında, ba
kanlığınızın derece itibariyle ikinci ge
len yüksek bir memurunu azlettiniz. 
maliye nazırlığına ge~er geçmez en 
,.&kaek memurunuzu adliyenin pençesi
ne teslfm. ettfnh. Biit6n bttnlarm hal . 

lNGİLTERE · İT.l~LYA MÜNASEBATI 
Frankfurter Saytun;tun Londra muhabiri Kazetesine yaz. 

dığı bir yazıda diyor ki: 
İngiliz • italyan münasebeti hemen hem;n ani denecek de

recede birdenbire iyileşmiştir. Böyle bir değişiklik ve salah her 
şeyden evvel, Eden'in parlamentoda söylediği nutuktan sonra, 
Musolininin, kendi memleketindeki matbuat politikasını me
haretle idare etmesinden ileri gelmiştir. 

Yugoslavya, Yunanistan ve Türkiye ile yapılmış olan deniz 
andlaşması örneğinde ve İtalya aleyhinde olan bir deni,. and
laşması yapmamak hususunda söz vermeğe hazırdır. 

Danzig Almanya ile Lclıistannı arasını açıyor. 

Jlış bakanının nutkunu işittikten sonra, bunun italyan ga
zetecileri üzerinde yaptığı ilk reaksiyon bir hayal inkisarı idi. 

Frankfurter Saytung gazetesine Danzil(den bildiriliyor: 
Sol cenah partileri ile birlikte milliyetçi leh organizasyon. 

ları tarafından Danzig serbest şehrine karşı açılan mücadele 
gittikçe şiddetli bir hal almaktadır. Fakat bu duyguların, gazetelere aksetmemeleri için Muso

lini büyUk gayret sarfetti. Hele, hemen bu hadisenin arkasın
dan, Büyük Britanya ile akdedilmiş olan yeni ticaret andlaş
masiyle ingiliz hükümetinin Adisababa'daki muhafız kıtasıru 
geri çekmeğe söz verişini kendi matbuatının hararetle alkışla
masına çok büyük ehemiyet verdi. 

Vestmark adındaki cemiyetin idaresinde olmak üzere Dan
zig'in yanı başında bulunan Gdimgen'de yüzbinlerce kişinin 
iştiarkiyle tertib edilmiş olan tezahürlerde söz alan katolik 
papası Jozef Sarkofski leh hükümetinden, "artık aşırı bir de
receyi bulan Danzig'in arzularına bir nihayet V$rmesini ve 
bu şehirle Lehistan arasındaki münasebetleri kati surette hal 
ve fasletmesini'' istemiştir. 

M usolininin, italyan gazetelerini bu anlaşma düşüncesine 
uygun bir ifade yoluna sokuşu, Britanya hükümet mahfillerin
de çok kuvvetli bir tesir ve intiba brraktr. 

Bu cihet Baldvin'in, italyan efkarıumumiyesinin Eden'in 
teminatım, Akdenizdeki italyan • Britanya menfaatlerinin kar
Şllaşmadıkları, bilakis biribirlerini tamamladıkları tarzında 
telakki ettiğini kaydeden beyanatından da anlaşılmaktadır. 

Sosyal demokratların hatibi Risinek, bazı mahfillerin ta • 
savvurlarını daha açık bir surette ortaya atmıştır. Bu hatib, 
"Danzig'in yeni leh mareşalı Ridz - Smigli'ye hediye edilme. 
sini" ileri sürmüştür. 

Münasebetler kongre şekline gelince, bu arada Musolini, 
iki memleket arasında bir Akdeniz anlaşması hususunda ne 
düşündüğünü de açıkça söylemiştir. Vard Prays'm kendisiy. 
le yaptığı görüşmede, birçok maddeli ve pratik olmıyan bir 
pakt yerine centeJmen Agreemun yapılması düşüncesinde ol
duğunu kaydetmiştir. Böylelikle, Büyük Britanya ile İtalya 
arasındaki Akdeniz meslesinin ortadan kaldırılması imkanları
na İngiliz hükümetinin de yaklaşmasını çok ümid verici bir 
şekle solonuştur. 

Gdingen lejiyonerlerinin başkanı nutkunu söylemeğe baş
layınca bu tezahürler en taşkın devresine girmiş oldu. Bu hatib 
"Son günlerde Danzig'de yapılan tazyik hareketlerine Lehis
tan'da yaşayan almanlara karşı tatbik etmek suretiyle muka
bele edilmesini", hükümetten istemiş ve sözünü, "sahil boyun. 
da bulunan alman mülklerinin satın alınmasını ve Lehistanda
ki alman ticaret müesseselerinin lehlileştirilmesi" icab ettiği
ni kaydetmekle bitirmiştr. Bu tezahürlerden sonra alay hükü
met komiserliğine doğru yollanmıştır. Bu alaym taşıdığı lev· 
halardan birinde şöyle bir yazı vardı: 

Daha şimdiden, ingiliz dış bakanlığı teklif edilmiş olan bu 
Centelmen Agreemun'un sadece nota teatisi şeklinde mi yoksa 
bir protokol yapılması suretiyle mi meydana getirilmesi muva
fık olacağını tetkik etmeğe başlamıştır. 

Öyle anlaşlryor ki, Britanya politikasrna en muvafık geleni, 
nota teatisi şekli olacaktır. 

"Berlinden gelmiş tahrikçilerin Danzig'den dışarı atılma. 
larını talebediyoruz I" 

Ne yazık ki, bu gösterilerde bahsin mevzuu olan herhangi 
bir mesuliyet taşımayan ve baştan çıkarılmrş yığın değildi; bu 
tezahürlerde, Lehistanın politika hayatmda·ehemiyetli rolleri 
olan şahsiyetler de bulunuyordu. 

Deniliyor ki, bu takdirde Britanya hüklimeti, böyle bir 
nota teatisinde, habeş anlaş~lığmda olduğu gibi, Milletler 
Cemiyetinin zecd tedbirleri tatbika karar vermesiyle birlikte 

Dikkate şayan olan diğer bir cihet de, Gdingen komiseri • 
nin bir hükümet binasının balkonuna çıkarak tezahürlere ka
tdmış ve hatiblerin kararlarını kabul etmiş olmasıdır. 

Irk.lar 
Gobinean, insan ırklarının mevcu

diyeti yüzünden ortaya çıkan en mü
hinı meselelerden bazıları üzerine, na
dir ıbir düşünce ve ifade canlılığıyle, 
dikkati ilk önce çekmek liyakatini ka
zanmıştır. Ne yazık ki, o, bu meseleleri 
romantik safiyane ve yanlış bir tarzda 
halletmiştir, vt: bugün medeni dünya
mn bir kısmı üzerinde hükmeden ve 
şimdiden zararlı neticelerini müşahede 
etmiş olduğumuz ırk mistiğinin doğma

sında amil olmuştur. 

Gobinean'nın tezi kısaca şöyle hü-
15.sa edilebilir : "a) tek saf beyaz ırk 
olan, ari ırkın bütün değerleri üzerin

de ezici üstünlüğü ; b) zamanla, ari: 
ırkm diğer ırklarla ihtilatından, bugün 
Avrupayı dolduran bir takım yarı ırk

ların çıkması ki bunların kıymeti, da
marlarındaki ari kanın miktariyle mü
tenasibdir. Böylece yalnız beyazlarla 

renkli ırkla~ arasında değil, fakat be
yaz ırka mensulb muhtelif zümreleri 

arasında da kıymet mertebeleri kabul 
edilmektedir ; e) Bu ihtilatlar ve ırki 
müsavatsızlıklar insanlığın inkişafı ve 

tarihin ceryanı üzerinde müessk ol .. 
maktadır : Bütün büyük medeniyetler 
bir ari kan katılmasiyle doğmuş ve bu • 
kanın diğer ırklara aid kanların karış
ması neticesinde tereddi etmiştir.,. 

Halbuki, şurası kabul edilmek la
zrmdırki, saf ırklar, dünyamızdan çok 
eskidenberi kaybolmuştur; insan daima 

göçücü bir hayvan kalmıştır, ve ne za
man iki ırkın mümessilleri temasa gel-

seler, bazen çarpışmakta ve ekseriya 
çiftele§Illektedirler. Bugünkü ırklar, az 
veya çok istikrar kazanmış melez grup
lardır. 

Diğer taraftan, sarışın ve dolikosefal 
olsa bile, birinin diğerlerine üstünlü
ğünden bahsetır.ek doğru değildir, çün
ki her gurupun kendine bas meziyetleri 
vardır. Medeniyetin terakkilerinde en faz 
la rol oynamış olan çok karışık menşeli 
halklar olmu§tur. İhtilat, ekseriya sa-

kı tehyiç edecek hadiseler olması icab 
etmez miydi? 

Gülümseyerek:: 

- Bu hadiseleri hatırlatmak için al
legorik tablolar resmettirmedim. Her 
şey silkfin içinde geçti. Bunlar da te -
maşaya değer bir taraf yoktu. 

İşte hakikat. 

Hükümet, artık halk için, en müte
vazılarm bile kendilerine bir rol veril
mesini istedikleri muhteşem bir tema
şa mahiyetini almıştır. 

Başına nazariyeci ve tatbikatçı ola
rak zaferlerinin defnedallarınr koyan 
butün dünya iktısadcılarının alkışları
na bigane kalarak, mrrıldanıyoı:: 

- Evet, yükseliş halindeki bütün bu 
iktısadi endeksler, çok iyidir. Fakat on 
lara bekledikleri saadeti nasıl vermeli? 

Bertr•nd d• ]ıoırvellfll 

ve ırkçılık proplemi 
nılmış olduğu gıoi zararlı olmak, Go
binean'ın dediği gibi bir "lekenin,. ve 
bütün terddilerin sebebi olmak şöyle 
dursun: ekser hallerde mahsullerin can
lılık ve ınüsmirliğini arttırır: manen ve 
maddeten hakiki bir muharrik teşkil 

eder. 
Demekki bugün bazı memleketlerde 

yapılmış olduğu şekliyle ırkçılık, gayri 
ilmi: bir doktorin telakki edilme~ ın

zımdır. 

Üstün n k yoktur. 

Fakat ı:ırklar hiç bir zaman saf de· 
ğilseler, daimi bir değişme halinde bu· 
lunuyorlarsa, hiç biri hakikaten diğer

ine üstİ.in denilemezse, hiç biri efendi 
ve hiç biri köle olmaya namzed değil· 

seler bile, gene de her !birinin, kendi 
madd.i ve manevi karekteristiklri, mu-

ayyen bir şahsiyeti olan biribirinden 
ayrı bir ırk tc~kil etmesine bu bir mani 

teşkil etmez. Onları teşkil etmekte mü
essir olan irsi kombinezonların içinde, 

muhakkak ki, diğerlerinden daha fay
dalı olanları vardır. Bu neviden kom

binezonlardan biri, ihtilatlarm tesadü
fiyle bir milletin bünyesinde tahak

kuk ettiği zaman bunu korumak arzu 
edilir bir şeydir, ve şuurlu bir devlet 

bu yolda pratik tedbirler almak tema
yülünü duyabilir. Irkçı nazariyelerin 
tek kabul edilir _şekli budur. 

