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Bü Başb selAmlayahm. Bu 
devlet onun Zaferi · üzerine kuruldu 

l{öylüler 
arasında 

Yazan: Profeliir Afet 
y af&yaD tarih belaelsi i~nde. 

· . Köylü anlatıyordu: 
,U:_ Ankara 'rillyatuıcla dtitt 
peçenek köyü var. Buraya Zir 
peÇeneyİ derler." KöJliler\ı ._ 
kal çoculdan dört aydır •~e, 
olan kültür orduau ça'flltU bir
çok köylü kadm Ye erbldeıi 1-. 
raber olduğu halde kar. İtinde 
ıeziyonı:ı. Bahar herkeeı 1'ncli
sıe çekmiı, sünetlerken Ço\p a. 
ren köy kadmlan.... • 

Nuılımız soruma ·~lllaıs 
aai" Seni ıördük claha li oJ. 

duk. • di lar ... 
Hot ıeldinız yor ·~--c 

elillin ırdüiü paı
.. ameli ...... aYID ... o ...,.. cUılııW dwn. 
=-t=u. ~i'len" 

J.1!11' ~ H~ i~% 
AntroP01oJf iı11•ıaa o"1ıık 
pi ~ -.Aki Banna • 
etti:

0
Etil.-c' !~duiuınaa1tm 

.... aninin mon~en ~d Jator. 
J metrik reeiıDleruı en llltata
;. bu plinin elinde ..__ 
eenelik ceddinin J&t&dıimı P&t 
...-mi? 

Bir erin &nünde clurchmcti. 
JeriD tormı• ol~~ Jb tlwi
Jeriade taflYUl ıhtı,..... --... 
"Dedelerinizden ka,ünla lCIB 
.ıer ititirdiniz ?" 

"Hat türk olduiumum, .,._ 
)anili bildik bileli bizim olth
Jl11 hep aöylerlerdi. Bb de .ı.. 
. " 
rız.JhtiyanD ıüzel ıelinleri bizi 
karfıladı· Kapalı aYhıdan llrdi
venleri bulduk. Toprak Uft '-
aamaldanlan çıkıyoruz. O.. ta. 
rasalan üzerinde kOYanlllaJd 
arılar da onlar aibi durmada it-
liyorlar. o YdlltıJI dqarda bırau-ak 

.---------------------------------------_..------------------------------------------' 
O, bu zaferin bütün kazançl. Ur, mes'ud ve garpll bir türkiyenin insa 

davasına vak ilfir: Et•iz inkd6pçıyı selamhyahm 
,,, . 

odaya tirdik. Hahlarla tiUü 
tedirler hepimize oturmakiçin 
kifi ıeldi. Tavana kadar lıh 
yatak yorıanlar Y~ ;1emefta. 
tıklar ıelinin çehızinl llcek 
bir miyardL Buna rafta •zili 
bakır kaplan da iliYe et.mı il
amı. Dıvarlar pullu, iti-• lr
tiil•le donablmq. Jeoııtrik 
motifler bunlarda claba çol S.. 
'rimli ve ,uzel ıeliDin el teli 
olan bu itler araamda kocaaDa 14 u· n c u·. y ı I büJiik bir ha~ da ... 

1• vermit·-~~r bübJ.Ü!' i:=-- C'--'--..! _..:_ d!lf_..ı ,..:.._ • ,.._...ı... • • • • • _ _ı_ .ı.___ d dır On b'ı&Jl- 1 l L._ _ _ı • 
.ı. Kadmlaruan m • -.: uauıunyııın.:au on uraGndl 11· 11.11.....-etiz. uanı munıyeti açın· wa 11U1"1111Um a • u, u .. uu a unutnuya ım: cwnnunyetçı 

Türkiye 
matbuatında 
beklenmiyen 

yazılar 
M.-Ultir .....w-tt. ..... .. 

talaı.dca ldiltünl ........ _ .. ... 
aütunlarmcla memlıbt... .., .... 
dikkatini çekebilecek 79llİ ,... ... 
...... ı..mlelerini ..... , ..... 
U'QIP ......... k iıter; filh•lııOııe ...... 
hi,.t ... ..,mette ~ ld ..... 
Di .... fikrini ........ ·•·••n. 
Yolna ._. hansi iki 8111••ınna ........_ 
................... WrWa,. .... 
dilli Wdı ptameie ,.,. ......... 
rW....._flkm-tah•s ·We 
kimMJieMl..dlıretmiJwlldli .. 
mkıafle,.....~olaı_ w4 ... 
hlW ..... Wr -- ilatiJar .....,. ...... ,..... ........ ... ... ..................... ,... .............. ~ ....... 
~, ........ _kiır' ......... 
kitlJ'le ,q,a,. W1ir maHıette ~ 
ld oa-w.. HeMk•tw ,.a .... 
sihni,.dne -- ....... , 1 • 

79P1tbnlacak ı.k 7llfta '*"'" Çllıa .......................... 
r-.,w. tlyor; ltu ela w .. ...... 
~,.ı s.. ... lliitia ......... .... 
.........,_ atbis muia ...._.. 
u,..- .. .-..atlrk 1-Pii .. 
tan .......... ,. tö7'e tarif ... , .... 
...... ıöriifme..-
.. w. aörlım llri ••sriP. W. 
lamp~----mlll .............. ....., ... 1 

...., • iyi,• fa1dü "• ma ... 
1lir uıuldiir. Zaten, prl1cllil .... 
- fttanclapa diler Wr ........ ... .......... _. ......... ...... 

(Somı 10 anca •1'•) 

Kamutay 
Riyaseti 

div 

inkıta ım 
yüksek ma ~ denizde sidermıt;iıa. hm ~ Büyük Bat- de, tanlı bir Yarbim ye onun lmdretlerin bu öz kaynaimı olmaJllll, milliyetçi olmayan, 

*lı-r ter buluourmat"· ica- bulu eelimlıyabm: bu deYlet ahensllıi, türk milletine hu fa· karartmak•• kurutmak için Ja· halkçı olmayan, devletçi olma
.._ Maanes .. deniz n~een onan zaferi berine kundmat- ziletlerle tamamlamaktayıs. bmc:ı •• 1erli, nice M1,kuıtçılar yan, liik olmayan, inkılibçı ol- 8 ş Kav -·"!'n mü" dedi. Biz bill,ua tur. On dört ydbk muiJ• ı.ldıiı· uırlarca ajrqtdar. Bütün cebd- mayan bizim millı'"'mis olamaz. • • 1 . 
-.. lflttik. Anbrada da 1IDq O, bu saferin biltiln kazanç- muıcla, içimizden 1&r11lmu bir ler türk oldufumuzu unutturmak Bu de•let zafer u.tüne kurul-= ..... iiz diye 1eYincuta.. lanm hür, meeud •• ıarblı bir İyman aeai ıeliyor: ldilılHıl 6i- için aarfedilmiıtir. Atatürk'te IDUflur. Fakat killtür ütünde Radyod 
b" ,......_ Onü tahta balnha Tüıkiyenin İnf& da•aama ftk. zimtlir/ Mazide yendilderimiz, kendimizi bulduk: yarabCIJI ... duracaktır. Yeni tiirk yuunun, ;.:!i:, airmiftik. A,.u:ara fetmittir: epiz inkılibçıyı a. imkimızlıldardı, Şimdi U. aau. l&mlıyabm. maaikiainin, dil •e tarih cla-
-1.. L Jabm yapar tıni l&mhJabm. milzde türk azminin kolayca ba- En büyük clüpnan, --·-· vlamm büyük lalap. arkana- k f r b;ik -tr ~diYenclen İllld• Ka,_.an iki lota arumda, f&l'aC&iı imlcinlar ..-dır. Yapa· lerini tufiye ettitimiz, tiirk ol- da, hür, medeni, büyük n dai- on e 
biriır: ~edim. K6ylillen a&y .. bant humru içindeyiz. catmuz Tlrkiye, yapmq oldu· 1111JU1 Hfil becratlerini blclır- ma ileri KemaUat Tlrldye id•- C....Jnırlyet 
.-firle~ ihine 1e1lendiMi- Bu bahtiyarlık nice uırlardan- iurnuz tarihin hüyük eeerleri a- dıtmm mai'dir· Bizi onun .. line dojru kotalım. .a. ı ı,ı.r __ 
pr,, YGriid&.n 1'irüdUmde: p. beri bu topraklara nuib olma- rumda yer alualctır. BGyik mil- birli flı.wılarma çafıranlarclan Baynm1DF lmtlarkm, clad- s.ın!eri B • ..._,.... 

~raclan ela den toprak ma llUfbr. Ebedi zannolunan Jrara letin küçük eHri olmu. kaçalım. Kemalizm kültürünil, mn her tiirlii kurbualarllu habr· ,..,,.,. ~"" 
~ Yold. ~ mwcliYten rrmhJtler'i, cihan brfuı"- Hepsinin dayancı, Atatürk mazi taclcdanmn nhirl.-ine kar- laJIDDI 1 Onlar bin laqüaleri ...._ 
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Bas bakanımız. a 

Kültür Bakanı B. S al/et Arrkan Dış işler Bakam Dr. Arııs lç fşler Bakanı B. Şükrü Kaya Finans Bakanı B. Fuad Ağrılı 

Ekonomi Bakanı ve Ziraat Bakanlığı 
Vekili B. Şakir Kesebir 

Kültür bakan/Jğı si
yasi mi.ısteşarı B. 
Nafi Atuf Kansu 

Drş ı"şler BakanlJğı 

Siyasi müsteşarı B . 
N. M enemenciotlıı 

M. M. baka nlığı Sı

yasi müsteşarı B. 
Neciball Küçüks 

Başbakan B. Celal Bayar 
Adliye bakanliğı si
yasi müsteşarı B . 

iç lşler bakan/rğı 

Siyasi müsteşarı B . 
Abdülmuttalib Oker 

Finans bakanlrğı 

Siyasi müsteşarı B. 
Bayındırlık Bakanı B. Ali Çetirıkaya 

Gümrük ve lnbi,arlar Bakanı 
B. Ali Rini TarhatJ 

Büyük bavram 

Kamutayda yapılacak 
kabul töreni proe-ramı 

Bugün saat 8 den itibaren Büyük Millet Meclisi bin~ ve 
bahçesine Meclis azaları, Hükü met erkanı ve merasim için va
zife almıt olan Meclis Protokol memui ve müstahdemlerinden 
başka kimse giremiyecektir. 

Kabul töreninde bulunacak zatlar kendilerine sunulan da· 
vet kartlarını Meclis kapısındaki memurlara göstermek suretiyle 
Büyük Millet Meclisi binasına gireceklerdir. 

Kabul törenine davetli bulu· Meclis binası dahilinde yabancı 
nan zevat saat 12 de ve Kordip- devletler Büyük Elçi ve Elçileriyle 
lomatik menıublan saat 12,30 Maslahatgüzarlar ve bunların refa-

/ da kend:' erir.e ayrılmıt olan ve katinde bulunan Musteşar, Kara, De-
Ekonomi balanlığı 7 '• ,# B-" "ifı • H T" M b A l · 
Si~as1 müsteşarı B. Sf;:;i-m::t~ı ı &!ağıda yazdı bulunan yerlerde nız, ava, ıcaret, a uat taşe erı 

Ali Rıza TUrel B. Rıza Erten toplanmıı olacaklardır. ve sekreterler idare heyeti odasında: 
------------------------------• Genel Kurmay Başkanı Bafvekalet 

odasında; Ordu mensubları dinlenme 

Dost Romanyanın Sayın 
Başbakanı Ekselans 

T ataresku şehrimizd~ 

odasında; Temyiz Mahkemesi, Dev
let ŞQ.raax, Divanı Muhasebat ve Ve
k!Ietler erk!m ile Ankara Vilayeti 
ve belediye erkanı, Cumhuriyet Halk 
Partisi erkanı, hUkümetçe tanınmıf, 
mali, iktıaadi, sınai ve içtimai mties
ıeıeler delegeleri Meclisin umumt 
topJantr salonunda kendilerine ayrıl
mış olan yerlerde toplanarak kabul 
töreninin başlamasını bekliyecekler
dir. Bu yerleri davetlilere göstermek 
üzere memurlar ayrılmıştır. 

Dost ve müttefik Romanya ba.tba· ---------------
kanı Ekselans Tataresku beraberlerin-
de Romanyanın Ankara elçisi, Bükreş 
elçimız, Romanya başvekalet siya. 
büro d:rektörü, dış işler bakanlığı hu· 
ıusi kalem direktörü, mihmandarları 
ve Rador ajansı genel direktörü e>ldu· 
ğu halde dün sabah saat 10.05 de hu 
ıusi trenle Ankaraya gelmişler ve 
türk, romen bayraklariyle donatılını 
olan istasyonda Başbakan Celal B: 
yar, dış işler bakanı Dr. Tevfik Rü~ 
tü Aras, Dış işler bakanlığı siyas'. 
müsteşan Numan Menemencioğlu 

Başbakanlık müsteşarı Kemal Gede 
leç, Ankara valisi ve belediye . 
Nevzat Tandoğan, dış İfler bakanh 
umumi katibi Nebil Batı, Ankara gar
nizon kumandam general Kemai 
Gökçe, dxı işler protokol şefi Şevket 
Fuad Keçeci, birinci daire reisi Cevat 
Açıkalın, Emniyet direktörü Sadri, 
Ankara merkez kumandam albay De
mirali ile Romanyamn Ankara ataşe
militeri, Bükreş ataşemiliterimiz, yu
nan, çekoslovak, elçileri ve Romanya 
elçilik ileri gelenleri, Romanya or
duları genel kurmay başkam general 
Sikityu ve mihmandarları tarafından 
karşılanmış ve bir asker kıtası selam 
resmini ifa etmiş, mızıka romen, türk 
marşlarını çalmıştır. Bir tayyare fi
lomuz da Gazi istasyonundan itibaren 
muhterem misafirimizi .>elamlaml§ ve 
istasye>n binasının iç ve dışında top
lanan kalabalık bir halk kitlesi kendi
sini hararetle alkışlamıştır. 

Ziyaretler 
Muhterem misafirimiz öğleden e

vel Cumhur riyaseti köşküne giderek 
hususi defteri imza ve müteakibon 
Romanya sefiriyle birlikte, dı§ ı,ıer 
bakanı Rüştü Aras'r, Başvekil Cetfil 
Bayarı ve B. M. Mec:isi reisi Abdül
halik Rendayı ziyaret etmişlerdir. Bu 
ziyaretler iade edilmiştir. 

Ekselans Tataresku öğle yemeğini 
Romanya sefaretinde yemişler ve ak-

Atatürk 
B. Tatareakuyu 

kabul buyurdular 
Reiıi Cumhur Atatürk dün aa

at 17 de Romanya Batbalcanı B. 
Tatareıkuyu kabul buyurmuılar· 

dır. 

Uzun müddet ıüren bu müla
~at esnasında Dıt itler Bakan. 

İ Dr. Tevfik Rüttü Araı, Roman
yanm Ankara orta elçiıi ve Tür_ 

kiyenin Bük.ret elçiıi Hamdullah 
Tannöver ·de hazır bulunmuılar
dır. 

şam tizeri eski başbakan İsmet İn8nU
nti hususi surette ziyaret etmiştir. 

BQ§bakanın ziyafeti 
Başbakan B. Celal fayar dün ak

şam saat 20.30 da muhterem misafiri
miz Romanya Başvekili Ekselans Ta· 
tareaku 9erefine Ankarapalasta bir 
akşam ziyafeti vemıi9 v-e bu ziyafeti 
saat 22.30 da baıhyan bir kabul resmi 
takib etmiftir. 

Ziyafette muhterem misafir ve ma
iyetinden bafka, İran hariciye nazrrı, 
İran bUyük elçisi ve bayanı. bütUn ve
killer, Balkan antantı devletleri elçile· 
ri, Romanya erkAm harbiye reisi, bü
tün ıi yaai milıtıeprlar ve d19 i9ler ba
klanlığı ve matbuat erkAnı huır bu
lunmuştur. 

Nutuklar 
Başvekil B. Cetaı Bayar ziyafette 

aşağdaki nutku söylemi9tir.: 
Doıt ve müttefik Romanyanın 

( Sonu J anca sayfada) 

Kabul merasiminin başlamasından 
evvel ve bilhassa Reisicumhurun Bü
yük Millet Meclisi binasını fereflen-
dirdikleri sırada koridorlarda Mecliı 
azalariyle vazife gören Protokol me
murları ve müstahdemlerden başka 
kimse bulunmıyacaktır. 

Reisicumhurun Büyük Millet Mec· 
lisi binasını şereflendirdikleri sırada 
Meclis avlusunda yer almış olan ih
tiram kıtası ıelSm resmini ifa ede
cek ve kıtaya refakat eden mızıka is
tiklal marşım çalarken Meclisin bay
rak gönderine Reisicumhurun zatt 
bayrağı çekilecektir. 

Reisicumhur Büyük Millet Mec· 
Hsi binası avlusunda Büyük Millet 
Meclisi Reisi, Başvekil, İcra Vekil
leri Genel Kurmay Başkanı, Büyük 
Millet Meclisi Riya. et Divanı, Anka
ra Vali ve Belediye Reisi, Ankara 
Garnizon komutam, Protokol Şefi, 

Emniyet Direktörü, Merkez Komuta
m ve Muhafız Alayı Komutanı tara
fından karşılanacaktır. 

Kabul töTeni 
Saat 13 de Reisicumhur kabul tö

reninin başlamasını emir buyururlar. 
Tören başlayınca Büyük Millet Mec
lisi Reisi, Başvekil ve İcra V ckilleri 
toplu olarak Büyük Millet Meclisi 
Azaları; başta Genel Kurmay Başka
nı olduğu halde Türkiye Cumhuri
yeti Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri 
mensubları toplu olarak ve daha son
ra Temyiz Mahkemesi Reisi ile Mild
deiumumtsl ve daire reisleri ve aza
lan, Başmuavin ve muavinleri; ŞQra
yr Devlet Reisi ile daire reisleri, a
zaları, Başmuavin ve muavinleri; Di
vanı Muhasebat Reisi ile daire reis-
leri ve müddeiumumisi, azalan, umu
mt katibi ve başmurakibleri keza top
lu olarak ve bunların arkasından ura 
ile Başvek!let, Adliye, Dahiliye, Ha
riciye, Mallye, Kültür, Bayındırlık, 

İktısat, Sıhhat ve İçtlmat Muavenet, 

Salah Yargı Faik Baysal 

B. Celal Bayar Ankara 
paraşüt kulesini a~tı 

Türkkuşu paraşüt kulesi dün saat 
15 de Başbakan B. Celal Bayar'ır 
bir nutku ile açılmıştır. 

B. Celal Bayar nutkunda, ku
lenin türk havalarını koruyacak o
lan tilrk gençlerini havacılığa alış
tırmak yolunda yapacağı büyük 
hizmetleri kaydetmiş ve türk hava· 
cılığına, yorulmak bilmez. m saisi 
ile memleketin muhtaç olduğu bÖy
le bir eseri kazandıran Türk Havc: 
kurumu başkanı Fuad Bulca ile iş 
arkadaşlarına takdir ve tebriklerini 
bildirmiştir. 

Açılına töreninde, Bakanlar, is
met İnönü, mebuslar, bakanlıklaı 
ileri gelenleri ve çok kalabalık bir 
halk kütlesi bulunmuş, Türkkuşt 
kız ve erkek talebeleri ile dışarıdan 

..•. birçok gençler paraşütle atlamışlar
' dır. 

Ankara paraşüt kuleıi 

Başbakan B. Celal Bayar ismet 
İnönü ile birlikte atlama yerine ka
dar çıkarak kuleyi gözden geçirmiş 
ve atlayışları yakından görmüşler
dir. 

Ba,bakan B· Celal BayaT dün paT~Üt kulesinin açılı~ töreninde 

GUmrilk ve İnhisarlar ve Ziraat Ve
k&letleri erk&nı ve bu Vekiletlere 
bağlı müstakil Umum Müdürlük ve 
Müdürlükler, Ankara viliyeti erk&ru 
ve Vilfiyet Mecliai azaları, Ankara 
Belediyesi erkfinı ve Belediye Mec
lisi azaları; Cumhuriyet Merkez Ban
kası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Ban
kası, Slimer Bank, Emlik ve Eytam 
Bankası, Belediyeler Bankası, Eti 
Bank ve Osmanlı Bankası delegeleri, 
Türk Hava Kurumu, Ankara Barosu, 
Kızılay Cemiyei, Çocuk Esirgeme 
kurumu, Ankara Ticaret ve Sanayi 
odası, Anadolu Ajansı, Türk Spor 
Kurumu ve Ankara Elektrik Tilrk A
nonim şirketi taraflarından aeçilml9 
Delegeler huzura dahil olurlar. 

Kordiplomatik ve yabancı 
m isafirler 

Bu törenden sonra Reisicumhur 
kıdem aırasiyle yabancı devletlerin 
Büyük ve Orta Elçilerini ve bunların 
refakatinde bulunan Milıteşar, Ata
şe ve kitlplerl, resen veya muvakka· 
ten vazife gören Maslahatgüzarları 
ve daha sonra Ankarada misafir ola
rak bulunan Romanya BB.fvekili Ek
selans Tataresku; İran Hariciye Ve
ziri Ekselans Samii; Yunan, Romen 
ve Yugoslav Genel Kurmay Başkan
ları ve maiyetleri erk!nmı kabul bu
yuracaklardır. 

/ 

, Kabul töreninden çıkan ve geçid 
alayına davetli bulunan zevat elle
rindeki davetiyelerde yazılı tribün
lerde yer almak üzere hemen geçid 
alayının yapılacağı stadyom mahalli
ne gideceklerdir. 

Kabul resmi bittikten sonra Rei
sicumhur gcçid alayını açmak üzere 
alayın yapılacağı yerdeki tribünleri
ni teşrif ve saat 15 de geçişin başla
masını emir buyururlar. 

Geçid resminin hitamında Reisi
cumhur tribünlerini terk buyurmaz
dan evvel geçid alayına davetli bulu
nan zevat yerlerinden ayrılmıyacak
lardır. 

Genel kurmay 
toplantıları 

Şehrimizde bulunan Yunanistan, 
Romanya, Yugoslavya genel kurmay 
reisleri genel kurmayda hususi suret· 
te haıırlanmıt olan salonda öğleden 
evel ve sonra iki defa içtima etmişler 
ve Balkan antantmı alakadar eden me
seleler üzerinde gBrilşmUşlerdir. 

Millt MU<lafaa Vekili General Ki
zım Özalp diln akşam saat 20,30 da 
şehir lokantasında Balkan antantı ge
nel kurmay heyetleri §erefine bir ziya
fet vermiıtlr. 

Saflllı ve Sosyal Yardım Bakanı 
Dr. Hulüsı Alataş 

Zaat Bakanlığı 
Si;y;f müste.$arı B 

ibsin Coşlran 

Bayındırlık bakanlı· 
ğı Siyasi mlisteş.rı 

B. Sırrı Day 

Bayr ~nı 
~en l ikleri 
~aşladı 

Jmhuriyetimizin 14 yaşına ba .. 
maımünasebetiyle dün bütün yurdda 
old~u gibi şehrimizde de kutlama 
meııimine başlanmış, bunun için gü
nürırken saatlerinden itibaren devlet 
daiteri, müesseseler ve bütün ku· 
rutllr, apartıman ve evler, mağazalar. 
dükinlar. kıraethaneler, sinemalar 
ve ltün eğlence yerleri, bütiin nakil 
vasJarı, büyük ve küçük caddeler, 
sok.tar. meydanlar, anıtlar bayrak
larl defne dallariyle ve diğer yeşil· 
liklJe, dövizlerle süslenmiş ve gece 
de tktrikle aydınlatılmıştı. 

Ge;liğin cumhuriyete 
ba1-lığı : 

Cnhuriyet bayramı saat 12 <1e oaı
lam bulunuyordu. Ankaradaki bü
tünzciler gençlik namına Atatilrkl 
ve mhuriyete ebedi bağlılık teza
hüırini yapmak üzere halkevi önü• 
ne planmışlardı. 

St 13 de bu gençlik alayı, halkevi 
önilen hareket ederek Denizciler 
cadsi, Anafartalar caddesi yoluyle 
Uh meydanına gelerek Zafer anıtı 
önüe yer aldılar. 

l.yın en önünde bir manga süvari 
pol vardı. Onların arkasında anıta 
korak çelenkleri taıpyan izciler. 
ban r:ruzıka ve kız, erkek izciler bu
lunorlardı. 

Ul Meydanında ı 
1':y zafer anıtı etrafında ıntıram 

~ti alınca izciler boru çalara.11 
anıaelamJadxlar ve bu arada çel~nk .. 
lerırlerinc konuldu. Bundan ıonra 
Il1Ul izcilerin iştirikiyle istlkl!l ve 
om~u yıl marşlarını çaldı. 

lıı:ara Maarif müdürü B. Rahmi 
Viıel ile kız lisesi son sınıf talebe· 
lerlen izci 'Güzin Çolpan, Ankara 
erı~ lisesi son ımı ftalebelerinden 
iz&erruh Kurter birer söylev ve~ 
dil 

Hevlerden sonra bir ktz izcinin 
kundasında bütün izciler Atatlirke 
vemhuriyete ebedt bağhlık andı iç
til 

D?r anıtlar önünde : 
ilerimiz Ulus meydanından ha.ro

(Sonu 10 uncu say/ada) 



Japonlar Şapei'yi işgal ettiler 

Suçeu nehri kıyılarında da 

~ ....................................... u 
Sayın-~~!.~.~~~ .. Dost Romanyanın 

Başbakanı Ekselans 
T ataresku şehrimizde 

Yeni Başbakannnız 
AKŞAM'da Nacmeddin SacLk, aı

hi aebebler do)ayısiyle kabine reisli.• 
ğinden çekilmit olan lamel lnönü• 
nün yüksek ıahıiyeti ve memleket. 
yaptıiı unutulmaz hizmetleri zikre
derek, Atatürk'ün böyle kıymetli bir 
devlet adanunı bularak hükümetinin 
batına geçİrmİ! olmasındaki isabete 
iıaret ediyor ve lımet lnönünün mu
vaffakiyetindeki ıım Şefine olan bai
lrlrğtnda ve onun direktiflerini lll'lll"" 

la takibinde gösterdiği ibtİrnllmda a
ramak ]Rzım geldiğini belirterek di.
yor ki: 

(Bap 2 inci sayfada) 
mümtaz hUkiiınet reisini Ankarada 
kabul etmekle duyduğum sevinci ek· 
selansmıza beyan etmekle bilhassa 
bahtiyarım. Bu sevinç, ekselansmızm 
memleketimizde bulunuşunun kıymet 
ve manasını derin bir tarzda hisseden 
bütün türklerin de sevincidir. 

sarsılmaz tilrk - rumen d09tluğu için 
kıymetli olan 11ahst sıhhatinize ve 
dost ve müttefik milletin saadet ve 
refahına içerim. 

şiddetli bir harb oluyor 
çarp~=~ra, b28

1 
(Hususi) - Şanghaydan bildiriliyor: Bugünkü .----- --------

aar ebr/\e:r 8' 1~~ topçu düellosuna ve mitralyöz atetine inhi- B. Musolini'nin nutku 

Mesud bir tesadüf 
Rornanyadan hareketiniz, Altes Ru

ayel Alba_Julia büyük Voivodunun 
subaylığa terfi şerefine tertib olunan 
şenliklerin arifesine tesadüf etmiştir 
Cumhuriyet Hükümeti, bu mesud M
diseye olan alaka ve sempatisini, hu· 
susi bir heyeti murahhasa ile kendisi· 
ni temsil ettirmekle göstermiş oldu
ğundan dolayı bahtiyaroır. 

va.m eı:ektedi:~ 1 u-af da mevzilerini kuvvetlendirmeye de-
Roma, 28 (A.A.) - Faşizmin yıl

dönümü münasebetile B. Musolini bir 
nutuk söylemiştir. B. Musolini nut
kunda sulh arzusundan bahsetmiş, Al
man yaya müstemlekelerinin iade edil
mesini, bolşevizmin ilgasını istemi§ 
ve İtalyan - Alman dostluğunu teba· 
rüz ettirmiştir. B. Musolini buraya 
gelmiş olan nasyonal sosyalist ricalini 
kabul etmiştir. 

Şapei' den kalkan ·-ı-· k d . bulunan ç· t bu ve o unceye a ar harb etmeye azmetmıt 
Uzere in · ı~n ak İ ~fradı dün aktam ailelerine gönderilmek 
bu mekt 1 i,;z as er enne mektublar atmıtlardır. lngiliz askerleri 

u an postaya vermitlerdir. Ekselansınızın da bizim büyük mil· 
1i bayramımızda bulunuşu müştereker 
duyulan sevincin bir nevi devamıdır 

çünkü her birimiz için mesud olan 
bir hadise diğerimiz için de bir sa· 
adet kaynağıdır. 