Şunu da ilave edelim ki daha omo
jen bir irsi terkibe malik olmak keyfi· 

yeti bir millete daha büyük bir his ve 

aksiyon birliği, ve bu baknndati daha 

büyük bir kuvvet verir. Bundan başka, 
bütün mistikler gibi, ırk mistiği de, 

kuvvetli fakat tehlikeli hir manivela, 
kollektif bir tehyi~ kaynağı olabilir, ve 

bu hususiyetleriyle, bir hükmetin e
linde siyasi ve tecavüzi ııavele.re vasıta
edilebilir. 

FRANSIZ IRKI 

Ne sayı, ne de kıymet itibariyle 
Fransız ırkı kafi bir vaziyette değildir. 

Bir memleketin nufus azlrğr, geq;i, 
bazen gerek kendisi, ve gerekse komşu

lan i-ein, nufus fazlalığından daha az 
zararlıdır : Fransa temamiyle sulhçu 

oluşunu ve fazla vahim iktisadi buh
ranlardan uzak kalışını kısmen nufus 

kesafetinin azlığına borçludur. Fakat 
doğwn azlığının imparatorluğunun bü-

tün kaynakh:rmı temamiyle işletmek 

imkanını Fransaya vermediği ve dün-

yadaki nufuzunu azalmasında rol oy
nadığı da inkar edilemez. Her hangi 
bir milliyetçi düşüncenin dışında, Fran
sız kültürünün bugünkü medeniyete 

yapmış olduğu büyük hizmetler bakı
mından da; bu hale- ancak tee&Silf edi· 
lebilir •. 

Fakat dahası var : biz, modern in
'kişaf m basxnda olan bütün memleket-

ler gibi, iki sebebden ileri gelen bir 
müterakki tereddidin tehdidine maruz 
bulunuyoruz. 

Hayat şartlarının kolaylaşması ve 
bilhassa sosyal yardımların ve tıbm 

inkişaf etmesinden ileri gelen anti • 
selection, başta zikredilmek lazımdır. 

IRK TASFiYESi 

Eskiden, bütün hayvan cinslerinde 

olduğu gibi, insanlıkta da, fena teşek

küllü veya fazla cılız ferdler hayat güç

lükleri yaşama rekabetleri dolayısiyle 

otomatik bir surette ayıklanırdı. Dev

rimizde ise, lbilakis, bunlar himaye ve 
itina görürler, ve irsiyet yoliyle, ku
surlarını ahfadına ge~meye muktedir o
larak yaşatılırlar. Tabatta kötünün a
yıklanması mevcudken, medeni insan- • 
lıkta, tek husule gelen selection harbler 
yoliyle olmaktadır ki, en iyi te~ekküllü 
ve en cesur ferdleri imha etmektedir. 
Bunun neticesi şudurki kötü tohum
ların aramızda kaynaşdığmı gürl.iyoruz, 
ve bu suretle mesela delilerin nisbeti 

· dcıima artmaktadır. 

İkinci bir tereddi sebebi de Fransa
da muhtelif vatandaş katagorilerinin 
aynı veludiyet derecesine sahib olma
masıdır. 

Umumiyet itibariyle, çocuk adediyle 

kültür seviyesi arasında menfi bir nis

bet mevcut olduğu müşahede edilmek

tedir. Bir çok vesikalar gösteriyor ki, 

en az velud olanlar sanatkadarla üni

versite profesörlerid1r. Bilakis, akll 

kuvvetleri yerinde olmayan analar, va

sati olarak, normal analardan iki misli 

fazla çocuk yapmaktadırlar. Ve serhoş 
aileleri bilha~sa veluddurlar. 

Manevi kabiliyet ve nıeziyetler de 
kusurlar gibi irsen geçerler, halbuki, 
sanatkarlarla alinılerin ve hatta üniver
site profesörlerinin, cemiyette en iyi 
irsiyet şartlarını haiz kimseler olduğu 

1 
inka.r edilemiyeceğine göre, bu teşek· 
küllün ahlatlarma intikal yoliyle kabil 
olduğu kadar yapılması arzu edilir. 
Halbuki en iyi ferdler en kısır kalmakta 
ve ortadan kaybolmakta, diğer taraftan ı 
en fenalar fazla çocuk yapmaktadırlar. 
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Böylece, nesiller boyunca, irsi bir 
tereddi husule gelmektedir. 

ALINACAK TEDBİRLER 

Dvlet, şi;-ndiye kadar bu kötülüğü 
ortadan kaldirmakla a s 1 a meşg u1 

olmamışttr, ve gayri kafi derecede ter
biye edilmiş olan kamoy bunu idriik 
etmemiştir. Bunlar ne yapmalıdır!ar? 

ilk önce düşünülecek tec:U:ıirler üç ne· · 
vidir. 

1 - Henüz gayri kafi olan sosyai 
ijyen kanunlarını kuvvet1endirm~k. ve 
çok çocuklu ailelerle, gebe ve lohusa 
kadınları himaye etmek, siıhhi mesken 
için ve alkolizm aleyhinde mücadelede 
bulunmak. 

2 - Beden· \erbiyesini inkişaf et· 
tirm.ek ve umumileştirmek. Burada da 
Fransa geride kalmıştır, ve mesla Çe
koslovakların mükemmel sokol teşkila
tına benzer bir o.rganizasyonumuz mev~ 
cut değildir. Fransa'da çocuklar ve kız
lar, fazla yüklü mekteb programları al
tında ezilmekte ve beden itibariyle 
gayri kili bfr vaziyette bulunmakta
dırlar. 

3 - En iptidai öjenik (ırk tasfi

yesi) tedbirlerini almak. Mademki ku

surlu ana babalar, hemen daima kusur. 

lu çocuklar meydana getirmektedirler, 

ve bunlar sefil, bedbaht bir hayat ya

şamaya mahkfun bulunmaktadırlar, bu 
gibi kimeseleri döl sahibi olmaktan 
menetmek cemiyetin hakkı değilmidir? 
İnsanlığı en kötü tohumlarından kur
tarmanın en iyi çarelerinden biri ; ço
cuk yapma hakkmr yalnız sağlam in
sanlara hasretrnektir. Birleşik devlet
lerde, öjenik lehinde büyük bir hare· 
ket inkişaf etmiştir. 

KISIRLAŞTIRMANIN FAYDA· 
LARI 

Irk tasfiyesi cemiyetleri çok aşi· 

kar bir surette kusurlu olan bütün ferd

lerin cerrahi yoldan mecburi kısırlatı

nlmasmı tavsiye ediyorlar. zararsız bir 

ameliyattan ibaret olan bu tedbir, bir 

çok Amerika devletlerinde, Danimarka, 

Kanada ile öa.zı İsviçre kantonlarında 
ve Almanya'da mecburi olmuştur. Böy
lece her sene binlerce kısırlaştırma a
meliyatr icra edilmektedir. 

Şunu da i~aret edelimki, öjenik, na

zari ve prr.tik bakımlardan, Almanya'da 
telakki edildiği şekilde bir "ırk ijyen,, 

den çok farklıdır. Alman nazariyesi, 

milleti teşkil eden ırklar halitası için

de, en iyi farzedilen şimali unsurları 

intibah edip diğerlerinin zararına o. 
tarak onu him«ye etmek istemektedir. 
Öjenik ise, etnik kompozisyonla ala· 
kadar olmamaktadır, onun tek gayesi fer· 
din, ailenin ve milletin sıhhatidir. Bu 
talakkinin Fransa'da daha iyi tanıtması 
ve ona karşı mevcud olan batı1 itikat
ları da2:ıtması temenni edilmeye değer. 

Yazan : jean Mil/ot 
Sorbonda profesör 

ÜLK Ü 
BALKEVLERI MECMUASI 

46. INCI SAYISI ÇIKTI 

ATATÜRK'ün Büyük Millet Mec• 
!lisi 5. inci devre 2. inci içtima yılını 

açarken verdikleri nutuk Ülkü'nün bu 
sayısının baş sayfalarındadır. 

Dergideki yazılar 
Cumhuriyet Necib Ali Küçüka 
Levi - Bruh1

1 Hasan Ali Yücel 
Oguz 14 yaşında: Şiir B. K. Çağlar 

Merkantilizm ....... 
Türk Irkı t 
Türk Kobuz'u 
Bela Bartok lte eseri 

Sait Ay<loslu 
Dr. Pittard 

A. Caferoğlu 
M. Rağıb 

Kösemihal 

HÜRRİYET 
KAYASI 

Franko askeri 
- Tuhaf şey, yak
laştıkça kaya yük
seliyor. 

(La Publicitat, 
Barselon) 
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Fikir hareketleri 

Amerika, Avrupayı kurtarabilir 
Amerika'da yaptığı bir seyahatten 

dönen tanınmış Er ansız muharriri ] u

lcs Romains, bu seyahatinde, Amerika

nrn Avrupayı kurtaracağı intibamı e

dinmiştiı . O da, Emil Ludwing'in Bue
nos - Aires'de son günlerde yapılan bir 
kongrede ileri sürdüiü fikri beslemek
tedir : 

... Amerikanın yenılenmış bır Mil
letler Cemiyetine girmesini temin et· 
meliyiz. Ancak o gün, sulh kurtulmuş 
olacaktır. 

- Sizde Emil Ludwing gibi mi düşü
nüyorsunuz ? 

- Talıii, Lu<lwing bu fikri ileri sü

rerken şunları da ilave ediyordu : F

ranklin Roosevelt gibi uyanık bir cu

mur reisi sayesinde, dünyanın selame

te kavuşması henüz mümkündür. Fakat 

Amerika kamoyunda oldukça kuvvetli 

bir hareket uyandırmak ta lazımdır. 

Elindeki iktidar ne kadar geniş olursa 

olsun, cumhur reisi ancak memleketin 

ekseriyeti kendisine müzahir olduğu 

takdirde Avrupanrn lehine hareket e

debilir. Onun için, beninı teklifim şu: 

Birleşik Devletlerde büyük bir Avru

pa propagandası misyonu vücude ge

tirelim. Oraya Avrupanın en büyük mu

harrirlerinden, en büyük füimlerinden 

onunu yirmisini gönderelim. Ve bu on 

veya yirmi adam Amerika milletine 

9öyle desinler : "Dünyanın selameti 

sizin elinizdedir. Sizin vazifeniz de, 

bir dakıka bile kaybetmeksizin, buna 
yardım etmektır.,, 

- Cumhur reisin:n, memleketin ar

zusunu kabul edeceğine inanıtormusu
nuz. ? 

- Tabii ... onun için Emil Ludwing'in 

teklifine epeyce yardım ettim. Cumhur 

reisinin fikirlerini iyice bilmiyorum. 

Fakat, büyük çarelere baş vurmak su

retiyle amerikan milletini ikna eder
sek, muvaffakiyet önceden kazanılmış 
demektir ..• 

- Şu halde, buna muvaffak olunur
sa Amerika Avrupayı kurtaracak, de
mek. 

- Amerika, Avrupa kurtulabilecek 
vaziyette olmak şartiylc onu kurtarmak 
ve ona yardım etmekten başka bir şey 
istemiyor. 

Herşeyden önce, Amerika, ne şekil
de olursa olsun, hiç bir harbe karışmak 
niyetinde değildir. 

- Peki siz ne gibi bir hal çaresi 
düşünüyorsunuz ? 

- Milletler Cemiyetini korumak i

şini üzerine almış olanlar bu cemiyete 

artık inanmayıp da onun mevcudiyeti· 

nihayet bulduvu gün, Avrupada çok 

mühim bir şeyin ortadan kaybolduğu

nun farkma varılacak .... Fakat her ne 

bahasına olursa olsun nikbin olmak is

teniliyorsa, ilk söz Amerikaya veril

:ınek suretiyle, yeni bir Milletler Ce

miyeti kurmak sağduyusu gösterilecek. 