["::::::~:~:~:::~:~:~:~:~::::::] 
Brüksel konferansı ve 

Japonya 

B rüluel'de Yann top•--~ 
tar•-· . acuuna11 ka

Iİnin • • :::.ı~ ı~en, Belçika kabine-
ıauıı; .. ıuzerıne ·· .. 

tıebir edil uç C\111 sonraya 
Japonya ~tti ~~ ıark konferanıına 

. . r.. •bnemeye '---
llUJtir. Böyle bir kar ~ ver
lmil 1 arm venlmesine 

o.an aebebler araıında ıeç da 
"Yet edılmiı 0 (-. .. ı.. k • 
lnazd .. _, onferanı toplan. 
yirmi~ ;vvel, Milletler Cemiyetinin 

. ~ç er komiteıi blrafından ıu 1 
:~•tinde ıösterilmiı bulunmak ç ~ 
L~ areketler aayılmakta iae de L}~
-tte bunlar b · L. 'L _ _ •uuu· 
tir J .ırer U1UUU1eden ibaret-

• aponyanın ç· 'le ._ 
daki 'hf""' ın ı aendi araıın-

ı han halletmek İçin bir mili 
ler araıı konferanıma İttirak etrnee!
uzak tarkta takibe . . ıı, 
def) • ttıği aiyaıetin he 

enne aykın bir L--'--·· 1 • 
J . . ~ ourdu 
aponyanın 11tihdaf etti"'. • · 

De yalnız brrakılmaııdır gıÇi ıailye Çın 
• n e ara-= Av.rupa devletlerinin ve Anıer· 

ın ~armeıini, iç i,lerine kanı~ 
dereceııne varan füzuli bir müdaba) 

Çte·lak·kiı. eder. Şuna kanidir ki et; 
ın 1 e bq bata bırakılacak o\u 

her • h 11 d raa, 
d t~LiJa e ecektir. Taıradan Yar-
ım ao~ eceği hakkında ç· 

fından ÜJnid bu • ID tara. 
lair lenıyoraa, Japonya, 
~ enel bu iınidJerin kesi'--' · 

tıemin etmek · t B u...,.ınr 
midir ki, . ıa er. unun için delil. 
heri JaP<>n gazeteleri, aylardan. 
brunA vrupa "devletlerinin Ye Aıneri
barbt her mudahaJeıi, uzak tarlctaki 

uz~tınaktan batka bir netice ve
~ dıyke Yazıp duruyorlar? Japon. 
ı n uza tarktak· bed f' ç· . 
._ İıtila 1 e ı, ınr fetih 
• . etme~ deiildir. Bu devleti 
Japon ııyaaetıne İtaatkar kılmak 
Bunu temi tf'- hr. 

A 
. ne IKten sonra Avrun..--

'" rnerıkanın ç· .. . ..... un 
atı • • ın uzerındeki me-L 

erını ge · 1.1 ıua· 
'- ne çın 1 ere taıfiye etti 

cea ve ıonra d M re
aibi b a ançuko' da yaptıiı 
k urada da iktisadi h&kimi 
uracaktır. J a n . Yet 

anlatmaya bazı P<> Y_a, Çın ile 
yetli de 1 r olduıunu en ~i 

v et adamı ... . · 
çok defalar te arını~ .agzıyle bir 
du .. x.:: krar etıniıtır. ileri , .. 

... tart da ç· de . ur. 
iına nihayet v •n.lrneJa~n aleyhd-..Jr. 
F-'-- en ıınden ibaretti 
-.t bunun delili olar . r. 

denilen ·11· • . ak Komıntang 
mı 1 Partının d ... 1 

Çin iıtiklar . agı maıınr ve 
ek'in çeka~:ı~n~e?1~lü olan Çan l<ay 
Mançuko gibi h" ıı yo.r. Yani Çini 

• unayesı altına al 1 sayeaıni, iıtihdaf ed· "'-
taldb etti"'' • ıyor. Uzak tarlctıı 

gı ••Ya.etin hedef' b iuba söre, B "k • u oldu 
rak etıneıi J ru sel konferanıına İtti· 

Fakat her aponyadan beklenemead; 
aa, Brük·-' khalde Japonyaıız da ol 

la '"" onferansı " .. 
top nacaktır Alman uç gun aonrr 
lr,, mukavele·. • Ya, "dokuz tar.(. 

k 
Yı ırnzalamad ... • . 

aa erelere iıtirak e • ıgı ıçın tni.i 
enateyh Japonyanın !:~:~~ Bina. 
inak vazifeıi ltalyaya d.. .. ı nı Yap. 

lık • 1 uıuyor • 
11 ° arak konferansın ç· J 

PGn barbını nihayetlendirıne~ • • ~· 
tavaaautta bulu naca... A • •çan 
h · · gınr Jnerıka cu 

ur reıaı B. Ruzvelte bildirmi · Ilı· 
l>Onya, bu teklifi kabul ebnek !ti." Ja. 
durıun, Avrupa de 1 ti . • fOYle 
rika b .. . v e erına ve Arn'-' 

yı oyle bır rolde görmek bile • 
temez Bunu • · d' ki l&-lifin~ . n •.çın ır . tavaaaut tele 

" bır netice çıkmayac:afı b • 
aunden kati 1 ... 
..1._ 0 arak söylenebilir. B 
..... sonra ne Y 1 ... UQ. 
iildir. Japony a~ı ·~· da malum de. 
-.:L a uzenne iktiaadi •·-.,. _ Japılmaıınd hah . . .._. 
Aınerika da ~n ıedıhyoraa d: 
...1---1 •• b dahıl olduğu halde bir bi 
~~ ~u " ~ t 
- Ani ıoze alacaia benz-· 
ıv-. llflla ki ....... 
etti~ . • Yor Japonyanın taJciL 

•• aıyaaı tabi A u 
rini ve Amerika ye, vnıpa devlet]~ 
inak ve b yı avutub vakit kaza"-
• u aradı. Çi .. - 1 __ ti. b' ..1 _ _ 
ındinnelcti V ..... - rr ..... ~ 
çıevirirken rB .. e bu ıiyaai manevray 
tira k'tdecek r~kıe~ müzakerelerine iı 
eek olan Al o an talyanrn da ehniyt 
ıüvenebilir.manyaııın da yardımlann· 

Cenubu garbi istikametinde 
çinlileri kovalamağa devam e
den japon kıtaları dün Kiang
vanten'i İtgal ettikten sonra, bu 
ıabahsaat yedide Şapei'yi itıal ı K" "k d h b 1 ı 
etmittir. Esasen dün kesilmit va- ._ __ u_ç_u __ ı_ş __ a_e_r_e_r_~ 
ziyette bulunan Şanghay • Nan
kin demiryolu bu sabah japon 
kıtaları tarafından geçilmit bu
lunmaktadır. 

Bir Çin generali intihar etti 
Çin genrali Şu Yao Hua, Tşangm 

dlişmesinden kendini mesul addede
rek tabanca ile kendisini öldürmüş· 
tür. Taşangı müdafaada gösterdiği 
kahramanlık general Şuyu milli kah
raman yapmıştır. 

.Şapeide yangın devam ediyor 
Şapei yangını devam etmekle be

raber, ateşin şiddeti azalmıştır. Ev
leri basık olan mahalleler Adeta sa
man gibi yanm111tır ve şimdi tüten 
bir enkaz yığınından başka bir şey 
değildir. Hasarın yüzlerce milyon 
Çin dolarını bulduğu tahmin edil· 
mektedir. Melcesiz kalmış olan bir 
aUrü halk enternasyonal imtiyaz böl
gesinin kenarına doğru akın etmek
tedir. Dün bu bölgeye 20.000 mülte
ci kabul edilmiştir. Çinliler son h.A.
diseleri bir bozgun değil, yeni bir 
müdafaa hattı üzerinde stratejik bir 
ricat telSkki etmektedirler. 

Suçeu nehri kıyılarında harb 
İngiltere Şanghay imtiyazlı böl· 

geaini bopltmak niyetinde değildir. 
İngiltere hükümeti kendi tebaasının 
ve menfaatlerinin korunması için ge
rekli olan bütün tedbirleri almış bu
lunmaktadır. Ayrıca enternasyonal 
bölgeler memurları, bütün cephe ku· 
rumlarından her türlil politik faali
yetlerden vaz geçmelerini istemişler
dir • 

1 mıiya:ıslı bölgede 
Bu geceden itibaren Şanghay'm 

garbında bulunan Suçeu nehri kıyı
larında şiddetli bir muharebe ba11la
mıştır. Şiddetli bir topçu düellosun
dan sonra taarruza geçen üç japon a
layı çinlilerin cephesini yarmağa mu
vaffak olmu§, öğleden biraz sonra 
Çin kıtaları mukabil taarruza geç· 
mişlerdir. Bu nehrir sol kıyısında 
bulunan Şenju kasabası, tamamen 
tahrib edilmi11 olmakla beraber henüz 
çinlilerin elinde brlunmaktadır. 

Japonlara göre 
Bir japon salahiyetli şahsiyeti, 

Suçeu nehri kıyılarındaki Çin kıta
larmın, cenuba doğru geri çekilen 
Çin kıtalariyle teması kaybetmiş ol
duklarını ve nehrin yalnız sağ kıyı
sında japon ardcıları kaldığını söyle· 
miştir. Japonlar nehri geçmeğe hazır
lanmaktadırlar. Aynı zat son muhare
belerde çinlilerin zayiatının en aşağı 
20.000 kişi olduğunu ilave etmiştir. 

Şimali Çindc Şevgting - Taiyuan 
demiryolu boyunca acrlemekte olan 
japon kıtaları, 26 birincite§rin saat 
17 de Taiyuan'ın takriben 100 kilomet 
re prkında kain olan Niangtzekvan 
şehrini işgal etmiştir. 

X Varıova - Burada bulunan Avus· 
turya dış işleri müsteşan cumhur re
isi ve başbakan tarafından kabul edil· 
dikten sonra Mareşal Siloseviskinin 
mezarına bir çelenk koymak üzere 
Krokoviye gitmiştir. 

X Moskova - Çahukonovskinin tay
yaresi Levancvskiyi araştırmak üzere 
Fransuva Zozef arazisinde Tikhaia 
doğru gitmiştir. 

X Şam - Büyük bir hortum, civar 
daki bir kasabayı tahrib etmiş. yüzler· 
ce insan kaybolmuştur. 12 cescd bu. 
lunmuştur. Şam - Bağdad yolu ke
siktir. 

X Bel&rad - Şiddetli yağmurlar do· 
layısiyle Hösek bölgesinde bir çok 
su baskın lan olmuş, bazı , yerlerde 
demir yolu hattı bozulmuştur • 

X Lion - Finans bakanı B. Bonne 
bir otomobil kazası neticesindıe hafif 
yaralanmıştır. 

Suclu co<uklar 
ıslahhanesl 

lstanbul, 28 (Hususi muhablrlinlz
den teelfonla) - Adliye Vek&leünin 
Edirnede yaptırdığı çocuk ııllhhane
sinin intaııı tamamlanmıştır. Bundan 
sonra on bir ile on sekiz yq arasında· 
ki mücrim çocukların cezaları tecil e· 
dilmiyecektir. Bu çocuklar bu ıslih
haneye gönderilecek ve hepsinin cemi
yete faydalı birer unsur haline kon
masına çalıııtacaktr. 

Kıskançlık yüzünden 
bir cinayet . 

İstanbul, 28 (Hususi muhabirimiz
den telefonla - Sabahleyin aaat ıe
kizde Çadrcılarda kunduracı Re~d a
dında bir adam kıskançlık yüzünden 
karısı Melahati öldürmüştür • 

Florel lstanbulda 
İstanbul, 28 (Hususi muhabirimiz

den telefonla) - Meıhur sinema ar
tisti Florel bugün ekspresle tstanbula 
gelmiştir. Burada bir iki temsil vere
cektir. 

Bir otomobil kazası 
Şoför İbrahim.in kullandığı 1052 nu

maralı taksi otomobili dün Milli Mü
dafaa Bakanlığı önünde saat yedide 
asker Osmana çarparak yaralamıştır. 
Yaralı hastaneye kaldırılmış, şoför 
yakalanarak Adliyeye verilmiştir. 

Tahkl1cat devam etmektedir. 

Biribirini seven iki millet 
Bay Başvekil, 
Türkler ve rumenler tarihin bütün 

arızalannr, birbirlerini sevmekten as· 
la fariğ olmaksızın, yaşamışlardır 

Binaenaleyh münasebatımızın teki· 
mülü tabii oluştur ve iki memleketi 
miz arasında kurduğumuz dostluk 
duygularımıza olduğu kadar menfa 
atlerimize de her noktadan uygun
dur. 

1933 de, o zamandanberi daha zi
yade sıkla~n münasebatm esasını 

teşkil etmiş olan dostluk muahedemi
zi akdettikten sonra, dostluk tekamü· 
tünün icabatına bütün vusatini verdik 
ve bugün, tahminlerimizin doğru çık· 
tığını ve balkan ittifakımızın da is· 
tihdaf ettiğimiz sulh davasında feyiz
li olduğunu görmekle memnun olabi· 
liriz. 

Yalnız müttefikler arasında de· 
ğil, aynı zamanda beynelmilel saha· 
da ı..ıa mükemmel bir teşriki mesai 
vasıtası olarak tebeyyün eden dört 
memleket antantmıız, umumi sü
kQn davasına olan tesir ve feyizli hiz· 
metini her giln daha fazla göstermek· 
tedir • 

Balkan antantı ordıdarının 
kudreti 

Milli bayranurnuda yunan, rumen, 
ve yugOı1lav erkim harbiyelerintn 
mümtaz reislerinin de bulunması, bal
kan antantının sulh ve umumi teşriki 
mesaiye hidim kaldığı kuvveti yad· 
dettiğimi.z işte burada, ordularının mü· 
kemmel vaziyeti ve itinalı teşkilatı 
son manevralarda bir kere daha sabiı 

olmut balkan antantı devletleri tara· 
fından askerlik sahasında elde edilen 
başarılan takdir ve tebcil etmek fıraa 
tını vermektedir • 

Kuvvetimizi müdrik vazife ve te_ 
ahhUdlerimize de tamamiyle riayetkar 
olarak istikbale itimadla bakabiliriz. 

Terakki yolunda Romanya 
- Bay Başvekil, 
Doıt ve müttefik memlekette ikti· 

darı elinizde tuttuğunuzdan beri Ro
manya, büyük Kıralınm münevver 
idaresi altında terakki ve refah yo
lunda ilerlemekten geri dunnamıttır. 
Siz kudretteki bir devlet adamı için 
en büyük memnuniyet hiç şüphesiz 
feyizli neticelerle vazifesini yapmış 
olmaktır. Katettiğiniz yola bir göz 
gezdiriraeniz mutlak memnun olabi
lirsiniz. 

Doıt memleket için kudretli bir 
yaratıcı, kendiıine yaklaşanları hay
ran bırakan ince bir zeka ve bütün 
milleti için şefkatli bir baba olan mu· 
fahham hükümdarı tarafındaft Ro-
manyada başarılan muazzam eseri 
yadetmeden sözümü bitiremem. 