Siyah müzik 
Önce siyahların çıkardıkları olduk

ca can sıkıcı bir nevi caz müziği suiis

timal edildi diye, bu ırkın müzik saha

sındaki derin jenisini bilmezlikten 

gelmek dogru olmaz. Paul Robeson adlı 

bir muharrir, zenci havalarını ilk defa 

medik ve tavsiye eden kimse olduğunu 
tiöyliyerek öğünmektedir.. , 

Bundan bir kaç sene önce 

bir iki musikişinasa, ingilizlerden mü

rekkeb bir dinleyici kütlesi önünde 

.zenci havaları söylemelerini teklif et

tiğim zaman, benimle eğlenildi ve, adeta 

vahşi bir basitlikte olan bu g!bi şarkı

ların, en güç musikiye alışmış olan bu 

kimseler üzerinde nasıl alaka uyandıra

bileceği soruldu. Ben bu mülahazayı iti
~= alınadıı:oı -.·.-: ttk kardeşlerimin ha
valarını teganni ettim. Bence malfun: 
ıenci havalarının yarattığı baait ve de
rin heyecan, yapılan tenkidlere bir ki· 

tahtan daha beliğ bir şekilde cevab ver

di. 

Çünkü, garb kültürü için büyük şa

irlerin şaheserleri ne ise, siyah ırk me· 

deniyeti için de bu havalar öyledir. 

Zenci ıf.inyanın hangi tarafına giderse 

gitsin, harici alim karşısında duyduğu 

hisleri ·'Emotionnelle,, bir tarzda ifa

de etmek hasasını muhafaza etmıştir. 

Beyazlar "intellect" ı bir "fetiche,, 

haline sokmuşlardır; onlar fikir ve mu

hakemenin Allahına taparlar. Zenciler 

böyle şey bilmezler; onlar düşünmekten 

daha iyi, hissederler, heyecanları abstrait 

ve ivicacli tarzlardan ziyade, "doğ

rudan doğruya,, vasıtalarla daha iyi i

fade ederler; harici dünyayı, itina ile 

kurulmuş bir analiz sisteminden geçi. 

recek yerde, "intuitive'' bir şekilde zap. 

tederler. 

Zencinin çok dindar bir mahluk ol. 

masma ve ondaki artistik kabiliyetin, 

ifadesini herhangi bir ullıhiyetin tazim 

ve tebcilinde bulunmasına şaşmamalıdır. 

Buna göre, Antil adalarında ve şimali 

Amerikada yerleşmiş olan zenciler, bir

az hususi bir tarzda olmakla beraber, 

hiristiyanların Allahına taparlar ve onu, 

"ruhani" şarkılarında görüldüğü veçhi

le, en büyük artistik tezahürlere mevzu 
ittihaz ederler. 

Afrika zencilerinin musiki eserleri 

ise daha saf, daha derin, daha "doğru
dan doğruya" dır. 

Londradaki ~ark lisanları mektebin

de Afrikanm garb kısmının zenci diya

lekt ve idyomlarını okurken, Afrika kül

türünün ta kalbine kadar nüfuz ettiği

mi hissettim; onların efsanelerini, ana

nelerini, şarkılarını, bir kelime ile folk

lorlarını öğrendim ve bunları öğrenir

ken de, menşeimin en esrarlı kısım!Ctrı

na döndüğümü hisseder gibi oldum. 

Günün birinde bu zinci havalarını 

asli ve saf şekilleriyle garb dünyası için 

çalabileceğimi ümid ediyorum. Eminim 

ki bunlarda büyük mikdarda bir musi· 

ki hammaddesi var ve şüphe etmiyo. 

rum ki bu musiki, işten anlıyanlar ta. 

rafından, bestelediğim dini şarkılar gi
bi tehalükle karşılanacaktır. 

Bu, benim keşfettiğim şeylerin bir 

cephesidir. Kültürel bakımdan Afrika 

zencileri de, Antil adalarında ve Ameri

kadakiler gibi, bir geçid yerinde bulun

maktadırlar. Onların beyazlar tarafın

dan ancak insani bir mahluk telakki e

dilebildikleri devir geçmiştir. Irk müsa
mahası ve politik veziyetteki müsavat, 

yava~ yavaş eski tazyikin yerini tutmak
tadır. Fakat eski ıstırablar zenci ruhun
da silinmez bir iz bırakmıştır ve teka-

müllerinin şimdiki safhasında gerek Af
rika, gerek Amerika zencileri bir nevi 
complexe d'inferiorite geçirmektedirler. 
Bu da beyazları, onların modalarını, a
detlerini, hatta kötü huylarını bile de· 
licesine taklid şeklinde tezahür etmek.. 
tedir. 

Fakat onların ruhlarında öyle zen. 
ginlikler vardır ki, tabiatin kendilerine 
verdiği kabiliyetleri inkar etmeksizin 
bu zenginlikleri kafi mikdarda değer

lendirebilirler. 

İSTİKBALİN MEKTEBİ 
N ebelspa.Jte-r, Rorpb> t 

ULUS 

Bcl<:ika: • 
Lituanya hükümeti tarafından hubu

bat ihracatının menedilmesi Belçika itha
latçıları arasında endişe uyandırmıştır. 

İki memleket tüccarları arasında ya. 
pılan mukaveleler bu tedbirden dolayı 
akim kalmaktadır. 

Belçika tüccarları hükümete müraca
at ederek bu hususta gerekli tedbirlerin 
alınmasını istemişler:iir. 

* Bu senenin tütün rekoltesinin mik
dar itibariyle çok az olmasına rağmen 
kalite itibariyle iyi olduğu bildirilmekte· 
dir. 

Eildie.nst 

Bulgariı;;tan : 

Bulgaristan, tütün ihracatı hakkında 
anlaşması olan memleketlerden (Alman
ya, İtalya, Avusturya, Polonya ve Çe
koslovakya) maada kliring anlaşmaları 
ile bağlı bulunmadığı memleketlere 
olan tütün ihracatını arttırmak ve bu su
retle daha fazla serbest döviz tedarik et
mek arzusundadır. 

Bilhassa Amerika, İngiltere, Mısır ve 
Danimarkaya olan ihracatın arttırılması 
düşünülmektedir. 

Bu sene içinde yukarıda sayılı memle
ketlere ihraç edilmesi mümkün görülen 
tütün mikdarı ilgili daire tarafından şöy. 
le tahmin edilmetkedir: 

Amerikaya: 1.000.000 kilo 
Mısıra 500.000 

" Danimarka ya 300.000 
" 

İngiltereye 50.000 
" Şimal memleketlere 200.000 ,, 

Almanya bir çok sonelerden sonra 
gene bulgar tütünü almak arzusunu gös
termiştir. Bulgar tütünlerine açılan bu 
mahrecin muhafazası ve bulgar tütünle
ri ihracatının inkişaf ettirilmesi istenmek
tedir. 

Diğer taraftan da bu inkişafın ancak 
hususi teşebbüslerin devlet kontrolü al. 
tında çalışması ile mümkün olacağı kay. 
dedilmektedir. 

Parole Bul2are 

İtalya: 

Yün ithalatının kolaylaştırılmaı;rna 

dair yeni bir kararname çıkarıldığı bil:li
rilmektedir. Bu kararnameye göre yün 
ithalatı serbest bırakılacaktır; ancak it- 1 
hal edilen yünlerin ihraç edilecek ma. 
muiatta kullanılması sart konulmuştur. 

Diğer mamulat için kullandacak yün
lerin ithalatı bundan evvel tesbit edilen 
kontenjanlar içinde yapılacaktır. Bu s~
retle dahilde imal edilecek dokumalara 
suni maddeler karıştırılması mecburi kı
lınmıştır. 

Yerli yünler ise ordu ihtiyacından 
başka yerde kullanılnuyacaktır. 

Polonya : 

Pamuk ithalatı için verilen döv.Lı: mü
saadelerinin senede 100 milyon zloti ye 
indirilmesi istenmektedir. 

1936 senesi kontenjan müsaadesi 130 
milyona varmakta idi. Sanayide tazım o
lan pamuğun değeri ise asgari 142 mil
yon olarak tahmin edilmektedir. Bu mik
darın 42 milyonunun kısmen hususi ta
kas ile ve kısmen de imalatta suni mad
de karıştırılmaması ile temin edileceği 
umulmaktadır. 

Sanayiciler ise pamuk jthalatına tat
bik edilen gümrük, kontenjan ve döviz 
müsaadesi gibi manilerin kaldırılmasını 
ve senede asgari 7 5.000 balya pamuk it
hali için rüçhanlı gümrük tarifelerinin 
tatbik edilmesini taleb etmekte:l;rler. 

Textil Ztg. 

Yunanistan: 

Ziraat nezareti 20/ 5 den 30/ 10 tari
hine kadar olan taze üzüm ihracatı hak. 
kında bir rapor neşretmiştir. 

Bu rapora nazaran 1936 senesi üzüm 
mevsimi zarfında yapılan ihracat geçen se. 
ne mevsimine göre 61 . 580 kilo daha az 
olarak 2.930.700 kiloyu bulmaktadır. 
üzüm fiatlarırun dış pazarlarda yüksek 
bulunması geçen seneki ihracat kıymeti
nin bu sene de elde edilmesine yardtm 
etmiştir. 

Tütün ticaretinde büyük bir canlılık 
görülmekte ve bilhassa Almanya, Ame
rika, Polonya ve Macaristandan tütün 
talebleri artmaktadır. Volos pazarların. 
da siyah tütünlere okka başına 30 ila 40 
drahmi ve daha aşağı kalitedeki tütünle. 
re 22 ila 27 drahmi fiat verilmektedir. 

1936 senesi yunan tütünlerine büyük 
mahreçler açılacağı ilmid edilmektedir. 

Eildienst 

1.8 SONTEŞRIN 1936 ÇARŞAMBA 

YENi NUFUS KANUNU PROJE Si 

N uf us işlerimize örnek ve 
ileri bir seviye veriliyor 

Dahiliye encümeni dün toplanmış 
ve encümendeki kanun projelerinin 
görüşme ruzn&mesi üzerinde çalışmış
tır. 

Encümenin iizerinde çalışacağı pro. 
jeler arasında "nufus kanunu projesi" 
de vardır. Devlet Şurasının da tetki
kinden geçe11 proje, nufus işlerimize 

yeni ve modern bir şekil verecektir. 
Projenin mucib sebebler layihasında 

kanunun hazırlanılması şöylece hulasa 
edilmektedir: • 

"- Memlekette nufus vakalarını 

günü gününe kaydettiren bir itiyad, 
bir içtimai disiplin meydana gelinceye 
kadar kuvvetli müeyyedelere dayanan 
ve kuvvetli takibleri istiyen kanuni hü
kümlere şiddetle ihtiyaç vardır. Bu ih
tiyaçlar karşıs :nda yeni nufus işlerini 
tanzim eden ve lüzumlu müeyyedeleri 
veren yeni bir kanun layihası hazırlan
nııştır ." 

Teşekküller : 
Projenin ilk maddesine göre, her 

türk Türkiyede devamlı bir ikamet ye
ri göstererek, kendini o yerin nufus 
kütüğüne yazdırmağa ve bir doğum ka
ğıdı almaya mecbur bulunmaktadır. 