Bu dUıUnce iledir ki, kadehimi 
majeıte ikinci Carol'un altes ruayal 
bUyUk Voivodun sıhhatine kaldırır, 
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B. Tatareskonun cebavı 
Ekselans Tatarcaku, B. Celal Ba· 

yar'ın söylediği nutka aşağıdaki nu
tukla cevab vermiştir: 

"- Bay Başvekil, 
Söylediğiniz iltifatkar sözlerden 

dolayı bütün kalbimle size teşekkür 
ederim. Memleketinize girdiğim an· 
dan itibaren gösterilen çok hararetli 
kabul için de aynı zaman da şükran· 

larımı arzetmek isterim . 
Hakkımda ibzal olunan bütün te· 

zahüratın ve bütün tazimatın benim 
şahsiyetimi aşarak Türkiyenin dostı 
ve müttefiki olan Romanyayı istih
daf ettiğine kaniim. 

Kur§ılıklı sevgi t,e bağlılık 
Milletlerimiz tarihlerinin seyri 

esnasında biribirlerini tanımayı ve 
takdir etmeyi öğrendiler. Bu uzun 
temas neticesinde aralarında karşı· 
lıklı muhabbet, bağlılık ve samimi 
dostluk duygularının doğmuş olması 
gayet tabiidir. Aralarında hiç bir ih
tilU olmadıktan ba11ka pek çok müş
terek menfaatlerin ebediyen biribir· 
terine bağladığı iki memleketimiz a
rasındaki mesud yakınlık işte bu de
rin ve sarsılmaz duyguya istinad et· 
mektedir. 

Bu menfaatler, iki milletmizin 
Balkan antantı, ittifakları ve dostluk
ları çerçevesi içinde yapabildikleri tıe· 
batkar gayretlerde tam ifadelerini 
bulmuştur. O ittifak ve dostluklar ki 
yegane hedefi, milletlerin tarihin a
rızaları yüzünden kaybettikleri zama
nı teUifi etmek, dahili tarsin eserini 
ikmal eylemek ve müşterek büyük me
deniyet eserine dehalariyle hizmette 
bulunmak için dünyanın belki de her 
tarafından ziyade çalışmaya susamış 
oldukları bir yerde, ulvi sulh ve istik
rar idealini gerçekleştirmektir. 

Sulhçu politika 
İstikbalin 9afaklarını birçok te

reddüd ve tezatların kararttığı bir 
günde, iki memleketimiz tarafından 
yugoalav ve yunan milletleri gibi, me
tanet ve sebat ;ile takib edilen ve aulh 
ve emniyet formülü ile telh!ı edile
bilecek oa.n siyasetin istikrar ve de
vamım alenen ve reamen böyle teyid 
edebilmek bizce bahtiyarlıktır. 
Başkalarından hiç bir ~y istemi

yoruz. Bizim talep ettiğimiı ancak 
mukaddenıtmuzın çizdiği yolu sulh 
içinde takib etmek ve milletlerimizin 
devamlı gayretleri ve yaratıcı mesai
leriyle mHlt varlığımızı tarain eyle
mek hakkıdır.,. 

"Ordularımı2ı 
kuvvetlendireceğiz,, 

''Başkalarından hiçbir fCY iatcmiyo· 
ruz, fakat haklarımızın ve hududla
rımızın tamamiyetine vuku bulacak 
her tUrlü tecavUze karfı da kendimi
zi mUdafaya hazırız. Bunun içindir 
ki, ordularımızın vuıtalarını hergün 
daha ziyade kuvvetlendireceğiz, o or· 
dular ki, sulhun en emin ve en mües
sir koruyucularıdır, ve ancak vt ancak 
hak ve adalet için çarpıtacaklardır. 

Çalıtkan iki milletimizi aynı ilha
mın canlandınnakta ve zamanımızın 
bütün mtişkülitı içinde, aynı sulh, 
nizam ve terakki idealine doğru gö. 
tUrmekte olduğunu müphede etmekle 
me9udum. 

Ulu Ôndere Saygı 
Bay Başvekil, 
Millt bayramınızın arifesinde, eser 

ve terakkileri tarihin en büyük derı
lerinden birini tetkil eden yeni Tür
kiye hakkında memleketimin ıaınim 

tazimatını bildirmeme ve keza Türki
yenin tanlı yaratıcısı Reisicumhur A
tatilrkün büyük biır milletin mukadde
ratına nigehban olan ve onu emin ve 
tecrübeli bir elle parlak mukaddera
tının zirvelerine dev adnnlariyle sev
keden o Büyük Adamın önünde hay
ranlıkla eğilmeme müsaade buyuru 
nuz. 

" Gene bunun içindir ki İsmet ı ... 
önü'nün çekilmesi Kemaliıt rejimde 
ve Atatürk Türkiyeıinde hiç bir de
iiıiklik ifade etmez. lktıdar yerine 
gelenler, gidenler, ve daha sonra da 
gelebilecek olanlar, hep o müıteına 
dehanın ortaya koyduğu fikirlerin 
tatbikatçııı olmuılar ve daima öyle o
lacaklardır. Bu fikir ve bu prensip]• 
re inanla, fedakirlıkla ve faziletle aa
dık kalmak, Kemaliıt rejimde muvaf· 
fak olmak için en mühim amildir. 

Baıvekillik vazifeıini üzerine • 
lan B. CeüJ Bayar da o mektebte y .. 
tiıti. Bu ağır me1Uliyet yükünü laflı" 
yabilecek kudret ve kabiliyet seçi
minde Atatürkün itimadının CeJil 
Bayar üzerinde temerküz ebneıi, ye
ni baıvekilin muvaffak olacağına ilk 
delildir. Yeni bqvekil bütün ümidl.
ri tahakkuk ettirecek bir f81ııiyete 
maliktir. Müsbet İ! gönnek, ıüratle 
eser meydana çıkarmak, muntuaal 
ve devamlı çalıımak huıuıundaki ı.. 
biliyetleri, ameli zekiıı aayeıinde, 
Türkiye pek kııa bir zamanda ekono
mi sahasında dünyayı hayrete dÜ,Ü• 
ren terakkilere mazhar obnu9tur. 11· 
me, ihtiaaıa aamimı kıymet ye~ 
düıünce tarzı tamamen modern ~ 
avrupai olan Celal Bayar'm ekonomı 
planında tatbik ettiği verimli çıal..
ma ve iılebne aiıteminden büt&ıi 
devlet mekanizmasmm istifade ede
ceğine ıüphe yoktur 

Yeni Ba9vekile candan muvaff..,. 
klyetler dileriz.,, 

CUMHURIYET'te Yunua Nadi 
de ayni bahae tahaia ettiği b.pn•\ge.ı 
lesinde diyor ki: cCelal Bayar hüküm 
meti dahili ve harici memleket id.. 
resinde çok ehemiyetli, çok yoruc• 
ve bundan dolayı her birinin peyd_. 
pey halli çok zevkli büyük iıler a,.. 
fal'ID&i• davetlidir. lanet lnöınil it 
batmda kalmakta devam ebeydi 'nlııl 
ziyet yine buydu. Memleketin umoıı 
mi ve mütemadi bir faaliyet demek 
olan hayatmda her gün birer .uretle 
baıarılarak eyi neticelere bail...,. 
cak iıler vardır. Mühim iıler, büyük 
itler, zor oJduJdan niabett~ ~ 
görülen güzel iıler. Huauaile uç bet 
asırlık bir ihmal ve haraplıktan aoDo 

ra hemen her teYi yeniden yapıl• 
makta olan yeni Türkiyede ~d 
çok, meauliyeti ağır ol.~ ~ itJenn 
terefi de o niabette yu~~kt?'. I!te 
yeni baıbakan yeni hükümetıle bö!'" 
le bir vaziyeti kucaklıyor. Keodıal 
düne kadar vekil olarak iı göriiyor.ı 
du. Baıtbakan olunca birdenbire ne
zaretinin memleket ölçüsünde M 

dünya ölçüsünde ıümu) .,.. vü~t pe,... 
da ettiğini görecektir. Aradakı fark. 
fırka kumandanlığile ordu 'veya Ol"

dular kumandanlığı arumdaki fark 
gibidir. Atatürk mektebinin mu•a!
fak ıakirtlerinden biri olan Celil 
Bayarın yeni mühim vazifesinde da• 
hi hayırlı muvaffakiyetlerle çalıp• 
cağına vatanaever halis n~yetle~l~ 
ıimdiye kadar fili delilJeri":ı verdıiı 
yükaek hizmetleri ve bu hızmetleri 
mümkün ve muvaffak kılan yüksek 
meziyetleri kafi teminattır. 

lHTIF Al.l.ER 
CUMHURIYET'te Peyami Safa, 

Ziya Gökalp namına tertip eC!i~İf 
olan ihtifalin hazin bir rağbetaızlıı• 
uğramıı olduğu haberini ~üt~1ea 
ederek ferdi te§ebbüslere ınhıaar , - k 
ettikçe ihtifallerin böyle .önu .~~ 
meıini tabii görmek lazım geldıginl 

'b. ·· l 'n Halk· söylüyor ve bu gı ı toren en 
cek eşya nemli ise, daima kafidir. • 
evleri ve Kültür Bakanlığınca tetkil 
edilecek huıusi bir ihtifal komitesi 
tarafından tertip ve tanzim edilme
ıi lüzmnunu ileri sürüyor. 

Reisicumhur Atatürk'ün sıhatine 
ve rumen milletinin doat ve müttefiki 
türk milletinin itilasına kadehimi kal
dırır ve sizin, aziz meslekdaşım, ve 
nazik Bayan Celil Bayırın phai saa
detinize içerim.,, 

YiNE ONIVERSITE BAHSi 
SON POST A'da Muhiddin Bİl'

gen bir üniversite meselesinin me•• 
cut olduğu keyfiyetinde ısrar ed~ 
rek, mevcut olan bir yaranın detıl• 
mesinden çekinmek doğru olmaya• 
cağını s(;ylüyor ve üniverıite üs~n: 
de yaptığı tetkiklerin neticele~~ 
bir aeri yazı halinde ne~eceianı. 
burada ıahısJan kaadetmemekle be
raber .umum isurette göze çarp91' 
eksikler üzerinde duracağını aöylü • 
yor, 

B. CeUil Bayar'ın nutkundan sonra 
rumen marşı ve ekselans · Tataresko· 
nun nutkundan sonra da türk marıı 
çalınmııtır. 

Ziyafeti takip eden aüvare bilhas
sa parlak olmuş ve bu aüvareye ziya
fette bulunanlardan başka bütün elçi
ler heyeti, halka ndevletlerinin bütür 
genel kurmay reisleri ve maiyetleri d 
büyük ünifonnalarile ve nip.nlarını 

l 
hamil olarak iştirak etmişlerdir. 

Suvare sabaha kadar çok samimi 
bir hava içlnde devam etmiştir. 

İstinye doku satınaJmdı 
İatinye doku hükümetçe .~at ~n a· 

lınmış ve mukavelenamesi bugun iJnZ& 

edilmiştir. 
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Birkaç güne kadar bu sütunlarda Kliring vaziyetimiz 

Falih Rıfkı Atay'ın 

Yugoslavya seyahat 
notlarını okuyacaksınız 

Müteferrik : mıı, liseyi bitirmiş bir muhasebeci 
isteniliyor. Dil bilen kayınlacak (P. 

lktiaad Vekaletinden aldığımız malumata göre, 23-10-937 deki kilirinır 
heaablan bakiyelerini ve kredili mübayaata aid teabhüdler ve mektublan 
nı gösterir cedveller a§ağıdadrr : 
Tilrkiye Cumhuriyet Merkez banka- Norveç 579.100 

EDE SOYU EFRADINA - Sarih K. 469 Ankara) Şer;ıo: .. ; .. ı..;ı..ı;..:ı .... esi. sındaki blokajlar Romanya 2.058.200 
adresinizi aşağıdaki adresime lutfen 1 
bildirmenizi rica ederim Ş Arıyanlar : 

Memle~t Miktarı T.L. Yugoslavya 249.000 
Avusturya 2.615.000 Yunanistan 56.600 

Hulki Ede - Posta K.: 469 Ankara, 

GÜNÜ GÜNÜNE NAKLIY AT -
yapacak olan ekspres servisimiz içir 
ücretli üç stajiyer alınacaktır. 

MÜREBBiYE - Bir alman baya
nı iyi bir aile yanında mürebbiyelik 

Belçika 163.900 YekQn 29.166.700 
Bulgaristan 6.000 Muhtelif memleketlerin Merkez ban-
Çekoslovaky~ 2.846.600 Kalarındaki blokajlar 

istiyor. Ulusta: N. S. 3-5975 Estonya 200 Reichsbank - Bertin' deki .bl~;ı1 

................................................................................. ·" 
Ankara Anhan U. N. Evine müra· 

caat, 

Emniyet umum mUdürlüğünde Satılık : 

UCUZ SATILIK EV - Yenişehir 

LiSE MEZUNUYUM - Askerli-
ğimi yaptım. 5 - 6 sene Almanyada 
bulundum. Almancada muktedirim. 
Münasib iş arıyorum. Posta adresi : 
Kara demir, Uçanlar sokak, Toros o-
teli. 3-6022 

Fenlandiya 1.040.500 yekunu 
Fransa 4.266.900 a Hesabı T .L. 
Hollanda 1.173.200 15.339.200 
İngiltere 8.439.600 b Hesabı T.L. 
İspanya 398.100 3.231.600 
İsveç 1.421.200 c Hesabı T.L. 
İsviçre 1.014.600 3.564.200 

Terfi eden komiser 
ve muavinler 

Demirtepe Fevzi Çakmak sokağı 11 Kiralık : İtalya 2.015.000 Almanyadaki umumr blokaj yekilnu 
Lehistan 59.000 T.L. 

Emniyet Umum Müdürlüguv .. , kanuni müddetini doldurmuş 
olan komiser ve komiser muavinlerinden 5 temmuz tarihinde 
açılan müsabaka imtihanmda muvaffak olanları derece sırasına 
ve kadro açıklarına göre terfi ettirmektedir. 

No. lu hane satılıktır. 2. katında dör· 

der oda bodrumda ve en üst katında 
birer odası havağazı, elektrik tesi.satı 
büyilk bahçesi vardır. Görmek isti
yenler hane dahilindekilerine pazarlık 

için 3900 telefon numarasiyle görüşe

bilirler. 