Devamlı ikamet yerleri şehir, kasa
ba ve köylç':e bağlı olur. Şehir, kasaba 
veya köy sınırları. dışında kalan ikamet 
yerleri en münasib komşu mahalle ve
ya köye bağlanacaktır. İkamet yerleri
nin kanun hükümlerine göre numara
lanması şarttıı. 

Devamlı ıkamet yerini değiştiren

ler on gün ıçınde yeniden kendilerini 
yazdırmaya ve elindeki doğum kağıdı
na şerh verdirmeye mecburdurlar. 

Nufus kütiikleri nasıl tutulacak? 

Nufus kütükleri kaza esası üzerin
den tutulacaktır. Nufusu on binden 

fazla olmıyan yerlerde nufus memur
ları nufus kütükleriı-ıi bizzat işlemek

le mükelleftirler. 

Nufusu on binden fazla olan kaza
lar nufus kütüğü m:ntakalarına ayrıla

caktır. 

Nufusu on binden yirmi bine kadar 
olan kazalar için bir memur, bir kütük
çü, 

Nufusu yirmi binden otuz bine ka
dar olan kazalarda bir memur, iki kü
tükçü ve nihayet nufusu yüz binden 
fazla olan şehirlerde bir memur sekiz 
kütükçü bulunacaktır. 

Her vilayette nufus müdürlüğüne 

bağlı birer nutus evrak mahzeni ve bir 
memurla lüzumu kadar katibten mü
rekkeb kadrosu bulunacaktır. Nufus 
merkez teşkilatı biri nufus muamela
tı, diğeri tetkikat işleri ve bir üçüncü
sü tabiiyet işleriyle uğraşmak üzere 
üç şubeden mürekkebtir. 

Nufus memurları, memuriyetleri 
dolayısiyle ailelere ve ferdlere aid ol
mak üzere öğrenebilecekleri halleri 

gizli tutmaya mecburdurlar. Bu mad

deye riayet etmiyen memurlar hakkın
da türk ceza kanununun 198 inci mad
desi tatbik olunur. 

Doğum kağıdları bütün resmi daire
lerde ve hu5usi işlerde başlı kütüklerin 
ve ana kütüklerin yerini tutar. 

Doğum kağıdı ana kütüğün tutul- ı 
duğu nufus memuru tarafından veri-

lir. Başka memurların bunları vermesi 
yasaktır, 

Mali hükümler : 

Doğum, ölüm, evlenme ve göçme vaka
larmın ana kütüklere yazılması, soy 

düzeltme, doğum kağıdı ve evlenme 
kağıdları vecilmesi, hiç bir resme, pul 

ve masrafa tabi değildir. 

Evlat edirune veya bunları red ve
ya fesih, bo~nma kütüklerinin asıl za-

bıtlarına yarımışar liralık pul yapıştı
rılacaktır. 

Tefti~ ve mürakabe : 

Kaza nufus memurları h er vakit kü

tükçüleri, katibleri teftiş ve murakabe 
altında bulundurmaya ve nufus işleri-

ni bu kanun ve nizamname ve talimat
nameler içinde düzgün yürütmeye 
mecbur tutulmaktadırlar. 

Nufus müdürleri yılda en az iki de
fa bütün kazaları; müddeiumumiler 
yılda en az bir defa kontrolla mükel
leftirler. Vali ve kaymakamlar nufus 
işlerini sıkı bir teftiş ve murakabe al· 
tında bulunduımaya, işlerini muntazam 

yürütmiyenleri usulüne göre cezalan· 
dırmaya salahiyetlidirler. Mülkiye mü

fettişleri yılda en az bir defa nufus 
dairelerini teftiş edeceklerdir. 

Ceza hiikiimJeri : 

Kanunda tatbik edilen müdetlerde 
doğum, ölüm, göçme ve evlenme va

kalarını bildirmiyenlerden beş liradan 

yirmi beş liraya kadar para cezası alı
nacaktır. Bu müddetler bittikten bir ay 
sonraya kadar bildirmezlerse ceza iki 

misline çrkarıiacaktır. Ondan sonra 
haber verirlerse para cezasından başka 

mahkemelerde bir yıla kadar hapis ce
zası verilecektir. 

Soyun düzeltilmesi, evlatlık edin
me ve evlatlıktan çıkarma vakalarını vak· 
tinde bildirmiyenlerden beş liradan 

yirmi beş liraya kadar ve müddeti iki 

misli geçirenlerden on liradan elli li· 

raya kadar para cezası alınacaktır. 

Bu kanun ile nufusa taalluk eden 
şahsi haller ~icilli nizamnamesinde ya• 

zıh hükümlere aykırı gidenlerden beş 

liradan elli liraya kadar para cezası a
lınır. 

Nufus dairesine bildirilmemiş do

ğum, evlenme, göçme vakalarını haber 

verenlere alınacak cezanın yarısı, hiç 

bir merasime tabi tutulmaksızın ve tah

sisat aranmaksızın mahalli idare heye

tinin kararı ve vali veya kaymakamın 

mucibiyle mükafat olarak verilir. 

Projeye, vazifesini vaktinde yap

mıyan veya suiistimal eden memurlar 

hakkında da birçok cezai hükümler 

konulmuştur. Doğum, ölüm ve evlen

me vakalarmı olmamış iken vakı gös

terenler ve şahidleri ile bunları bilerek 

yazan nufus memurları hakkında ceza 

kanunununun 331 inci maddesi tatbik 

olunacaktır. Bilerek başkasının doğum 

veya evlenme kağıdını kullananlara iki 

yıldan beş yı!a kadar hapis cezası ve
rilecektir. 

Türlü h iikiim ler : 

Projenin bir maddesine göre valt
ler, kaymakamlar, nahiye müdürleri, 

karakol kumandanları, mmtakalarında 
yazılmamış doğum, ölüm, evlenme va

kalarmın kalmaması için her türlü ted

bir almakla mükellef ve vazifeten me· 

suldürler. 

Her yıl ikinci kanunun birinci gü"' 

nü idare heyeti kütüklerin ve nufus 

memurluklarından gelmiş kütük kop· 

yelerinden ana kütüklere geçip geç

mediklerini ve birer nüshasının nufus 
evrak mahzenine gönderilip gönderil· 

mediğini tetki~ ederek bunların kaçar 
adtd bulunduğunu tesbit edip bağlata

caklar ve sekiz gün sonra bunlatt );ı:>n
trol edeceklerdir. 

Nufus memurları veya kütükçüsü 
kendisinin kan hısımları veya sıhri ak

rabalarının doğum, ölüm veya diğer 

nufus vakalarını ne başlı ve yardımcı 

kütüklere, ne de ana kütüğe ve doğum 
kağıdına yazamıyacaktır. 

Bütün nufus kütükleri ve evrakı 

müspitesi mahremdir. Mesul memurun· 

dan, kütükçüsünden ve murakabeye 
memur olanlardan başka hiç bir kimse 

bunları göremiyecek ve tetkik edemi
yecektir. 

Bu kanunun tatbikine aid etraflı 

talimatnameleri yapmaya, kütüklere, 

hulasalara, muhaberelere, defterlere ve 
ccdvellere aid formülleri tesbit etmc

ğ• Dahiliye Vekaleti salahiyettar ol
maktadır. 
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Son günlerin hadiselerine ait enstantaneler 
Okuyucularımızın hususi kısmımızda ayrıca görecekleri üzere, J1alta'ya bir dostluk ziyareti 

yapacak olan donanmamızın eve lisi gün hareket etmiş olan deni.z alıı füosundan sonra, dün de 
Yavuz zırhlımızla destrayer filo su lsıanbuldan ayrılmışlar ve de nizalıı filosııyle birleşerek Ça
nakkale boğazından geçip Malıa ya doğru denize açılmışlardır. Y ukardaki resimler, Yavuz'un, 
'destrayerlerin ve denizaltı gemilerinin yola çıkmazdan önce Ha) darptl§a a,rıklarında demirli bu
lundukları sırada alınmıştır. 

Sehrimizde bulunan Alman Ekonomi Bakanı ve Rayh.şbank 
ttMf n,ll!ı~fMr ~m~. Yı.ı.kar daki ve yandaki resimler, Dr. Şc 
kez, iş Bankalarında ve Sümer Bank Umum Müdürü B. Nurull. 
ıedir. 

Direktörü Dr. Salıt, dün muh
lıt'ın Ziraat, Cumhuriyet Mer· 
h Siimerle birlikte göstermek-

Es1zişehir'deki köy öğretmen kurslarını bitiren erbaşlarınıız dün Halkevinde Aka Giindüz~lin 
''Yarım Osman,, ı ile kendi hazırladıkları bir skeç'i büyük bir nı uvaffakiyetle temsil etmişlerdfr 
Resimlerimiz, müsamereden iki sahne ile, yeni köy öğrctmenleı ni gurup halinde göstermektedir. 

.:$.:·:::? :=-::; :~~ : y,.,,.:, l ti ·-~ 

ı r ı ·v~ J 
~ ~~ l l 
· ~ t;. 
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Kiralık Daire 
Ankara Valiliğinden: 

Mahalle sokağı Cinsi Müştemilatı Tahrir Kapu Metruke 
veya veya No. No. No. 

Mevkii Caddesi 
Vattarin Foçin oğ' Ev ( 4 oda 1 hela 6 245 128 

( 1 mutbah, ı odunluk 
( 1 kömürlük 

Boyacı Ali, 
( 2 oda ı sofa 

Aylık Depozit 
lcan Miktarı 

Lira Kr. L. K.. 
50 00 45 00 

1 ANKARA BELEDiYE REtSUru iLANLARI 
BİLİT 

1 
1 - Temizlik idarsine alınacak 8000 adet çalı süpiirgesi ıs gün 

müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 920 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 69 liradır. 
4 - Şartnamesini göremk isteyenler yazı işleri kalemine ve ıs

teklilerinde 1 kanunvvel 936 salı günü aaat on buçukta Belediye 

Y eniıehir Onoğluk soka
ğı Maliye Tahsil Şubesi ar
kası, bahçe içinde, konfor
lu, muşambalı, S odalı ze
min kat. Fiab 60 lira. 

Boyacı Ali Ev ( ı mutbah, 1 hela 6 39 247 
( 2 oda, 1 mutbah 

lçhisar Alaettin mektep Ev ( 1 hela, ı sofa 22 33 311 

lçkale Kaledibi genç Ev ( 1 oda, ı hela 3 65 365 
kapu 

8/1 İstasyon Depolar Karğir mağaza 299 49 
mevki inde 

İstasyon Arka Kar gir mağaza 20 440 40 
sokaj!ında 

22 İstasyon Arka Kar gir mağaza 441 41 
'°kağında 

MEVKlt Senelik ican 

lira Kr. 

10 00 9 00 

20 00 18 00 

2 50 2 25 

16 67 ıs 00 

20 00 18 00 

20 00 18 00 

Depozito mik-
darı 

Lira. Kr. 

encümenine müracaatlar. (1766) 2-549S 

Dahiliye Vekfiletinden: 
1 -Dahileye vekileti hususi idareler tekaüt sandığında açık 

bulunan 25 lira maaşlı Başkitiblik için müsabaka ile bir memur a
lınacaktır. 

2 - Müsabaka 27-11-936 cuma günü saat dörtte Vekalet binasın
daki tekaüt sandığı bürosunda yapılacaktır. 