3-5976 

h Verenler: 

ÜÇ DAiRE - Üçer odalı, Müra
caat: Ankara.da Anafartalar caddesi 
No: 105. Yusuf Esendemir. Telefon: 
2454 3-5998 

iKi DAİRE - Yenişehir, Yüksel 
caddesinde, 4 ve 5 odalı, ferah ve kon
forlu. Fiatı ehven, Telefon: 3715 

KALORiFERLi DAiRE - Altı 
oda, banyo v.s .. Çanakya caddesi, Sa
rıköşk karşısı, No: 49. Şekerci Hacı 
Bekire müracaat Telefon: 3050 Ap.ğıdaki liste, cumhuriyet Eğinç, Nuri Bora, Muzaffer Atilla, 

bayramına rastlayan bu mutlu Remzi Oğuz, Fevzi Tuncay, Naim O- MUHASEBECi -Askerliğini yap· 

günde terfi eden zabıta memur- ğuz, Hakkı TilzUn, Mü_?ir. KüçUkka- --------------

3-6018 

BlR ODA - Aile yanında, möble 

larımızm adlarını göstermekte- ya, Rıza Yorulmaz, Hamıd Duman; 
d' Kaslamonudan: Sabri Arıdöl, Muhit-

ıry. . k . b k . tin Yalçın, Lütfi Kayra; Kocaeliden: 
enı omıser ve aş omıser- . 1 . 

1 · 1 · d b l d'l · LUtfı Alkan, Muzaffer Taras; zmır-ere ış erın e aşarı ar ı rız. 

B K 
. l den Nuri Özk.ayaı Reşit Ünaldı; Tun-

a§ omıser er ı 

ve banyolu Yenişehir Tuna caddesi 
celiden K. Cevren Cafer, Punaz, Hu- Yiğitkoşun S. 15 3-5974 

IUsi Peker, Rahmi Torunay, Mustafa KONFORLU DAiRE - Havuz 
Yücel; Kayseriden Avni Vural, Hilmi başı Karanfil sokakta 2 oda, 1 hol, 3 
Sezgin; Aydından: İsmail Özkan: balkonlu Telefon: 3079 3-5989 

Ankaradan: BB. Mustafa Erkan 
Hulusi Akın, Latif Karaduman, Kas
tamonudan: Macit Şenel; HakSriden: 
Nuri Çırpıcı; Aydından: Zıya Özde 
mir; Bitlisten: Kadri Oktay, Nuri 
Ceylant Fikri Kurun; 1stanbuldan: 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Türkiyenin en ıyı DEKORASYON Mağazasını 

Fahri Köksel, Vehbi Kural, Naim A· 
talay, Eşref Yalçıner, Mazlilm Ertun, 
Aziz .Kalyoncu, Fevzi Bingöl, Nuh Na
ci Süzen; İzmirden: İhsan Savgat, 
Nuri Özkan, İhsan Çetinkaya, Hida
yet Dinç, Tevfik Söylev; Urfadan: 

SALAHADDİN REFİK 

Celfil Sümer; Malatyadan: Ömer Uz; 
Bilecikten: Ali Yaştan; Gaziantep
ten: Reşat Kırkalı; Sinoptın: Reşit 
Algun; Afyonkarahisardan: Osman 
Akyüz; İçelden Hayrettin Çandarlı, 
Kemal Yıldırım; Siirtten: Hamdi Er
man, Cafer Tarum; Tekirdağdan: 
Bahri Krzıldereli; Tokattan: Hamdi 
Onur; Kocaeliden: Faile Öğilnç, Avni 

Müessesesi 

Tüzün Ramazan Gülcan; Ağrıdan: Bu yalnız yüzde yüz bir türk 
Şefik Erdoğan; Tunceli den: Şevki 
Demiralp: Edirneden: Edib Gray, Ne
dim Öner, Mustafa Gencel; Çanakka· 
leden: K!zım Pekdemir; Rizeden : 

evi olarak değil, e§ine ancak 

pek Ueri medeni şehirlerde 

tesadüf olunabilir bir zevk Osman Kunt; Diyarbekirden: İhsan 
Oğuı:; Niğdeden: Avni Korkur: Kara
tan: Ekrem Özokmy; Kırşehirden: ve kalite yurdu olduğu için 
Rifat Demirtürk; Antalyadan: Salim 
Altunay, Ali Erman; Ankaradan: Ha
di Vural, Hulusi Altan, Niyazi Geçim, 
Hilmi Acat, Rıza Koç. Mustafa GU
nalp, Sadık Arca; İstanbuldan: Meh
met Erman, O. Avni Demirel, Emrul
l!h Goymen, İsmail Sezer, Abidin Uı
tel, M. Fahri Akın, O. Hilmi Subaşı, 
Mecit Alarslan, Hasan Toloğ, Necip 
Çökmez, A. Hayri Özçetin, t. Hakkı 
Yıldrrmı, Naci Yentür, Nihat Akde
nıir, Rıza Nayir, Süleyman Cin, İbra
him Altan, Naci Sertel, Halit Değer, 
A. Kemal Dizdaroğlu, İbrahim Benli
oğlu, Halit Knay, A. Sait Kayra, Ra-

onunla övünüym uz. 

Beyoğltinda açmıştır 

• 
{'4 '-' . 

' t;.:t 
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Macaristan 764.000 22.135.000 
Muhtelif memleketlerden kredili olarak yapılmış olan mübayata 

aid teahhüd yekOnları 
Resmi daireler Hususi şahıslcu Yekfin 

Memleket 
Almanya 
Avusturya 
Belçika 
Çekoslovak) 
Es ton ya 
Fenlandiya 
Fransa 
Hollanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yugoslavya 
Yunanistan 

T. L. T. L. . T. L. 
33.664.193 

440.507 
31.412 

t.201.677 
21.211 
33.511 

238.272 

21.213.849 12.450.844 
57.934 382.573 

Yekun 

627.855 

181 
7.979 

89.382 
194.647 
20.102 

1.603.167 
58.058 
37.524 

783.376 
56.299 
17.766 

198.694 

3.752.946 
1. - Siparişi mukaveleye bağlan

mış olduğu halde henüz memlekete it
hal edilmemiş olan mallar bedelleri 
yukarıdaki yekfuıarda dahil değildir. 

2. - Almanyaya aid yukarıdaki 
yekCina dahil bulunan altı aya kadar 
vadeli mübayaat: 

Resmi daireler: 2.051.405 T .L., 
Hususi şahıslar : 6.062. 771 T. L. 
Yekun: 8.114.176 T. L. 
Bakiye daha uzun veya başka va

deli miibayaata aid teahhüdler yeku
nunu ifade eder. 

3. - Almanyadan gayri diğer 
memleketlere aid yukarıdaki umumi 
yekilnda dahil altı aya kadar vadeli 

31.412 
573.822 

21.211 
33.330 

230.239 
69.133 

343.936 
41.011 

287.714 
285.988 
336.587 
192.014 
65.836 
21.822 
40.045 
52.803 

3.009.530 
mübayaat: 

158.515 
538.583 
61.113 

'1.890.881 
344.046 
374.111 
975.390 
12.135 
39.588 

238.739 
52.803 

6.762.494 

Resmi daireler: 535.750 T.L. 
Hususi şahıslar: 1.670.498 T.L 
YekQn : 2.206.248 T .L. 
Bakiye daha uzun veya başka 

deli mübayaata aid teahhüdler yekt\
nunu ifade eder. 

4. - Her memleketin kredili teah 
hüd!erimiz de dahil olmak üzere hesıı 
ben alacaklı buluMcağı meblağ tesbi 
edilebilmek için 1 numaralı cetvelde 
memleket için gösterilmiş olan bloka· 
yekununa aynı memlekete aid olar 
işbu 3 numaralı cetvelde münderiç te 
ahhüdler yekfinunun ilave edilmesi i 
cab eder. ( A.A.) 
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Hayat gazozu 

ıim Alp, Hakkı Gürdal, Hasan Çetinel, H •• ı ·· d ·· d k 1 • 
Vehbi Güzenalp, Reşit Alparslan, er tur U OŞeme Ve e Orasyon ma zemest 

Ankaranın ötedenberi tanıdığı ve seve seve içtiği Ayvalı mevkii
nin en iyi ve temiz suyu olan Ayvalı Hayat suyundan yapılmaktadır. 
Ayvalı Hayat Suyunun şöhret ve rağbetinden kazanmak maksadiyle 
bazı sularda hayat ismi kullanılmakta olduğundan evinize su alırken 
Cihan Otelinin Ayvalı Hayat Suyu mühürüne dikkat ederseniz al
danmamış olursunuz. Deposu: Cihan Oteli~ Telefon: 1775 

Mustafa Özçetin, Vamık Ozer, Hik- • 

met Göreli, Asım Özlercan, Elmas Ba- lllllllllllll llll l lllllJll l llll llllllJlll llll l lll llll lll l lll il lll l iti lll llll llll lll l lll lll lll l l lllll llll llllll l lll lllllll lll l lll I 
ru, Ali Serim, Zeki Örenay, Necati 

Kordon boyunun ııcak kaldınmlan üstünde akta· 
mın ilk gölgeleri uzanmağa bıqlam:ıftı. Doktor Hik
met, garsona üçüncü fopunu ımıarladı ve yanan a
vuçlarını malllllm mermerine dayadı. Hararetini hiç 
bir ıeyle gideremiyordu; bütün vücudu sanki ziftten 
bir kılıf içine bkılmıı gibi idi. Nefesi daralmıı beyni 
durmuıtu. En küçük bir harekete bile mecali yoktu. 
lki de bir, gözlerini yanındaki aandalyenin üıtüne bı
raktığı fransızca gazete ve mecmualara çeviriyor, fa
kat bir hastanın, sevdiği yemeklere uzaktan bakmakla 
kalıtı gibi, kendinde, onlara kadar uzanmak kudretini 
bulamıyordu. Ru gazete ve mecmualar ki, doktor Hik
met için ıu dar ve kunı ıürgün hayatında yegane niıat 
ve teselli kaynağıdır. Her perfembe akşamı izinli ola
rak Guraba hastahanesinden çıkınca sevgiliıiyle sözleı
tiği yere koşan bir aıık gibi kalbi çarparak uabajoli,,nin 
mağazasına seğirtir ve hafta içinde gelmİf yeni neıri
yattan ne görürse hepsinin üstüne ayn bir tehalükle 
atılırdı. Bunlardan bazıları kitabçı tarafından kendi 
namına ıaklanmııtır. Fakat doktor Hikmet yalnız bun
ları alıp çıkmakla iktifa etmezdi. uAbajoli'' kitapevinin 
kendisine maledemediği servetlerini gözleri ve elleri
le uzun uzadıya okıayıp seyretmekten kendisini ala
mazdı. Bazı günler, burada, yanm saat, bir saat, bir 
buçuk saat, tatlı bir istiğrak içinde dalıp kaldıiJ olur
du. Ve nihayet koltuğunun altında kendisine aid to
marla Frenk mahallesinin kalabalığına kanıtığı vakit 
başının hafif bir sarhoılukla döndüğünü hissederdi. 

Kıtın üçüncü kordonda Kostinin kahve.i, yazm bi

rinci kordonda Kramer birahanesi bu tomarın dini 

bir vecd ile açıldığı, mecmua ıahifelerinin biiyük bir 

özenle kesildiği ve nihayet bunların fihristlerine, re
ıimlerine, baılıldanna heyecanlı bir tece11üsle göz 
gezdirildiği yerlerdir. Bunların adam akıllı mütalea
larına gelince, o müstesna zevki, doktor Hikmet ancak 

BİR SÜRGÜN 
Noıl 

kendi yatak odasına tahsis etmiştir. Çünkü ona göre 
fransız dilile basılmıt bir yazı, batti. baıbayaiı bir 
bakkal ilam bile ol1a 'ımukadde. kitablar" ın metinle
ri gibi yüksek ıesle ve bir hususi ahenkle okunmalıdır. 

Doktor Hilonet'in gözleri son bir hasret ve işti

yakla gazete ve mecmuaların üzerinde bir kerre daha 

dolaştıktan sonra birdenbire masanın mermeri orta-

11nda muayyen bir noktaya saplanıp kaldı. Genç adam, 
o noktada alaka uyandırıcı bir teY keıfetmiı gibiydi. 
Çünkü, bir az evveline kadar her türlü dütünce ve 
anlayqtan mahrum görünen gözlerine ani bir canlılık, 
bir uyanıklık gelmiıti. Hatta dudaklarında bile bir ze
kilı tebe11üm belinneğe başladı. Bununla beraber Dr. 
Hikmet'in bu kadar dikkatle bakbğı noktada garsonun 
yeniıini getirmek için, demincek kaldırıp götürdüğü 

kalın bira kadehinden kalma bir incecik ıu çemberin
den ve bunun İçinde dönen bir küçücük karıncadan 

batka bir ıey görünmüyordu. Doktor Hikmet dikkat
le buna bakıyordu, ve buna bakarak kendi kendine dL 
yordu ki: "Ben de· bpkı' bu karınca gibiyim. Daracık 
bir hayat çenberi İçinde dönüp duruyorum, dönüp du
ruyorum. Guraba ha1tanesi, Dağ mahallesindeki ev, 
Abajoli, Kosti, Kramer ... Kramer, Kosti, Abajoli, Dağ 
mahallesindeki ev, Guraba hastahanesi. lıte benBn 
dünyaınm kutublan ve her birinin arasında üçer kilo-

YAKUB KADRİ 

metrelik bir mesafe bile yok ... Bu mahluk, hiç değilse, 
hep aym noktada dönüp dolll§bğmm farkında değil. 
Sonra kurtuhnak için bir ıslak dıvan delip çıkmağa 
çabalıyor. Demek ki bir aayeai var ben bundan bile 
nıahrumum.'' 

Tam bu ıırada, limandaki büyük vapurlardan biri

nin bacaıı, ona, wun meıafelerin ve uzak diyarların 

bağrından kopan bir nida gibi 1eılendi. iri vapur ba

calarından çıkan bu yanık haykıntın doktor Hikmet 

üzerinde her hangi bir yüksek muzikanın ahenginden 

daha müueyyiç bir ilham kud~ti vardır. Nostağjiıi 

vatan huretinden daha unulırnaz hayal ülkelerinin bü- · 
tün yankılan; elektrik ıııklan içinde pml pınl pmldı
yan enıin tehirlerin ıenlik ve tadumanhk orkestrası; 
bir düğün evinin etiii gibi neıveH gürültülerle dolııp 
dolup boıalan limanlar, bunların ardındaki yeıil gölğe-
1.i, geoit ve düz yollarda hür, medeni ve asil insan ka
labalıklann bir çağhyan ıuyu kadar temiz, 
bir çağlıyan ıuyıu kadar taı1an ve coıkun 
akıp giditleri. akıp gidiıleri, tairlerin netideleri, alim_ 
lerin dersleri, filozoflarm fazilet ve insaniyet vecize
leri ve nihayet güzel, ince ve duyplu kadıplarm aşk 
ve sevda ıarkılan hep bıı aesdedir. Bu ıeı ona der ki: 

','Bütün okuduiun k:itablarda.. --.,·•-.ı. v•eıın ...... 

nı ezberleyip de gözlerinle görmediğin, ellerinle do
kunmadığın, burnunla güzel kokulannı alamadığın 
sihirli iklimlerin anahtarı hep bendedir. Zindanlaruı 
kapısını açan soluk benim. Örf ve adet esirlerini pas
lanını! zincirlerinden ben kurtarum. 