3 - Müsabaka tarihi olacak ve sualler umumi malUm.at ve mali 
mevzuat üzerine tertib olunacaktır. 

Telefon: 2612. Behiç Tü
mer. Saat 13-15. 

DERS ALMAK 
Ltiyenlere 

Bir Alman Bayan İngilzce; 
Almanca ve Fransızca den veri· 
yor. 

Yenişehir düzenli sokak No: 
(5) e ınüracaat 2--5557 

Kalaba köyünün Yanıklar mevkiinde Ali Tov~ar zadeler Hatim ve 
Hark ile mahdut 62052,75 metre murabbaından ibaret Kiyork Pavlı 

4 - Müsabakaya girebilmek için memurin kanununun dördüncü 
maddesindeki evsafı haiz ve en az orta mekteb mezunu olmak şarttır. 

5 - İstekliler 26-11-936 akşamına kadar kendi el yazılariyle ya
zılmış dilekçelerine vesikalarını bağhyarak tekaüt sandığı idare 
heyeti reisliğine müracaatları. (1795) 2-5560 

Yapısı olanlara 
ilin ve hemşirelerinden metruk tarlan•n senelik icarı.. 40 00 3 O 

Yukarda mahalle sokak kapu ve metruke No. lariyle müştemilatı ve aylık bedeli icarı muham· 
menleri yazılı gayri menkuller 3/mayı/937 sine kadar icarı açık arttırma suretiyle 4 • 12 - 936 cuma 
günü saat 14 de Defterdarlık satış komisyonunda ihalesi yapılacağından isteklilerin şeraiti öğren
mek ve pey sürmek üzere sözü geçen gün ve saatta hizalarında gösterilen depozito makbuzlariyle 

Açık Eksiltme İlanı: 

Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. (1784) 2-5553 
Nafia Bakanlığından: 
1 - 25 • 11 - 936 çarşamba günü ihalesi yapılmak üzere açıli eli

siltmeye konulan Ankarada Sıyasal Bilgiler okulu yemek asansörü 
inşaat ve tesisatıdır. 

Yeni yapılmış 40 adet sürme 
pencere çerçevesi ucuza satılık· 
tır. Akköprüde Emniyet Şirke
tinde Bay Tevfik'e müracaat. 

Maliye Vekaletinden: 

C t N S t 

Yazıldıktan sonra siyah olan 
mürekkep 

olmak üzere 
Dolma kalem mürekkebi 
Istampa mürekkebi 35 ,,-anılık 
Kola 

Miktarı 

10,000 Kilosu bir 
litrelik 

2,500 Kilosu yarım 
litrelik 

750 Kilosu çeyrek 
litrelik 

"13,250" Kilo 
3,000 Şişe 

10,000 " 
10,000 Kutusu 150 gramlık 

6,000 Kutusu 75 gramlık 

Istarn~a 
uımaıı: uzere "16,000" Kutu 

12,000 Adet 2 No. ) 
3,000 ., 3 No. ) 

olmak üzere "15,000'' adet 

Tahmin olunan 
bedel 

Lira Ku. 
) 5600 00 

) 

) 

360 00 
700 00 

) 4500 00 
) 

2190 00 

Muvakkat te· 
minat 

Lira Ku. 
420 00 

28 00 
52 50 

337 50 

164 25 

Keşif bedeli 1265 liradır. 
2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Keşifname 
D - Hususi şartname, 
İstiyenler bu evrakı yapı işleri umum müdürlüğünden alabilir • 

ler. ___ 

. 3.- ~ksiltme çarşamba günü saat 16 da Nafıa Vekaletinde yapı 
ışlerı eksıltme komisyonu odasında açık eksiltme usulü ile yapı!a· 
caktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 94 lira 88 kuruş mu • 
vakkat teminat vermesi ve yapı işlerinden alınmış ehliyet vesikası 
göstermesi isteklilerin bu vesaiki havi zarfları 3 üncü maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde vermesi muktazidir. (1681) 2-5407 

Vakıflar Umum 

Telefon: 1833 2--5540 

NAS1~1tAC1 
KANZUK 

Ağaç yazı takımı SOO Adet 1300 00 97 SO Adet 
l\'Iiidürlüğünden 

" tampon 1,500 ,. 225 00 16 88 3 Hamit tarlasında dut ağa~ı 
1 Mukaddem mahallesinde dut ağacr 1 - Yukarda cinsleri yazılı yedi kalem kırtasiye levazrmr kapalı zarf usuliyle eksiltmiye konul

muştur. Bunlara ait şartnameler Ankarada Kırtasi ye Müdürlüğünden, !stanbulda Dolmabahçe Kır-
6 Hatip tekkesinde kara ağaç 
2 Hacı Musa camiinde kavak ağacı odunu tasiye deposundan alınacaktır. . . 18 Yekun 

2 - Eksiltme 4 • 12 - 1936 tarihine müsadif cuma günü saat 14 de Ankarada Yenışehır Lozan 
meydanında Kırtasive mücfürhiğünde müteeşkkil komisyonaa V'dp•lacaktır. 210 Gülharan mevkiinde sö{!üt kolu 

2 .. kuru söğüt gövdesi, 
En eski naSirlan bile pek kısa 

bir zamanda tamamen ve kökün· 
den çıkanr. 

3 - Eksiltmiye ayrı, ayr, veya hepsine birden iş tirak edecek iste~lilerin hizalarında gösterilen 
230 Yekun l'ıymette teminat mektuplan ile birlikte komisyona müracaat etmele~ı. . . 

4 - Teklif mektuplarının yukarda 2 inci maddede yazılı saatten hır ~at evvel!ne ka~aı Kırt.aı=ı.ve 
Müdürlü~üne ~etirilcc.cıt, eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukab~hnde verılecektir. P:ıst~. ı~e 
~önderilecek mektuplann nihayet2 inci maddede yazılı saate kadar 2'elmıs olması ve dış zarfın mübur 
mumu ile iyice kapatılmış olmasr lazımdır. Postada olacak 2'ecikmeler kabul edilmez. 

(1774) 2-5551 

Yukarda yazılı kuru ağaç dalları 25 teşrinisani 936 çarşamba gü
nü saat on beşte ağaçların bulundukları mahallerde pazarlık suretiy. 
le .. s":~~l~caktır. Taliplerin Vakıflıtr Umum ,füdürlüğü VA idat Mü .. 
d~.rlugune \'C safış günü mahallinde bulunacak olan memurlarına 
muracaatlan. (1778) 2-5526 

Umumi deposu: İngiliz Kan
zuk ecz~eai~ her ec:_~nede b~lu
nur, ciddı ve müessir bir nasır 
ilacıdır. 

1 M1LL1 MÜDAFAA VEKALET! 
SATIN ALMA KOMİSYONU !LANLARJ 

BtLtT 
Yapr : Sıhhiye depolarında yapılacak bir depo pazarlrğa kon

muştur. Keşif tutarı (2688) lira (54) kuruştur. Keşif, proje ve şart· 
namesi parasına karşılık olarak inşaat şubesinden alınacaktır. 

İhalesi : 30. 11. 1936 pazartesi günü saat on birdedir. 
}Jk teminatı :201 lira 64 kuruştur. eksiltmeye gireceklerden ilğili 
bulunanlar 2490 saydı kanunun 2, 3 cü meddelrinde istenen belge· 
lerle birlikte pazarlık gün . ve vaktında M. M. V. Satın Alma Ko-
misyonuna gelsinler. (1752) 2-5477 
" iLAN ........ 

'f - Hava ihtiyacı için 30 ton vesaiti nakliyede kullanılmak üze
re val·um yağı ve buna mümasil diğer bir yağ kapalı zarfla eksilt
ıneye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 9000 lira olup ilk teminat parası 675 
liradır. 

3 - İhalesi 30·11·936 pazartesi günü saat IS dedir. 
4. :- Şartnamesini M M. V. satın alma komisyonundan bizzat 

alabılırler. Muhabere ile şartname gönderilmez. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun emrettiği bel

gegelerile birlikte teminat ve teklif mektubunu ihale gününde en 
geç bir saat evveline kadar M. M. Vekaleti satın alma komisyonuna 
~ermeleri. (1746) 2-5470 

BfLtT BİLlT 
1 - Her bir metresine biçilen 

~eri 55 kuruş olan 24.000 metre 1 - Hepsine biçilen ederi 
yazlık elbiselik bez kapalı zarf. 4200 lira olan 2400 tane mahruti 
la alınacaktır. çadır direği ile 2400 tane tokma-

2 - Şartnamesini almak isti- ğı açık eksiltme ile alınacaktır. 
yenlerin hergün öğleden sonra 2 - Şartnamesini parasız al
komisyona gelmeleri. Şartname mak ve örneklerini görmek isti· 
parasızdır. yenlerin hergün öğleden sonra 

3 - İlk teminat mikdarı 990 komisyona gelmeleri. 
liradır. 3 - İlk teminatı 315 liradır. 

4 - İhalesi 21-11-936 cumar- 4 _ İhalesi 20.11.936 cuına 
t.eai giinü saat 11 dedir. 

S - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesikaları 
bnuni ilk teminatları ile birlik
te teklif mektuplarını ihale saa
tinden en az bir saat c-vel M. M. 
V. Sa. Al. Ko. Rs. vermeleri. 

{1622) 2-5304 
, 

günü aaat 11 dedir, 
5 - Eksilbneye gireceklerin 

2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesika ve 
kanuni teminatları ile birlikte i· 
hale uatmda M. M. V. Sa. AL 
Ko. na gelmeleri (1621) 2·S303 

, BtLtT 
l - Umum tutarı 10.700 lita olan 1850 kilo keten ipliği müna

. l[asasına istekli çı~dığından pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Şartnamesını parasız almak istiyenlerin her gün komis

yona gelmeleri. 
3 - İlk teminat mikdarı 802,S liradır. 

4 - İhalesi 23.11.936 P. ertesi saat 11 dedir. 
S - Eksiltmeye gireceklerin 24go sayılı kanunun 2 ve 3 cü mad

~elerinde yoızılı vesikalarla kanuni ilk teminatları ile birlikte ihale 
gün ve saatinde M. M. V. Sa. Al. Ko, na gelmeleri, (1656) 2-5364 

ANKARA TİCARET VE SANAYİ O DASI RİYASE.TİNDEN: 
Ankara vilayetinde adliye sarayı semtinde şen yurd mahallesin

de saylavlar sokağında 53 numaralı evde oturan ve T. C. tab'asın
dan olup ankarada bankalar caddesinde 40 numaralı mahalli ikamet
gahı ticari ittihaz ederek komisyon işi ile iştigal eden ve ankara 
Ticaret odasının 320 numarasında mukayyet bulunan Emin nin 
unvanı ticareti Emin Bunat olarak tescil edildiği gibi bu unvanın 
imza şekli de ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 
12-11-936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 2-5558 

Denizli Vilayeti 
Güney kasabası Belediye Reisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Denizli Vilayetinin Güney kasaba-

sı hali hazır harita ve müstakbel plan tanzimi. 
Muhammen keşif bedeli 900 liradır. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

Q 

C - Hali hazır vaziyetin alınması için yapılacak haritaya aid 
fenni şartname ve müstakbel vaziyet içiı:1 mütea.hlıitlerin nazarı iti. 
bare alacakları ve yapacakları işleri bildıren. t~Iım.atna~e. 

!stiyenler bu evrakı bedelsiz olarak Denızh VıHiyetı Nafıa Mü-
dürlüğünde inceliyebilirler. 

3 - Eksiltme 4-12·936 tarihinde cuma günü saat 14 de Güney 
kasabası Belediye dairesinde belediye encümeni huzurunda yapı· 
lacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ite yapılalaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 67.5 liralık muvak

kat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
göstermesi lazımdır. 

A - Ticaret odası vesikası 
B - Hali hazır har.itayı ve müstakbel imar pliinınt yapmak için 

Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası 
Türkiye dahilinde çalışmak için Nafıa Vekaletince tescil edil. 

miş bulunmak şarttır. 
6 - Teklif mektupları yukarda 3 cü maddede yaı:ıh saatten bir 

saat evveline kadar Güney Belediye dairesindeki eksiltme komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verecektir. (1718) 2-5456 

BİLİT 
1 - Hepsine biçilen ederi 43S lira olan 220 tane seyyar hastane 

sıhhiye bölüğü sandığı pazarlıkla yaptırılacaktır. 
2 - Pazarlığı 5 • ilk kanun - 1936 cumartesi günü saat 10 da M. 

M. V. Satmalma Ko. da yapılacaktır. 
3 - Şartname ve örneği her gün Ko. da görüle.bilir • 
4 - Eksiltmeye girecekler 32 lira 62 kuruşluk ilk teminatlariy

le birlikte pazarlık gün ve saatinde M.M. V. aatınalma Ko. da bu-
lunmalarL (1798) 2-5563 

BtLtT • 
Yapı: Ankarada İnzibat karakolunun ikmali inşaatı açık eksilt

meye konmuştur .Keşif tutarı 4350 lira 6 kuruştur. Keşif, proje ve 
şartnamesi parası karşılığında inşaat şubesince verilecektir. İhale· 
si: 3 • xıı • 936 perşembe günü saat on birdedir. İlk teminatı: 326 li
ra 25 kuruştur. Eksiltmiye gir.cceklerden ilgili bulunanlar 2490 
sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte 
eksiltme gün ve vaktinde M. M. V. Satmalma komiyonuna gelsin-
ler. (1797) 2-5562 

Elektrik münakasa ilanı 

Kırlclar.eli Belediye Reisliğinden : 
1 - Kırklar eli şehrinin Nafia vekaletinden musaddak elektril( 

projesi mucibince mevcut elektrik santralına ilaveten yapılacak 
tesisat 7-11-936 tarihinden itibaren 45 gün müddetle kapalı zarf u
suliyle münakasaya konulmuştur. 

2 -Münakasa 21-12-936 perşembe günü aaat 15 de Kırklareli 
belediye dairesinde encümen huzurunda yapılacaktır. 

3 - Mübayaa edilecek motör 200 efektif beygir takatı buhar ma
kinesi kazanı ile birlikte yarım sabit lokomobil tipinde iki silindirli 
(kompon tandem) olup melanjlı kondansörle çalışacak, adedi devri 
takriben 300 ve 310 fazla humulede sabit kalacaktır. Bu makine ile 
birlikte makinenin takatı ile mütenasip kayı§la müteharrik bir alt· 
arantör maikaz dinamosu ve kayış verilecektir. Adedi devri 750/ı 
1000 dir. mevcut tevzi tablosuna ibu altarnatöre lizım olacak nevi 
ve mikdarları fenni şartnamesinde yazılı elektrik meuha aletleri 
verilecektir. 

4 - Bedeli keşfi 23800 lira olup %7,5 teminat akçesi 1786 liradır. 
5 -Münakasaya iştirak edeceklerin bu teminatla ve teklif ınek· 

tublariyle münakasa saatinden 1 saat evvel belediye riyasetine ınü .. 
racaat etmiş bulunmaları gereklidir. 

6 - Münakasa 2490 sayılı kanuna göre yapılacağından teliple· 
rin bu kanunun 3 üncü maddesinde gösterilen vesaikten ınada bu 
gibi işleri taahhüde salahiyettar olduklarını gösteren nafıa vekale
tinin ruhsatnamesini ibraza mecburdurlar, 

7 - Bu işe ait fenni şartname, keşifnamesiyle münakasa prtna· 
mesini görmek istiyenler.Kırklareli, İstanbul ve Ankara belediye• 
lerine başvurabilirler. 

8 - İhale ve montaj fenni ve münakasa şartnameleri dahilinde 
yapılır. (1792) 2-5555 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti: 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mü
essesesi Satına1ma Komisyonu Re
isliğinden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Bioloji pbedae satın alınacak mu• 
hammen bedeli 10247 lira 40 kuruş hak allt •e malzeme 

2 - İsteyenler şartnanıe ve listesini ınüe418eae muhasip ınutemet· 
liğinden alabilirler • 

3 - Eksiltme 5-12-936 cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyJe yapılacaktır. 
5 - İstekli eksilbneye girebilmek için 768 lira 20 kuruşluk mu· 

vakkat teminat vermesi ve ayrıca en az bir parçada bu nevi atat ve 
malzeme üzerine 10000 liralık iş yaptığına dair vesika ibraz etmesi 
lazımdır. 

6 - Teklif mektubları 2490 sıyılı kanun ahkamı dairesinde vak• 
ti zamanı ile gönderilmesi şarttı&. (1796) 2-5561 
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Kasa: 
Altın safi kilogram 17.088,652 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 

URA 
24.036.554,73 
9.466. 764,-

784.378,88 

LiRA 

34.287.697,61 

Sermaye: 
İhtiyat akçesi: 

T edavüldeki banknotlar: 

LlRA LiRA j 
ıs.000.000,-j 
1.551.182,53 

Türk lirası 
/ Hariçteki muhabirler: 

Altın safi kilogram 4.398,24~ 
Altına tahvili kabil serbest 
döviıler 

628.420,li9 

6.186.482,30 

628.420,09 Deruhte edilen evrakı naktiye 
Kanunun 6 ve 8 inci madde
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 

158.748.563,-

12.064.611,-, __ _ 
12.552,17 

146.683.952,-I Diğer dövizler ve borçlu 
l kliring bakiyeleri 

i Hnzine tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı naktiye 

22.495.781,93 

Deruhte edilen evrakı naktiye 
bakiyesi 

28.694.816,40 Karşılığı tamamen altm ola
rak ilaveten tedavüle 
vcuedilen 19.000.000,-

karşılığı 158.748.563,- Reeskont mukabili ilaveten 

Kanunun 6 ve 8 inci madde- tcd. vcued. 6.000.000,- 171.683.952,-
lerine tevfikan hazine tara
fından vaki tediyat 12.064.611,- 146.683.952,- T ürk lirası mevduatı: 

14.395.608,68 
Senedat cüzdanı: 

Hazine bonoları 
Ticari senedat 

Esham ve tahvilat cüzdanı: 
Deruhte edilen evrakı 

A • naktiye karşz1ığı esham 
ve tahvilat (itibari 

428.236,52 
22. 7 54.543,16 

kıymetle) 34.502.820,23 
B. Serbest esham ve tahvilat , ___ 4_._0_45_._0l_2_,7_l 

Avanslar: 
Altın ve döviz Uzerine 
Tahvfült üzerine 

Hissedarlar: 
Muhtelif: 

44.969,99 
16.424.336,65 

Yekun 

23.182.779,68 

38.547.832,9.C: 

16.469.306,6'1 
4.500.000,-

9.986.316,9: 

302.981.122,32 

Döviz teahhüdatı: 
Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliring bakiyeleri 

1 Muhtelif: 

966,61J 

24.936.098,55 

Yekun 

24.~37.065,2:1 

75.413.313,81 

302.981.122,Jl· 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: f,,f;,.. ... 4- ... 'C~::ı~; % 5 1/s altın üzerine avans% 4 1
/2 
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Hariciye Vekaletin.den : 

' 

Hariciye Vekaletinde 11. inci dereceden mevcut münhal memu
riyetlere talimatnamesine tevfikan müsabaka ile memur alınacak -
tır. 

Müsabaka imtihanı 9 kanunu evvel 1936 çarşamba günü saat 10 da 
Hariciye Vekaletinde yapılacaktır. 

Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanununun 4. üncil 
tnaddesindekilerden başka aşağıda yazılı evsafı da haiz olmaları la. 
zımdır: 

Hukuk, Mülkiye, Ulumu Siyasiye, İktısadiye ve İçtimaiye ve 
Fakülte derecesindeki yüksek ticaret mektepleri veya Hariciye mes· 
leği ile alakası bulunan mümasil yüksek mekteplerdn birindn me
.zun olmak: 
~ Müsabaka imtihanı şöyledir. 
~ 1. - Hukuku Medeniye, Hukuku Düvel, HukulCu hususiyei dü
vel, İktısat, Maliye ve tarihi siyasi (1815 den zamanımıza kadar) 
hakkında tahriri ve şifahi sualler. 

2. Türkce ve fransızcadan tahrir ve terceme. 
3. - Müsabakada üssü mizanı doldurmak şartile en fazla numa

ra alanlar kazanmıs olacaktır. 
Müsavat halinde fransızcadan maada bir ecnebi lisanına vukuf 

sebebi rüchandır. 
Taliplerin mektep şehadetnameleri askerlik vesikaları hüsnühal 

\re sıhhat şehadetnameleri ile hüviyet cüzdanı veya suretlerini isti. 
da ile 4.12.1936 akşamına kadar Vekalet Zat İşleri Dairesi Şefliğine 
tevdi eylemeleri ve 9.12.1936 çarşamba günü saat 10 da Ankarada 
Yekalette hazır bulunmaları ilan olunur. (1775) 2-5538 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir~ 2. ci 

keşide 11 Birincikanun 936 dadır. 

Büyük ikramiye 

40 000 Liradır. 
Aynca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

{10.000 ve 20.000) liarlık iki adet mükafat vardır .•• 

DİKKAT: 

REVUE Saatı 

80 serıellk bir tecrübe mah sulüdür. 

Her nevi kol ve cep saatler! 

KQntörler. Kronoııraflar 

Spo r csaatıerı 

Blflıce aaatçnerde ·aa1ı1ı,..' 

RiZA TEVFİK. Saat TICIU"ethaneal; Ankara, Bankalar Cad. 8 

1 ANKARA LEVAZIM AM!RL!Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
16000 lira muhamen bedelli ve 1,40 : 1.43 beden yüksekliği 1,56: 

1,60 göğüs çevresi ve 4 :8 yaşında 100 tane binek hayvanı 1.12.936 
sah gününden itibaren birinci kanunun sonuna kadar bir ay içinde 
pazarlıkla satın aliiıacaktır. 

Hayvan satacak olanların, hayvanlarını pcuarlık günlerinde Es
kişehir'de Askeri satın alma komisyonuna getirmeleri . 

(1737) 2~5489 

tLAN 
1 - Ankara harbiye okurlarının ihtiyacı için 48000 kilo pirinç 

23 ikinci Teş. 936 tarihine müsadif pazartesi günü saat on birde ka· 
palı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamenin her gün eksiltmenin yapılacağı Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda parasız görülür. 

3 - Pirincin tutarı 9600 lira olup muvakkat teminatı 720 liradır, 
4 - İstekliler kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve teminat 

makbuzlarını havi zarflarını belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar komisyona vermiş olacaklardır. (1627) 2-5338 

!LAN 

1 - İzmir müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için beher kilosuna 
tahmin edilen fiat on bir kuruş seksen santim olan 161000 kilo un 
kapalr zarfla alınacaktır. 