Hep bir örnek günlerin musabı olan hastalara tür
lü tnaceralarla §İfa vermesini ben bilirim. Geni§ ve 
aydın hürriyet yoluna ben iletirim. Gel gidelim. Gel 
gidelim" Fakat, Dr. Hikmet, ko§mak isteyip de koıa
nuyan, bağırmak isteyip de bağıramıyan kabus içinde 
bunalmış bir kimse gibi bir türlü bu davete icabet ede
mez. Bu kalk borusuna bir türlü "Hazırım,, diyemez. 

Iıte, franıız bandralı bir büyük yolcu vapuru gel· 
di. Limanm dıtmda, tam doktor Hikmet'in karıı hi
zasında yer alıyor, demir atıyor. Bir kaç saat sonra 
kalkıp, belki Marsilyaya, belki bir ba§ka Avrupa Ji. 
manına doğru yol alacak, Kendisiyle bu vapur arasın
c'aki mesafe olsun olsun bir kilometre veya yarmı 
mildir. Belki o kMİctr bile değildir. Zira doktor Hik
met oturduğu yerden dikkatle bakınca güvertedeki 
insanların gidip geli§lerini kolaylıkla seçebiliyor. Dok
tor Hikmet bu iatipdat memleketinde bir sürgün ol
masa daha doğnısu dünyaya sadece bir türk olarak 
gelmemiı bulunsa, bulunsa elli adımda §U nhtnnın 
k~narına varır, bir sandala atlar ve beş on dakika i
çimle kendini o vapurda o inıanlann araıında bulur
du. Fakat, heyhat; 

Doktor Hikmet bir rüyadan uyanır gihi 1aı .... 11n1. 

da duran garsona •ordu ~ 

- Bu vapur Maasagerie değil mi ? 
- Evet beğim; bu gece Marsilya'ya hareket ede-

cek. Bilmem neden bu hafta çok geç kalmış. Her za
man öğleyin gelir akşama doğru kalkardı. 

~nu var 



H lk • • a ıçın 

çok güze 1 

kısa zamanda 

işler başarıldı 

Bunu yalnız biz mi söyliyoruz? 
Hayır 1 Size, yakın mazide pek İyi 
dostumuz olmıyeı.n >1e milyon .oataıı 

bir fransız gazetesinden, Jurnal de 
Deba'nın uzun yazısından şu birkaç 
satırı okuyoruz: 

"- La Türki Kemalistin bir nüs
hası elimizdedir. Türkiyeyi hala de
aenchantce'lerin geri kalmış roman
tik ve pitoresk memleketi sananlar 
için bu La Türki Kemalist nüshası, 
hakikt bir yeni keşif demektir. Her 
nilshuında, insanı teshir eden endü<1-
tri kalkınması, bayındırlık, güzel 
türk çocuğu, emsalsiz manzaraları bi
ze Türkiyenin güneşli yüzünü tanı
mamıza yardım ediyor.,, 

Gene Fransamn en çok satan bir 
meomuası olan Candi~ fU aatırla
n beraberce okuyalımı 

I~ işlerimizdeki büyük inkişaf 

arada iklmet tezkeresi kanunu, harf 
kanunları, cemiyetler, pasaport, r • 
jim etranje, seyrii sefer kanunları. 
yürürliikte olan poliı kanunlarına 
mahsus nizamname ve talimatname
ler ve saire •. Her biri; bir büyük ihtL 
yaca cevab vıermek için hazırlanan 
bu projelerin top yekfuı gayeıi isti 

bizim huzurumuz ve ıükfuıumuzull 
cihan içinde bir huzur ve sükftn ör• 
neği olan durluklu, düzenli, güvenli 
hay-.ıtımıza, Türk emniyet te~kil~tı. 
nın yeni hediyeleri olmak kıvmetınl 
taşımasıdır. 

• •• 
Rakam ve hadiseleri saymak iste. 

dikçe, türk em~iyet teşkilatının ~
şardıkları saatler vıe sütunlar degıl. 
günler ve cildleri alacaktır. Eğer ba. 
sit bir mukayese yapmak isterseniz, 
dünyanın en ileri ve medeni memle
ketlerinden başhyarak, en iptidai sö.. 
mürgelerine kadar, bütün cihanın •• 
çinde bulunduğu emniyet durumumı 
anlatan istatistikleriyle bizimkilerini 
bir mukayese ediniz. 

Netice yüzünüzü güldürecek ve 
bir türk vatandaşı olarak sizıe iç f e. 
rahlığı verecektir. 

Belediyelerimiz 1 



Plevne müdafaasında 

bir İngiliz zabiti 
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Yazan: Çeviren: 
Yii.zba.fı F. W. "°" Herbert Nurettin ART AM 

Ben girdiğim zaman, yani 1877 de 
osmanh ordusu ne halde idi? 

Bu hikayeyi anlatn-ken bir çok 
cümlelere mahud .,bent, kelimesiyle 
batlamak mecburiyeti tevuuuma a
ilT geliyor ama, ne yapayım, bu it
t. Göte'nin §il &Özleriyle avunuyo
ram ı 

- Alçaklar mütevazıdırlar. Eğer 
hayabnı yazanlara İnanmak lb:mı ge
lirıe büyük alman tairi hayatının so
nuna kadar bu. sözü kendisine dü&
tur ittihaz etmittir. Ben de burada 
kendimi ona uyduruverirsem ne 
olur ? 

Her ne kadar Almanyada doğdum 
be de baba tarafından bir ingiliz aile
ainden geliyorum. BüyÜk babam 
Waterloo'da harb etmitti. Annem 
Huguenot'lardan bir fransızdı. Böy· 
lece büyük ana ve babamdan ancak 
bir tanesinin alma nolduğu görülü-
J'Or. 

l ngiliz tebaasıynn. Kıraliçe Vik
torya'mn ve kıral Edvard'ın emirlea·i 
iie 1899 dan 1902 ye kadar, vatanım 
için harb etmek üzere, cenubi Afrika· 
da bulundum. 

Şimdi bu tafsilatı bir tarafa brra
buk esas mevzuurnuza gelelim: 

2 ıubat 1877 tari.hinde on yedi ya
tında idim ve yanımda tavsiye mek
tublarıt iyi teçhizat bulundu~u halde 
Ru3ya ile yapılan büyük harbta türk 
milletine hizmetimi arzetmek üzere 
lstanbula geldim. 27 mart 1877 de 
de ben osmanlı ordusunun piyade kıs
ınmda bir nizamiye mülb:mu ıaniıi 
olarak Sirkeciden o zamanki demir
J'Olunun ~rki Rumelide en ıon no 
tası olan Bellova'ya doğru hareke' 
tim. Bu tariht bütün bu habralar için 
bir ba~langıç tarihi olacaktır. Bu iki 
tarih araımda ben kıtlalarda neferlik, 
Pangaltı'claki mektebte talebelik edip 
eon imtihammı vererek ikinci mülb:ım 
olmuş zamane icabıt lıemen de ~a
sit.ye' geçmiıtim. Şimdilik kendım 
hakkmda bu kadar izahı kafi bulu.. 
yonun. 

ı 871 de osmanlı ordu6U 
Bu kitabı alaka1anarak okuyacak 

olanlar için 1877 de Sırbistanla mu
vaffakiyetli bir barbtan çıkmuından 
bir sene sonra ve Ruıya - Romanya 
lle huba t,qlamazdan önce türk ordu· 
sunun ne halde bulunduğunu kısaca 
anlatmak lazım gelir kanaatindeyim. 

Burada yapacağnn türk ordusu 
tasviri, benim iltihak ettiğim :zaman 
aördüklerimdir. Ondan sonra birçok 
11}ahlar inkıli.blar olmuttur. Onun 
için be:Um söyliyec::eklerimin bugün 
ancak tarihi bir kıymeti kalnuıtırı 

Ordunun esaah üç kısmından yal. 
nı:z piyadelerle suvariler. Harbi!e. ne
zaretine ve erk.anı harbıyeye tabi bu
lunuyordu. Topçuların ayrı bir ıner~Ü, 
ayn bir te~kilatı vardı. Yardımcı hız
ınetlerden fenni kıtalar, nakliye ve 
mekkare latalım da harbiye nezareti
ne ve ~nı harbiyeye, sıhiye kıtala
n iıe hususi bir idare ve teşkilata ta
hi bulunuyorlardı. 

Fakat nakliye, menzil ve sıhiye 
teıkilab ıulh zamanında bilfiil me•· 
cud olmadığı için barbta ihtiy.aç du
yolunca vücuda getirilmiş, bundan 

dolayı, kiğıd üzerinde kalmıı teıki-
18.t sayılabilirdi; 1908 inkılabından ön
ce ounanlı tmparatorlqğunda mevcud 
birçok teıkilat gibi, yeni şartlnr altın
da böyle müstakil idarelerden eıer 
kalmamıştır. 

Türk piyadesinin kıyafeti de şöy. 
le idi: Mavi bir cake~ altında çizme 
bulunan bir mavi pantolon, yağ. 
murlu ve soğuk havalarda haıa çekile
bilecek kukuletesiyle gri yahud koyu 
mavi renkte gayet kullanışb bir ka
put, bir de meşhur kırmızı fes. Yaka 
ve omuz renkleri, apuletleri piyade
lerde kınnızıt avcılarda (talia) yeşildi 
Bu talialar, bundan elli ııene Önce al· 
man ordusunda bulunan Jaeger'lere 
benzer bir teıkilitb. Bunlar, daha av. 
cıtdaha nişancı sayılırlar, fakat gör 
dükleri talim piyadelerinkindeu 
pek az fark ederdi. Yalnız talia ta
burlarında her biri iki mekka:·e 
beygiri tarafınd n taşman iki hafif 
top bulunuyOt"dU. Bu böyle olduğu 
halde birçok talia tabur!armda top 
yoktu. 

Osmanlı ordusunda, çizırıeler müs
tesna bütün giyilecek şeyler mükem. 
meldi. Ben bu yÜ:zden kendi çizmele 
rimi ayağımdan çıkarmamı§tım. 

Sefere çıkan bir nefere verilen teç 
hizat, seksen kurşun alan bir palaska 
bir matra, içine neferin büt~n iı 
tediklerini koyabileceği bir heybe idi. 

Suvarilerin üniforması da piyade 
lerinl<i gibi idi. Yalnız onlar baılanna 
koyun dereaittden yapılmış birer 
kalpak giyiyorlardı. Silah, ağır bir kı
lıç, mükerrer ateşli Vin~eıtcr ~linta· 
sı ve bir tabancadan ıbarettı. An-

' cak muhafız alaylanna mensub su-
variler mızrak taşıyorlardı. Beygir
ler fena takımlan uygunsuzdu. 

Çerk~s gönüllüleri, cicili bicili mil
li kıyafetlerini giymekte idiler. Oku
yucul'11'1mt belki de bunların bir takrm 
dergilerde resimlerini görmüı olacak
lardır. Bunlar, kazaklarm kullandık 
lan neviden hafif ve kınsız kılıç, fi. 
lin~ mızrak, tabanca ve kama taın
lardı. Bunlarm atları ve binişleri 
esaa auvari ukerlerinden daha haL 

lice idi. 
Topçulann ünifonnaıu piyadenin

kine niabetle daha süılü idi. Mavi ca
ket, Husar tarzında iılenirdi. Topçu. 
lar serpuJ olarak fes de, kalpak da gi
yerlerdi. Bunlarda auvari kılıcı ile 
tabanca bulunurdu. Toplar, Krup 
ınamiilab ve yeni idi. Beygirler hiç i · 
değillerdi. Çok defa bir batarya için 
lüzumlu olan atlar tam bulunmazdı 
Her bataryada altı top vardı. Ayncr 
her batarya için altı tane cephane are 
basl bulunmaıı lazım geliyordu ki, çolıı 
ker~ bunlarm eksik olduğu göriilmü 
tür. 

Nakli)•ede iki ve dört tekerlekli ha 
fif arabalar kullanılırdı. Bunlar, Bal· 
kanların geçilmesi zor yollarında yü 
rüyebilecek bir tekilde yapılırdı. Ba 
zan bunları beygirler, fakat çok kere 
de öküzler çekerdi; katırların bu İ~· 
gördükleri de olurdu. 

(Sonu var) 

Hayat, sen ne güzelsin! 
-1-

Kendimi tanıtayım 

Aıker elbiselerimi sırtımdan bugiln 
çıkardım. 

Yimıi beş yaşındayım. Ne yazık ki 
• yahud ne iyi ki - ne anam, ne babam 
.ar. Konyadan bir tarafa kımıldamı· 
yan büyük annemle de aram açık: ben 
bahriyeli olmak istiyordum, o avukat 
olmamda ısrar ediyordu. Bununla be· 
raber, büyük babamın ~tırasrna hür
metle bağladığı otuz lira aylığı hiila 
almaktayım. Bir de, ömrümde hiç gör
mediğim bir amcam olduğunu hatır
lıyorum. 

Aile namına varım yoğum işte bun
lardan ibaret. 

NakleJen: N. B, 

pada ta.hsll1 de şart koşarak Paris< 
gitmiştim. Orada kaldığım üç yıl i 
çinde Hukuk fakültesine birkaç kere 
uğradığımı itiraf ederim. Hayatımın 

giditini haber alan büyiik annem par; 
musluğunu kapatınca bu üç sene zar. 
flnda görebilmiş olduklarımı pahas 
ölçülmez hir kazanç sayarak lstanbı 
la döndüm. 

Muayyen bir meslek sahibi olmadı 
ğım için, - gene heryeye rağmen - bli 
yük anamdan almağa devam ettiğin 
otuz liraya JUradan buradan kazandı
ğnn birkaç lirayı da ilave ederek ts
tanbulda yaşamağa razı oldum. Tali 

Zihniyetimi aorarsanız, sade ve ih- ime fatla güvenmemekle beraber çir-
tiraaau: bir gencim. Şöyle böyle bazı kince, akılsızca, iradesizce, fakat ze r 
arzulanm, alelade birkaç arzum yok gince bir kızcağızın, bir tavuk gibi 

değil. Ben, her memlekete bol bol la- yolunmağa bazrrt sağlam ditlerim a

zını olan orta halli insanlardan biri· rasına düşmekte gecikmiyeceğindeo 

yi.tn. şüphe etmiyor, ve saadetin sırrı, bir 

Müsabaka imtihanında riyaziyeder kanun hükmü gibi münakaşasız kabul 

muvaffak olanuyarak giremediğim de- edilen iddiasız hayatta olduğuna e
niz mektebine müracaat ettiğim ısene, min bulunuyordum. 

bilyilk annemin arzusunu yerine ge- Asks.ırlikten beri fikirlerim değişti 
ılımc.k lltlyor görUnerck, fa.kat Avru- mi? Bu.."ıu pek ~y.iıı edemiyorum. 

1 Yalnız, izinli olarak lstanbula '1er gi
ditimde ben, bir şairimizin menfa dö
nüşünde duyduğunu duydum: onun 
gibi, insanların ve muhitin kayıdsız
lığı ile karşıla,tım. 

Asl:erden artık çıkmış bulunuyo
rum; bu anlaşıldı; fakat nereye gir
mek için? Bugünkü günde otuz Hra 
neme yeter? Fakat içimde öyle kuv
vetli bir çalışmamak arzusu var ki csa· 
lıy.mak lüzumunu hatırladıkça kuvve· 
tim kesiliyor, ve bir ağaç altına uza· 
oıyorum. 

••. Bulunduğum yerden, askerliği
mi ettiğim Bursa ~hrinin bir kısmım 
ve Bursa ovagını görüyorum; gülünç 
surette dar sokaklarda karınca in~n
lar kaynaşıyor; ovada görünüp kay
bolan bir duman bir tirenin ilerlediği
ni gösteriyor. Ben de o tiren. gibiyim: 
başun bir dumanlı, bir dumansız ... Ve 
tuhaf şey, bir bLıçuk senedenberi ken
disine doğru hep kollarunı uzattığım 
serbest hayattan şimdi ıanki ürküyo~ 
rum. 

* >f. * 
Yarın sabah Müdanyaya gidecek 

otobüslerden birinde yerimi peyledik
ten ve yemeğimi yedikten sonra, iCh
rin biricik barına giriyorum. Burası 
bizim, izin günlerinde, sivil giyinip 
geldiğimiz umumi karargıihunızdı. 
Barın artistleri, bir masanın bafında 
toplatınllilar, kendilerine bir koktel, 
bir bira, bir kadeh farap ıamarlıyacak 
muhtemel militeriyi keffe çalışıyor~ 
lar. 

Ömründe üç defa dul kalmış olan 
sabahat; her dul kalışında canına kıy
.ınata kalkıfmı~tı; her seferinde kara-

-
nnı yer.ine getirememiş ve her sefe
rinde gene teselli imkanını bulmuştu. 

Mebrure kırklık, şişman bir sarı
şındı ki kendisini hepimiz hakiki bir 
ana sayardık: gadık, mültefit, ve pek 
uysal bir kadıncağız. 

Suna, yepyeni bir isim sahibi olan 
ve modayı bildiğini belli etmek için 
mendiline sıksık eter koyup koklayan 
bu zavallı, barın en alafranga artisti 
idi: kendisine ancak uzaktan bakar
dık. 

Suad, bilirdik ki ver-emdi; ona da 
acırdrk. 

Benim sefalet ve sıkıntı arkadaşta
nm; sizlere artık ealci gözle bakamı
yorum. Diyeceğim ki biçare, karma 
karı9ık odalarınızda oynamıı oldu
ğum aşk komedisinden dolayı kendi 
kendimden iğreniyorum. Bana kötü 
fakir, iptidai görünüyorsunuz. Sizleri 
seyrettikçe ömrünüzü hangi hastaha· 

nede tamamlıyacağınızı düşünüyo

rum. 
lşte, bana vaktiyle güler yüz gös

termiş olduğunuzdan dolayı şimdi 

sizlere ıldeta hidedtleniyorum da .. 

Öyle sanıyorum ki gelip geçici mü
nasebetlerimizde sizlerden almış ol

duğum bana vermi!i olduklarınızdan 

fazladır. 

Fakat bu hiddet neden? Hiç biri

niz hoşuma gitmiyorsunuz. Ancak ge· 

ne size borçlu olmam lazım değil mi? 
Ya sizler de olmasaydınız halim r .. e o

lurdu? 

* '1- * 
Barın kapısı birden bire açılıyor. 

' 
1 

1 

' 
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En hoş meyva tuzudur. lnkibazı 

defeder. Mide, bağırsak, karaciğeden 
mütevellit rahatsızlıkları önler. Hıu:

mı kolaylaştırır. 

İngiliz Kanzuk eczanesi 

Dr. Basit Ürek 
Cebeci merkez hastahanesi dahili 

ha!'ltalıklar mütehassısı 

Her gün hastalarmı saat 15 den 

sonra Yeni§ehiT Meşrutiyet caddesi 

10/l nwnar::ılı evinde kabul eder. · 

Tel: 1694 

Arkadaşlardan biri, cebinden bir ka
ğıdı çıkarmağa uğraşarak, bana doğru 

ilerliyor: 

- Seni burada bulacağımı ne iyi 
tahmin etmifim. Bak bir telgrafın var. 

Telgrafı açıp, heyecan~ız, okuyo

rum: 

"Büyük annen öldü. Cenazesi öbür
gün kaldırılacak . ., 

"Ahmed Sırrl' 

Telgrafı benimle beraber okuyan 

arkadafım bir kahkaha fırlatarak ba· 

ğırdı: 

- Telgrafta iyi bir haber olacağım 
biliyordum. Böyle para haberleri bi

zim memlekette ıslatılır, anladın mı? 

* :{. * 
Kompartiman penceresının bez ör

tüsü arasından aynaya vuran güneş 
fUamın oradan yüzüme çaırpmasiyle 

gözlerimi açtım. Öteki yolcuların · a
yakları üzerinden, bir manialı yarışta 
engellerden atlarcasına atlayarak ka
pıyı bulabildim. Ben de uyurken aca

ba onlar gibi miyim? Aralarından bi
rinin seyrek aakalalrından salyalar 
ıızryor, öteki, tombalak bir koca ka
rı, kamına kadar düşen göğsüne ka

im çizgili kafasını dayanuf, horul
dayarak uyuyor. Bu sabah, uyanır u

yanmaz, karşımda beferi yetin bu dö
kün tül erini gö~k naaibimmiş. 

Vagon kioridorunda herkeain bir 

lçirir. Demir, yumurta akı 
vo an~enikten yapılmırt 
bu ~urup i~tahı açar, 
vücudu gürbüzle~ti rir 
ve kan yapar. 

Arsenoferratose 
Her ııcıou,ed• reçete ile 

v• ~Aaetealz satılır . 

ZAYİ 
Ankara dördüncü icrasının 37 /2266 

dosyasına muhasebe veznesinin 8844 
N. 9.4.937 tarihinde mukayyed bulu· 
nan yüz liralık teminat makbuzunu 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan hlik· 
mü olmadığı ilan olunur. 

İbrahim Umut 
3-6008 

noktaya doğru hücum lialinde ilerle
meci uyanma vaktinin zaten gclmi.f 
olduğunu gösteren ba~lıca delildir; bu 
noktada toplananlar, kapının üzerin
deki "Meşgul" kelimesine gözlerini 
dikmiş, biri.birinin yerlerini almağa 
hazır duruyorlar. 

Kadınlar, b~r gün evclki düzgünle
ri kaymış, çirkinleşıtilderini bildikle
rinden aksi tavırlar takınıyorlar. Er
kekler, geçip giden manzaraya kar~ı, 
kayıdsız, cigara içip esniyorlar. 

Saatime bakıp Konyaya ne zaman 
varacağımızı hesab etmek aklımdan 

bile geçmiyor. Fakat, şehre on yıldan 
beri gelmemi~ olduğum halde ona 
doğru hızla yaklaşmakta olduğumuzu 

seziyorum: ovalar o bildiğim ovalar, 
ağaçlar bildiğim ağaçlar ve sanki sü
rüler bildiğim sürüler ..• 

Hafızamdan çıkmış olduğunu san
dığım bütün bu ovalan, köyleri, ko
yunları, çoban1arı hatırlıyarak hafif
çe tasalanıyorum. Mazime dönüyorum 

ve görüyorum ki umduğumdan daha 
az gencim. Hatırlamak geriye bak
mak demektir, halbuki hep ileriye 

bakmak ne iyi idi. 

Yalnızlığı unutmuş olduğum için 

sıkılıyorum: asker ocağml ,arkadaşla

rı, Bursanm tek barını dütünilyorum. 

Fakat büyük anamın cenaze törenine 

gidiyorum; ve cenaze töreni evlenme 

töreni değildir: ona göre bir tavır t.a
kmmalıyun. 

Ancak, bir angarye farz.ettiğim bu 

törene niçin gidiyorum? 

(Sonu var) 



iye, Koltür, Sıhhat, Ziraat, Maliye • 
1 örnek Torkiy 

ıYükselen kültürümüz 

h sosyal yardım 
çahşmalan 

llk mekteplerimiz. 
de, orta mektepleri .. 
mizde talebe sayıs 

dunnadan 
Memleket, okuma se
ferberliğinin en heye .. 

canlı günlerini ya§a-

Hakkımızı Koruyan Ca lıflll& 
Aclliy mizin son bir yıllık çalısmaSI 

bize neler kazandırdı? 



• . • 

Ye finans alemlmlzdekl büyük kalkınmanın 
<anh, değerli ve llibarh bir unsuru 

modem tesislere malik 
olan ve buranın gittikçe . 
daha çok değer bulma-

Kozlu Kömür 
işleri 

sında tımil olan kurum Anonim Şirketi 

TURKiYE Bizim kömür davamızın temel di
rekleri vardır. Havzanın istihsali mil
li sermaye ve milli teknik emrine 
verildikten sonra, yeraltı servetleri
mizin en değerlisi olan kara elması
mızı kıymetlendiren verimli politika
mız, buradaki müesseselerimizin ya
ratıcı eliyle değerlendi. Cumhuriyetin 
on dördüncü yıldönümünde, bize bir 
bol döviz ve iş kaynağı olan kömü
rümüzü en mükemmel şartlar altında 
ve millet adına işleyen bu müessese
lerimizi; okurlarımıza faaliyet çerçe
veleriyle tanıtmayı yerinde bir vazi

- . 
····························································= 

Yeni Türkiyenin finans ve elcono
mi kurumları hakkında tetkikler yap
maya gelen bir mütehassıs, T. lş Ban
kasının merkezini ve birkaç büyük 
fehrimizdeki şut. elt'rini ziyaret ettik
ten sonra: "- Bu banka, öyle bir mü
essesedir ki, onda, bir milli ekonomi 
ve iş kurumunun bütün iyi tarafları
na rastladım. Üzerinde emek harcana· 
rak örnek olarak kurulmuş olan bir 
müessese vasıflarını seri halinde gör
mek pek kolay rastlanır şeylerden de
ğildir.,, dcmişdi. 

••• 
Çünkü İş B"nkası, bir rejim ese

ri olarak kurul-
muştur. Onun mu
vaffak bir eser ol
ması rejimin bir o
nur meselesi idi. 

Memleket kurtu
luş harbını yeni 
yapmıştı. Bu silih· 
lı savaşın arkasın
da, onun kadar güç 
ve çetin bir ekono
mi kı..rtuluş harbı 
başlıyordu. Bu mü
cadele için kurul
muf ve hazırlanmı9 
müesseselere ihti
yaç vardı. 

Ve bu saha, genç 
cumhuriyetın büs
bütün yabancı ol
duğu bir saha idi. 
Bankacılık, inkılab 

kadar bir hesab ve 
iş mevzuu olarak, 
memleketin bütün 
milli varlıklarını 

somuren yabancı 
teknik ve sermaye
nin imtiyazı altın
da idi. Banka: bir 
hesab ve iş mevzuu 
olduğu kadar, hür 
ve müstakil bir e
konominin malıdır. 
Ne sömürge, ne de 
yarı - sömürge'de 
milli banka denen 

Sağda lı ban

kaıı genel di

rektörü Bay 

Muammer E
rit Irak dıt 
iıler bakanına 

banka deirele

rini gezdirir

ken ıolda cam 

ve ıiıe f abrİ· 
kaıı maınulitı. 

tey yoktur. Ve o

ralar için bu tabir 

bir hasreti ifade 

eder. 

Sömikok labriktuından birRÖrünüı 
hirleşmesi bilhassa bugünlerdedir. 

Yeni Türkiyede le böyle bir has
ret vardı. Milli olmıyan banka, biz
den olmıyan banka; yalnız faiz alan 
bir para spekülasyoncusu idi. Bu tip, 
memlekette tasarruf mefhumunun 
ginneıine de mani olmuftu. 

Sonra bir de kr~di derdi vardı. 
Kredisizlik, yeşeren iş fidanını kuru
tuyordu. Sene: .. 924 .•• Yani cumhu
riyet bir yaşınd. dır. 

••• 
Büyük Şef Atatürk, bir gün Çan

kayada; yanlarında toplanan Bakan
lar heyetine bir fikrini tebliğ etti: 
Sermayesi, do~rudan doğruya hal
kın öz parasından olan bir milli ban
ka kurulacaktır. 

Şef, bankanın adını da koydu: İş 
Bankası. Ve onun J·uruluşunu; dina
mik bir iş adamı, t.ski bir bankacı, i
zinin sadık ,,e "aıp az yolcusu, temiz 
bir insan ve '•ıymetli bir vatandas .>
larak Bay Mahmud Celil'e (C. Ba
yar) verdi. Kurtuluı harbının deva· 
mı müddetince arasız bir surette İk
tisad vekilliği ile memleketin ekono
mi politikasının Pidişini tanzim eden, 
İmar ve lskln vekili olarak da yurda 
ilk planlı inşa mcfhumun·ı sokan B. 
Mahmud CelAl'e .. Onun ateşti bir ku
vayi milliye ihtililcisi olarak kurtu
lutun başından beri tanınmı, ,ahsiye
tt, bu müeucscnin bir muvaffakiyet 

garantisi idi. 
İnkılib, memleketin içinde ve dı

tmdaki kozmc.~ol i' menfi ve kara 
dhniyctle en sert mi"radelelerini b .. -
günlerde yapıyordı Ve İş Bankası 
milli ekonominin bir istiklal müeyyi
desi olarak bu hücumların bir hedefi 
oldu. Onun taliinin, rejimin taliiyle 

••• 
Ankara daha yeni kuruluyordu. 

Kulaklarımız çekiç seslerine bugün
kü kadar ahı.,ınıaımştı. İş Bankasının 
timdi önünden Fec;erken zevkle bak
tığımız modern yapısının yeri, bir 
harabelikti. O zaman:ar banka; bir 
küçilk evde çahfıyordu. 

istasyona ıtiderken 10l tarafta V.! 

evkaf apartımanlarının sokağındaki 
küçük evlere dikkatle bakınız: bun
lardan ikincisinin içinde bir büyük 
milli müessesenin ilk zamanları ya
pmıştır. ı, Bankası bu binaya nasıl 
sıldı ve bu kadar büyük işlerin te
melini bu binada nasıl hazırladı? Bu, 
cidden yerinde :.. sualdir. 