2 - İhalesi 30.11.1936 pazartesi günü saat 16 da İzmir'de kışlada 
müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Hepsinin tutarı 18998 lira olub muvakkat teminatı 1424 li· 
ra 85 kmuştur. 

4 - Şartnamesi her gün satın alma komisyonunda görülebilir. 
5 - Eksiltmeye iştirak edceklerin ticaret odasında kayıtlı olma

ları şart olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü madde
lerinde ve şartnamede yazılı vesikaları ve teminat makbuzunu havi 
teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona 
vermiş bulunmaları. (1730) 2-5485 

tLAN 
1- Ankara garnizon kıtaatı ihtiyacı için açık eksiltme ile alr

na~ak olan 12.000 kilo gürgen odununa eksiltme günü istekli çıkma· 
dığmdan bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2- Odunun tutarı 240 lira olup mavakkat teminatı 18 lira 70 
kuruştur. Şartnamesi her gün parasız komisyonda görülür. 

3- İstekliler kanunu.n 2 ve 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzları ile her gün müracaatlarında pazarlığı yapılmak 
üzere Lv. amirliği satın alma komisyonuna müracaatları (1776) 

2-5550 

!LAN 
Muvakk'at teminatr ve tutarı Cinsi ve miktarı 

Lira kuruş Lira kuruş 
3500 Çift Yün çorap 136 50 , 1820 00 
700 Adet Yün fanile 40 50 540 00 

'1400 " Fildikoz fanile 94 50 1260 oe 
350 takım Pijama 61 69 822 50 

3500 adet Mendil 39 38 525 00 
700 adet F irenk gömleği 81 38 1085 00 
800 ' ' N ew-esim ı86 00 2480 00 
800 " yatak çarşafı 84 00 1120 00 
142 " don 42 53 567 00 

1 - Ankara gedikli erbaş hazırlama okulları ihtiyacı için yuka• 
rida cins, miktar ve tutarlarile muvakkat teminatları yazılı dokuz 
kalem eşyanın 3 birinci kanun 936 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 15 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Bilet alan herkes 7 Birincikanun 936 günü akşamı
-:4 na kadar biletini cleğiştinniş bulunmalıdır. 

2 - Şartnamesi eksiltmenin yapılacağı levazım amirliği satın al
ma komisyonunda hergün parasrz görülür. 

3 - 1stek1iler kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarım havi teklif mektuplarını belli gün ve saatten 
bir saat eveHne kadar komisyona vermiş bulunacaklardır. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. 

(1806) 2-5564 

Türlciye Ziraat Baı nk-ası ıdan : 
18-11-936 çarşamba günü Merkez binamrzda Genel kurul topl:ına-

cağından öğleden sonra gişelerimiz kapalıdır. 2-5516 

Ankara Vilayetind en : 
Haşerat mücadelesinde ağaçları ilaçlamakta kullanılmak üzere 

satın alınacak 80 adet Pülverizatör 30-11-936 pazartesi günü saat 15 
de açık eksiltmeye konacaktır. 

Pü!verizatörlerin muhammen bedeli 1360 liradır . 
Şartnameyi görmek istiyenler Ankara ve İstanbul Ziraat Mü ~ 

dürlüklerine müracaat edebilirler. 
İsteklilerin % 7,5 nisbetindeki banka mektuplariyle veya hususi 

muhasebe müdürlüğüne yatırılmış para makbuzu ile birlikte eksiil
me günü saat 14 de Vilayet Daimi Encümenine gelmeleri (1729) 

2-5523 

Ankara Valiliğinden: 
Husuısi idareye ait Gündoğdu mahallesinde Nişantaş sokağmda 

224 metre murabbaı arsa açık arttırma ile satılığa çıkarılmıştır. 
Muhammen bedeli 448 liradır. . 
İhale 23.11.936 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi encüme

ninde yapılacaktır. 
Arttırmaya girmek için 33 lira 60 kuruşluk muvakkat teminat 

itası mecburidir. 
İhale günü daimi encümene şartnameyi görmek istiyenlerin hu

susi muhasebe müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1736) 
. 2-5522 

Seyhan Posta ve ~elgraf 
BaşmüClürlüğünden : 

ı - Mersine sekiz saat mesafedeki Kepezayı beleni ormanların· 
dan kesilmek üzere 4350 adet çıralıçam direği kapalı zarfla eksilt. 
meye çıkarılmıştır. . 

2 - Muhammen bedeli beher direk beş lira ve muvakkat temı
natı 1631 lira 25 kuruştur. 

' 3 - Eksiltme 26.11.936 tarihinde perşembe günü saat 15 de Ada-
na posta telgraf, telefon başmüdüriyet binasında toplanacak komis
yonda yapılacaktır. 

4 - Talipler teminatım vezneye teslim edecek alacakları mak
buzu veya kanuni muteber teminatı ve şartnamede yazılı belgelerle 
teklif mektubunu ihtiva edecek olan ikinci kapalı ve mühürlü zarf. 
lan mezkfir tarihe müsadif perşembe günü saat 15 e kadar makbuz 
mukabilinde komisyon riyasetine teslim edeceklerdir. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
5 - Şartnameler müdüriyette her gün saat 8-12 ve 13-17 ye ka

dar görülebilir. 
6 - Fenni şartnamede tafsilat ve izahat almakla beraber bu di

reklerin uzunlukları sekiz metre ve dip devreleri, 70, tepe devre
leri 40 santim olacaktır. 

7 - Orman muamelesi tekemmül ettikten sonra kesim orman mü
hendisiyle beraber bulunacak olan idarenin fen memurunun ncza· 
retinde yapılacaktır. Kesim ve soyum işi tamamlandıktan sonra or
manda idaremiz damğalarile damğalanacak ve bu damğalı direkler 
tesellüm mahalli olan Mersin istasyonunda damğaları görülerek bi .. 
la itiraz kabul edilecektir. (1781) 2-5530 

KREM . ~ 
BALSAMIN: 

Kumral, Sanşın, Esmer her tene tevafuk eden yeg5ne sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale ~ 
eder. Yarım asrrdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan- tt 
dıkları sıhhi güzellik kremleridir. 

KREM BALSAMtN 4 ŞEKİLDE TAKDİM :e;DİLİR 
1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 
2 - Krem balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Ba1samin acı badem gündüz için heyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penbe renkli. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. 
, Beyoğlu • İstanbul 

W1.;~..t~~y~~ ~ ~ ~~·~~"'"°"",,.,...,..,_.,."~-

Nafıa Bakanlığından: 
30 ikinci teşrin 936 pazartesi günü saat 15 de Ankara Nafıa Ve

kaleti malzeme eksiltme komisyonunda müfredatı aşağıda yazılı iki 
parti kayın travers eksiltmcd ayrı ayrı'.Je kapalı zarf usulü ile yapı
lacaktır. 

1 - Birinci parti: Düzce kazasınrn Kuzgundere devlet ormanın
dan kesilmek şartile 114593 lira 80 kuruş muhammen bedelli 59502 
adet normal ve 390 adet makashk kayın fravers, 

2 - İkinci parti: Düzce kazasının Bıçkıdere devlet ormanın
dan kesilmek şartiyle 130343 lira 75 kuruş muhaınmm h.ıedelli 79305 
adet normal ve 390 adet makaslık kayın travers 

3 - Birinci parti: için muvakkat teminat 6979 lira 69 kuruş ve 
ikinci parti için de 7767 lira 39 kuruştur. 

4 - Brinci parti eksiltme ~tname ve teferruatı 573 kuruş ve 
ikinci parti de 652 kuruş mukabilinde Nafıa Vekaleti malzeme mü· 
dürlüğünden verilir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 7•5.936 T. ve 3297 sayılı res
mi gazetede çıkınış talimatnameye göre Vekaletten alınmış vesika 
ile birlikte 30 ikinci teşrin 936 pazartesi günü saat 14 e kadar Veka· 
let malzeme eksiltme komisyonu reisliğine vermeleri lazımdır . 

6 - Hususi mukaveleli orman sahipleri de kendi ormanlarından 
kesilmek üzere eksiltmeye girebilirler. (1735) 2-5504 

Zonguldak Urhaylığından: 
1 - İtfaiye için bir oto tank satın alınması açık eksiltmeye kon• 

muştur. 

2 - Muhammen bedeli (4,600) liradır. 
3 - Muvakkat teminatr (345) liradır. 
4 - İhalesi 20.11-936 cumartesi saat 15 de Zonguldak Urav Dai

mi Encümeni tarafından yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin şartname için 30 kuruşluk damğa pulu ile bir 

zarf göndererek Urbaylıktan aalbihyor. (1G93) 2-5424 
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Anaf artalar caddesi 
No. 111 Ankara 

i\nliara Emniyet 
l\11üdürlüğünden : 

Cin"i 
Reı:m: ın!ca 

., elbise 

Mikdarı 
438 Adet 
438 Tkım 

Beher takım resmi: 
elbise ile bir adet 
şapkanın dikimine 
tahmin edilen fiat 

(5) 00 
( ) 

Teminatı 
Lira Kr. 
(164) (25) 
( ) ( ) 

İhale gunu 
30-11-936 ta· ihine müsadif 

pazartesi saat 15 

Yukrada cins ve mil·darı yazılı elbiı;;e ve şapka 14·11-936 tarihin
den 30-11-936 tarihine kadar 15 giin mUddetle eksiltmeye konulmuş
tur. fstcklile in yukarda yazılı gün ve saatte kanuni belgeleriyle 
birlıkte :<:mniyet MüdiirlüğUnde toplanan Komisyona müracaat-
ları. (1719) 2-5483 

ASKERi F ABRlKALAR UMUM MODORLOCO 
SA TIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

. 100 TON SAF KURŞUN 

ı ahmin edilen bedelı. (22000) lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazılı malzeme Askeri: Fabrikalar Umum Müdürlüi1;ü satın alma ko· 
misyonımca 4.1.937 tarihinde pazartesi günü saat 1.5 de kapalı ~~.rf 
ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komı~yon~an ver rnr. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (1650) lirayı havı teklıf mektup· 
larmı mezkQr günde saat 14 e katlar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddeler"ndeki vesaikle 
mezkilr gün ve saatte komisyona müracaatları. (1720) 2-5524 

1 
oı•esu w es • 
D. D. YOLLARI VE LIMANLARJ UMUM 

MÜDURLOCO S. A.. KOMlSYONU iLANLARI: 

1 LAN 

1 
Muhammen bedeli (2000) lira olan dinamo ve otomat kömürleri 

29.12.1936 çarşamba günü saat 15.30 da kapalı zarf usuliyle Anka
rada idare ';Jinasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (150) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 1936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında btişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alrnmıs vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komis
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartn-ırn"ler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, 
Hayclarpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(1726) 2-5484 

I LAN 

Muhamm<'n bedeli t 5.093.60 lira olan 397.200 metre mikabı cam 
tahta 30.11.1936 Pazart..:si giinü saat 15,30 da kapalı zarf usuli ile 
Ankara'da idare i::inasmda satın al·n?caktır. 

Bu ise girmek isteyenlerin 1132,02 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 1936 G. 3297 
No. lu nüshas:nda intisar etrr.is olan talimatname dairesinde alın· 
mış vesika ve teklifleri'ni ayn; gün saat 14,30 a kadar Komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Ş;utnamcler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, 
Haydarpasa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden Eskişehir ve İzmirde 
idare mağazaiar.n<.lan dağıtılmaktadır. (1712) 2-·5481 . 

!LAN 

MuhamMen bedeli (51904) lira olan muhtelif cins küçük yol 
malzemesi 4/1 1937 Pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada İdare binasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (3845} lira 20 kuruşluk .muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenın 7 /5/936 
gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisli '1-ine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (259 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa V eznelerinde 
satılmaktadır. · ( 1783) 2-5552 

İLAN 

•1111111111111111 Parasını işletmel~ 1111111111111111~ 
-- isti yenlere S 
-- ·Ankara ve Istanbul piyasalarında 15 senedenberı tanınmış = 

ve sevimli bir firma sa...\.ıibi bukerrc memleketin en mübrem -
ihtiyacını karşılayacak bir iş üzerine 1stanbulda kurduğu a- = = telyenin inkişafı için bir sermayedar arayor. Bu sermayedarın := = filen de çalışması kabul edilebilir. Bu husustaki ş.artları bil- :;: 

- dirmek için Ankara postrestant G. T. rumuzuna mektubla = 
= bildirmeleri. 2-5559 = 

111111111111nı1111111111111111111nınn11mınn11111111 mm mın ı 11111m11111mm11111 i 
Aydın Vilayeti Nazilli Eksiltme 

(oırnisyonu Reisliğinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın ilinin Nazilli ilçesinde ceza 

evi insaatıdır. 
Bu· işin keşif bedeli (44796) lira 56 kuruştur. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 

D - Fenni şartname 
E - Keşif metraj cetvelleri 
F ~Projeler 
İsteyenler bu ş..ırtname ve evrakı Aydın nafia müdürlüğünde 

gc>re1;1tlirler . 
3 'f- Eksiltme 10-11-936 dan 30-11-936 pazartesi günü saat 14 de 

Na~illi· de C. Müddei umumiliği odasında toplanacak komisyonda 
yapılı\eaktır. 

4 '"':"" Eksiltme kapalı zarf usliyle yapılacaktır. 
S.- Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 3359 lira 74 kuruşluk 

muvak:kat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz 
olduğunu göstermesi lazımdır. 

A - Vekaletten alınan ehliyet vesikası 
B - Bu gibi yapı inşaatı yaptığına dair ehliyet vesikası 
C ;:- Ticaret odasında kayıtlı olduğuna dair vesikası 
6 ...::_ Teklif mektubları üçüncü maddede yazılı saatten bir sa

at evv.eline kadar komisyona getirilerek eksiltme komisyonu reis
liğine. makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mekt.ıipların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş ol
ması ve drş zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lazım
dır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1791) 2-5554 
~ ~ ~----.;;..------~------------...;. __ ...:., __ ...... ..:.;;.,;;..;.... 

Ank~ara Valiliğinden : 
tir. 

1 - Etimesut yatı okulunun kalorifer tesisatı tamir ettirilecek

2·- Muhammen bedeli (608} lira (87) kuruş olduğu için işbu ta. 
mirat açık eksiltme suretiyle yaptırılacaktır. 

Türkiye Ziraat 
Bankasından : 

Miinhal Silo Şeflikleri için Ankara'da bir müsabaka imtihanı 
açılacaktır. Taliplerin aşağıdaki şeraiti haiz bulunmaları lazımdır : 

1- Türk olmak. 
2- Hiçbir v~çhile mahkumiyeti bulunmamak. 
3- En aşağı Lise derecesinde bir fen veya sanat mektebinden 

mezun olmak. 
4- 30 yaşından aşağı ve 50 den yukarı olmamak. 
5- Vazifesini muntazaman ifaya mani olabilecek bedeni arıza 

ve hastalıklarla mallıl olmamak. 
6- Buhar ve elektrik makinalarında ihtisası olmak. 
Yukarıdaki maddelerde yazılı şartlan haiz olup ayni zamanda 

Silo, fabrika ve değirmen gibi müesseselerin fenni kısmını idare et
miş olanlar ve Ziraat mühendisi diplomasını haiz olup da makina· 
cılıkta ihtisası olanlar tercih edilir. 

Kendilerine mesleki bilgilerine ve imtihanda gösterecekleri 
muvaffakıyet derecesine göre (150-175) lira ücret verilecektir. 

Taliplerin bu ayın yirmi beşıne kadar Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğüne müracaat ve lazım gelen evrak ve vesaiki tevdi etme
leri şarttır. 

İmtihan buhar, elektrik, değirmen makinalan nazariyat ve ame• 
liyatından yapılacaktır. 

İ.mtihan günü aynca ilan edilecektir. 
2-5549 

Anli.ara Defter dar lığından : 
Mütekaidini askeriye ve mülkiye eytam ve cramilinin kanunu

evvel 936 yoklamaları 15 • 11 - 936 dan 25 • 11 • 936 ya kadar yapıla· 
caktır. Alakadarlarının maaş cüzdanı nüfus tezkeresi ve resmi se • 
netleriyle bizzat veya bilvekale vilayet defterdarlık muhasebesine 
gününde müracaat edip yoklamalarının yaptırılması ilan olunur. 

(1790) 2-5~46 

ÇUBUK SORGU HAKİMLİGİNDEN: 
Livatadan suçlu Çıbığın Esenbuğa köylü Hüseyin çavuş araba

cılığını yapmış Ali oğlu Cemalin kaçak olduğundan 2/12/936 çar
şamba günü Çıbık Sorgu Hakimliğine gelmesi yahut yer yurdunu 
bildirmesi tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur. (1293) 

2-5556 

Valuflar Umum Müdürlüğünden: 
Senelik kirası 
Lira Kr. 
1920 -

Daire 
No. 

2 

Kapı 

No 
3 

Sokağı ve 
Caride si 
Gökçe oğlu 

Mahal1esi 
Kızıl bey 

Yukarda yazılı ikinci vakıf apartımandaki dairenin teslim gü
nünden 31-teşrinievvel-937 gününe kadar icarı kiraya verilmek üze
re 8-11-1936 gününden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya ko
nulmuştur. İhalesi 23-11-936 pazartesi günü saat on altıdadır. Tut -
mak ve şartlarını görmek istiyenler her gün vakıf apartımanda Va. 
ridat Müdürlüğüne gelmeleri. (1677) 2-5399 

3 - Eksiltme 30.11.936 perşembe günü saat 15 de vilayet bina
smdald el'fcümeni daimi salonunda yapılacak ve şartnamede yazılı 
muhammen bedelin yüzde 7,5 nisbetinde para, tahvilat veya Banka 
mekt~bunu ibraz edenler eksiltmeye iştirak ettirilecektir. Bu husus 
hakkr~da daha etraflı malfımat almak ve şartnameyi görmek isti
yenl_erın Ankara Kültür Direktörlüğüne müracaatları. (1781} 2-5531 

~~~~~_;_____;_~~---=-~~~~~~~--~~~~-~~~~~~-
: ... 

Zu Vermieten : 
4 Zimmer, 1 Rauchzimmer, 

1 Diele. Nebst allem Komfort. 
Adr. Demirtepe 11. Tel: 2189. 

2-5541 . 
İmtiyaz sahföi ve Başmu· 

harriri Falih Rıfkı ATAY 
Umumi Neşriyatı İdare 

eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

IU V AIUIDERE 

SARAPhARI 
...> 

UCUZLA 
Fakat değerini değiştinnedi 

KAVAKLIDERE ŞARAPLAR 
İNIIİSAR İDARESİNİN RESMİ .KONTROLU VE TASDİKİ ALTINDA 

YİNE 

' ... , 

Muhammen bedelleri ile mikdarları aşağıda ya zrlı elbise, palto, serpuş, denizci elbiseleri 1 kanunu
evv::l 936 tarihinde salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alı-

MEMLEKETiN EN OLGUN ve DOLGUN ŞARABI KALİTESİLE 
ASGARi ÜÇ DÖRT SENE DİNLENDiRiLMİŞ, ESK1T1L MI~ 

ve SIHHAT .KAYNAGl OLARAK 
PİYASAYA ARZEDlLMEKTEDlR. nacaktır. . 

Bu işe girmek istiyenlerin 9574,38 liralık muvak kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesıkaları, res-
nıi gazetenin 7·5-936 G. 3297 No. lu nüshasında intiş ar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika 
ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 832 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (1728) 

Elbisenin ismi 
Lacivert serj elbise açık veya kapalı yakalr 
~ ,. caket 
., ,, pantalon 
,, ,, yelek 

Lacivert şayak elbise açık veya kapalı yakalı 
,. ,. caket 
,, ,, pantalon 
,, ,, yelek 

·Gri şayak elbise açık veya kapalı yakalı 
,, ,, caket 
., ,, pantalon 
,. ,, yelek 

Denizciler için siyah serj elbise 
Siyah serj caket 

., ., pantalon 

., ,, yel<: k 
Denizciler için koyu lacivert şayali gömlelt 

" " " .. •• 
pantalon " ,, " 

,Yazlık bej keten elbise 
.. 

,, ., ,, caket 
,, ,. ,. panta:ion 
,, ,, ,, yelek. 

Denizciler için yazlık beyaz keten elbise 
" " ., " caket 

" " ,, " ,, pantalon 
Siyah kastor palto 
Gri şavak palto 
Tayfalar için koyu lacivert şayak kısa palto 
Lacivert çuha şapka 
Gri şayak şapka 
Lacivert şayak şapka 
Kırmızı çuha şa?ka 
Denizciler için siyah seri şapka 
Koyu lacivert şavak tayfa şapkası (Bere) 
Beyaz keten şapka 
Bej keten şapka 

Senede 
takriben 
2600 takım 

260 adet 
350 " 
200 

1000 
200 
200 
100 

1200 
10 
10 
10 

9 
5 
5 
3 
7 
5 
5 

90 
30 
30 
15 
16 
10 
10 

1800 
1400 

7 
1500 
1000 
800 
100 
10 

7 
16 
90 

" takım 

adet 
., 
,, 

takım 
adet 
adet 

,, 
takım 
adet .. 

" takım 
adet 

.. 
takım 
adet .. 

" 
takım 
adet 

" 

" ,, 
,, 
•• 

•• .. 

2-5474 
Yekt1n 
Lira 
53300.-
2766.40 
2408.-
596.-

13000.-
1386.-
820.-
107.-

17940.-
76.-
51.70 
21.80 

184.50 
53.20 
34.40 
8,94 

91.-
34.65 
20,50 

622.80 
83.70 
78.-
22.95 

110.72 
27.90 
26.-

48150.-
18550.-

92.75 
2925.-
1600.-
960.-
185.-

19.50 
11.20 
18.40 

103.50 

166487.51 

HER YERDE 
LITRESi 

PERAiffiNDE : 40. l{uruş 
TOPTAN 

ASGARi 25 LİTRE ALINMA..T{ 

' 
• • 

OZERE: litresi 35 kurus 
CENAP AND 

IU V AIUID~RE SARt\P ' . 

FABRiIUSI 
ANKARA 

Yeni SİNEMALA Halk 1 fi' 
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BUGÜN GÜNDÜZ 

Moda Çılgınları 
Progra ma ila vveten 

FOKSJURNAL 
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BUGÜN GÜNDÜZ 
POMPElNiN SON GÜNLERi 

llave olarak: Dinarlı Mehmed ile Cim 

Londos'un heyecanlı çarpışmaları 

Halk matinesinde: LİMANSIZ GEMİ· 