O zamanlar İs Bankasının dörtte 
biri tediye cdilmi" yalnız bir milyon 
liralık mütevazi bir sermayesi var
dı. Fakat büyük Şef, bu müessese
nin yalnr:ı sermayesinin mütevazı 
olduğuna ipret .:tmifti. Yoksa bü
yük gaye, daha ilk ııtUnde mallimdu: 
.lş Bankasını muvaffak kılan Amil
lerden biri de ne yapacağını bilmesi 
olmuştur. O, yalnız zamana uymamıf 
tır. Biraz hadiseleri de, kendi iste
ğine göre tadil etmesini bilmittir. En 
fiddetli anlarında buhran kasırgas:
nm sarımadııı aaflam yapılardan bi
ri, temelini ~UtUn bir milletin güven 
kaynakları ~erine kuran bu müesse

sedir. 
••• 

İf Bankası, 26 ağustoe 1924 de ku
rulmu,tur. Kurulufunun bu tarihe 
rastlamaamı bir tesadüf sanmayınız: 
O bir davadır ve bir iddiadır. Türk 
ekonomi kurtuluı daviaının, Türk 

milletinin sermayesi ve Türk münev
verinin bilgisi ile gerçekleşebileceği 
iddiası.. Bu iki başlı meselenin hal
line on üç yıl kafi geldi. Bugün İ§ 
Bankasının çarkları memleketin sı
nır boylarına kadar uzanmıttır. 

Kuruluıunun ilk vıllarında der
hal Bursa, İzmir ve İstanbulda fUbe
ler açtı. 1925 sonundaki mevcud pa
rası üç buçuk milyon lira iken, 1927 
de 12 milyona çıktı. 1925 de mevdu
at 8 milyon iken 1927 de yirmi altı 
milyona yükseldi. 1927 de İtibarı 
Millt Bankası ile birleşti ve bu 
müesseseden gelen iki milyon Jira ye
ni sermaye ile tamamen tediye edil
mi$ dört milyon lira sermayeli kuv
vetli bir türk bankası halini aldı. O 
sırada bankanın 7 büyük ııubesi var
dı. 

fe sayıyoruz: 
Kömür havzamızın en modern te

sislere malik kurumu olan Kozlu kö
mür işleri Tiirk Anonim ş:rketi 
26. 1. 1926 tarihinde (Kozlu İstism-ır 
Merkezi Madeni) namiyle kurulmuş 
ve altı ay sonra ( 500.000) lira.serrr.a
ye ile (Kozlu kömür işleri T. A Ş.) 
adiyle faliyete başlıyarak (l.4.929) 
tarihinde de sermayesi ( 3.000.000) 
liraya çıkarılmıştır. 

Şirket kuruluşundan 1929 senesi 
nihayetine kadar ihzari faaliyette bu
lunduğundan bu seneler içinde kay
da deeğr istihsalat ve ihracatta bulun
mamıştır. Faaliyeti 1930 senesinde 
başlar. Şirketin tesisleri: 

1929 nihayetinde 2. 2.544.389 lira 
1930 •• 2.635.389 .. 
1931 .. 2.808.763 .. 
1932 .. 2.895.237 •• 
1933 3 047.320 .. 
1934 .. 3.164.982 •• 
1935 3.374.674 .. 

1936 •• 3.961.098 .. 
yı bulmuştur. 

Bu tesisler ilaveleri arasında ocak
larının makineleşmesine lazım olan 
Marto perforatör ve pikörler (kazıcı 
ve delici muzayyik hava çekiçleri) 
havöz makineleri, vinçler, tulumba
lar, raklör ve saircı alındığı gibi 1931 
ve 1933 senelerinde İhsaniye ocağın
da 300 HP kuvvetinde iki (Sullivan) 
kompressörü ve 1933 - 1934 senele
rinde de incir harmanı umumi enerji 
merkezine de 600 HP lik çift piston
lu bir (İngersoll - Rand) kompressö
rü ilave edilmiştir. 

Bundan başka saatte 80 ton Tu-
venan kömür yıkayan (RHEO • LA
VEUR) lavuarında bazı modifikas -
yonlar yapılmış, modern benzin ve 
elektrik limbahaneleri, yazıhaneler, 
amele duş, lokanta ve barakaları vü
cude getirilmiştir • 

Gene bu tesisler arasında İhsani
ye ocağının kömürlerini Lavuar'a ge
tirmek üzere saatte (100 ton nakil ka

Kozlu maden havza mızın bir görünüşü 

Dört numaralı ocakta kömür 
asan.örü 

başka Zonguldak'taki müesseslerin e· 
nerji ve tenviratlarını, belediyenir 
ihtiyacını temin etmekte ve kabiliyet 
itibariyle Havzanın istihsalau ( 4) 
milyon tona varıncaya kadar lazım o
lacak bütün elektrik sarfiyatını kar· 
tılıyabilecek kudrettedir. 

Fennin en son ilerleyişinden ame
li olarak da istifade edilip ocaklara 
tatbik edilmek üzere Şirket mühen
dislerimiz Avrupa Maden ocaklarına 

tetkik ve tetebbu için gönderilmekte 
ve çalışma günden güne makineleı -
mektedir. 

ISTlHSALLER 
( Bütün cinıler üzerine ) 

Sene Yekfuı 

1930 85900 
1931 117901 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 

1722.31 
198560 
236737 
264061 
298342 

SATIŞLAR 

Dııan ls •tıt 
utıı Miktan miktarı 

•ene Ton TOll Y...a 
1!130 54.1156 55.155 IO.Uf 
1!131 22.0!IO 11.4SJ lOl.m 
1932 56.924 ULOIO 171""4 
ıııss 75.271 10US7 1ILIM 
1934 121.031 120.flf 14Lfll 
19ss 17U11 I0.171 181.otl 
1956 146.571 111.HI 114.911 

1929 da tubelerlnin sayısı yirmi 
sekize çıktı. 1931 de bu mikdar 44 e 
vardı. Banka 1936 faaliyet yılını bi
ri Hamburgda, diğeri İskenderiyede 
olmak üzere iki dı.} şube ve yurd i
çinde 49 ,ube ile tamamladı. 

biliyetli) 830 metre uzunluğunda,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Memlekette :ş hacmi genişledik
çe, kredi ihtiyacı da artıyordu. İf 
Bankası, iş heyecanının dinamizmini 
kaybettirmeyen hassas ve koruyucu 
bir iş babası hüviyetiyle kasasını te
şcbbi.is aahiblerine açtı. Şu rakamla
ra bakınız: 

1925 senesinde borç verilen para 
5.372.804 idi. Bu rakam 1926 da 
11.426.080 e çıktı. 1936 da 42.808.385 i 
buldu. 

Bütün işler, biribirine muvazi ola
rak gidiyordu: Kredi bollandıkça :~ 
ter genişliyor, kazanç artıyordu ve 
artan kazanç halkta biriktirme mef
humunu yaratıyordu. Artık it banka
sı, modern bankacıh~ın bütün icabla
rına başvurarak bu filizi biiyüttü. O
nu milletin yarını emrine milyon
lar ayıran vernd bir kaynak haline 
getirdi. Bugün, millt bankalarımızda 
yekQnu 80 milyona vaklapn büyük 
paranın içinde yirmi altı milyon li
raları vardır ve bunlar, yarmını dU
fÜnmeyi ah14k edinen bir milletin 
mevcudiyetini anlatır. Bu milletin 
1920 senesinde yerli ve yabancı bü
tün bankalarda ancak 1.675.000 liralık 
bir parası vardı. 

Türk çocuğunun r-'ine ilk kumba
rayı İt Bankası verdi: ona, hayata 
attığı ilk adımda en vefalı ve ite ya
rar bir dost olarak: biriken bu be!Jer 
kurutu bir araya t< lamak zevkini 
yaratmak pek de kolay olmadı. İş 
Bankası bu milddet içinde bize telkin 
sanatının en güzel örneklerini göater
mittir. 1927 de ı, Bankasında tasar
ruf mevduatı 1.178.000 lira idi. 1929 
da bu mikdar 2.600.000; 1931 de 
5.400.000; 1933 de 13.800.000; 1936 da 
22.600.000 i buldu. içinde bulundu
ğumuz 1937 nin ilk altı ayındaki ra
kam 26 milyon lirayı bulmuştur. 
Şimdi bu sütunlardaki tabloyu, bir 

milli mileHetıenin büyük muvaffaki
yeti kaqısmda haz ve gurur duyarak 
okuyabiliriz. 

Türkiye lş Bankası yurdun en
düstri hareketinde faydalı bir rehber 
oldu. Sermaye ve menbalarının art
masiyle mütcnaaib olarak endüstri 
b,areketine ietirik ve yardımlarını ço
ğalttı. Mensucat, Şekec, Cam ve Şiş.e, 
kömür ve ~rman i!Jletmeleri ~bi 
değerli endüstri ııubelerinde baprdı
fı hizmetler bu aradadır. 

Daha istediğiniz kadar sayabiliriz. 
Fakat buna ne llmun var? Kalkınma 

(54.000) lira sarfiyle bir havai hat ku
rulmuştur. 

KOZLU'DA MERKEZ BÜROSU 

Büro ve işleri santralize etmek ü
zere, bir sene evvelisine kadar Zon
guldakta bulunan yazıhane, Kozlu
da yeni ve modern bir tarzda inşa e
dilmiş olan merkez bürosuna nakledil
miş ve gene Kozlu'da satın alınmış o
lan arazide, yakın bir atide bütün 
Köınüriş ailesini bir araya toplıyacak 
memurlar ve işçi mahallesinin inşası
na da başlanıruıtır. 

Ocakların her birinde başlı başına 
birer kıymet olan lağımlar (taş için
deki ana yollar) sürülmüş ve bilhas
sa İhsaniye ocağının bütün prodük-
syyonunu ihraç edecek Skip'in (ma
il kuyu) nun in~t ve tesisatı da bit
mlt ve "ATATURK" ün Zongulda
tr şereflendirdikleri ve İş Bankasının 
kurulu!J tarihi olan günün yıldönü
müne rastlıyan 26 Ağustos 937 tari
hinde açılı' töreni de yapılnuştır. 

YENl TESiSLER 

1929 senesinde 1.200 Kv. hk bir 
SKODA türbininc!en ibaret olan sant· 
rale 1932 - 1933 senelerinde (2.200) 
Kv. lık bir Siemens türbini ve 1934 
senesinde de bir (Epüratör) ilave e
dilmittir. 

1935 - 1936 senesi zarfında Sant
rala (7.000) Kv. lik bir ASEA (ST
AL) türbini ile 15 tonluk iki kazan
dan ibaret aon sistem teshin tesisleri 
ve soğutmak için su almak üzere de
niz kenarında bir de tulumba dairesi 
vücude getirilmiştir. 

Bu suretle bugünkü Santral şirke
te lizım olan enerjiyi temin ettikten 

ve inşa halinde olan yeni Türkiyeye 
bakınız ı bil tün mü&be'. it hareketle-
ri içinde, if heyecanının bir sembolü 

Sene Mevduat Plasman 

1924 2.474.446 935.897 
1925 8.201.964 5.372.804 
1926 15.116.600 11.426.080 
1927 26.004.615 15.912.718 

1928 37.575.922 25.828.082 

1929 45.359.538 31.921.344 
1930 44.983.124 32.355.913 
1931 41.141.444 29.392.845 
1932 46.090.806 30.105.389 
1933 50.177.835 33.097.952 

1934 53.340.782 33.312.575 

1935 61.505.768 38.069.204 

1936 73.906.514 42.808.385 

GÜVEN 
SiGORTA SOSYETESi 

HAYAT- YANGIN - NAKLiYAT 
ANKARA Acentalığı 

KAZIM RÜŞTÜ 
Ankara Çocuk Sarayı caddesi, Genç Ağa ap· No. 8 

Tel. 2208 
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YENi ECZANE 
KİMYAGER ESAT KORYAK 

Anaf artalar caddesi belediye karşısı 
Kınacı Han altı Tel.1725 

. . R~ete1er büyük bir dikkat ve ihtimamla hazırlanır. Her illç, Rontg• 
fılımlerı, mutena tu,·alet ve •ağlık eşyası bulunur. Göz1ük reçeteleri fenni 
'ekilde ancak YENi ECZANEDE yaptırılabilir. Zeiss cam ve çerçeveleri. 
günef, kar, •por, pi1ot ve ıoför gözlükleri ile her nevi renkli camlar •. 

.Mütehassıs bir bayanın idaresinde bulunan hususi korsa servisimizde m
çU üzerine mide, banak, böbrek düşüklükleri ile fıtı~ gebelik için tıbbi b
merler ve son model ııhhi tuvalet korsa ve autiyenleri yapılır .• 

İdrar, kan, balgam, kazurat ve sair her çeşit bakteriyo]ojik ve kimyevi 
tahli11er yaptırılır. 3 - 6019 

olarak İş Bankası, milli kabiliyetin .1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -ve kudretin b!.iyük bir eseri halinde, -- Refik Fenmenin -
karşınızdadır. -- -- -- -

İştirakler Tasarruf - ki tablan -- -- -- -hesapları - -: Ameli Elektrik eoıt.: 
24.000 12.557 - -: Smaı Elektrik cilt I 100 -

580.340 132.290 .. -- -- cilt II 50 -- .. .. ·-552.942 220.310 - -- cilt III 100 -- " " ·-1.854.478 1.178.325 : Türkiye elektrifikaayonu 40 --"-2.007.634 1.703.968 : Ameıt makinacıhk 20 -.. -
6.106.265 2.589.836 - -- otomobil 20 -- .. .. -- -7.280.186 3.913.655 - telsiz 20 -=" ..: 
8.110.720 S.422.826 : Termodinamik 100 -.. -

: Mahrukat, ocaklar -8.065.111 7.452.719 50 -.. -
: Einstein nazariyesi 50 -ll.334.493 13.881.085 -.. -
: Şehirlerin in13sı 20 -13.669.552 16.969.798 .. = - -17.695.657 20.190.444 - -.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır' 

18.386.015 22.620.294 



BOL iŞi KLI AN KARA 
'.Ankarada elektrik sarfiyatı günder.ı 

güne artmaktadır 
~Wnh~~~yet, Ankarayı baŞıehir ola-

teçti gı zaman şehir gaz lambası 
yakıyordu. Ankara.ya da b .. t"" A d ı . . u un na. 

o u ıçı.n olduğu gibi hallı: emrinde 
u~u.z ve bol enerji, reJ·i ..... 1.. '-•raber 
gı.nniştıir. 

Kısa bir tarih: 
Bugünkü modern ve büyük tesis 

Y:Pllmadan evel, şehrin elektrik cere
~cm, Ankaranın yakınında 8 inci kilıo
fak tr;de ve 9~ den evci kurulmuşu
O tt ~tt:":.1. ile; Ankaıra istasyonu . 
kar;:an çıftlıgı şosası üzerinde muvak 
dan n ~rulınuş bulunan bir santral
k.ar istihsal edilmekte idi. 928 de, An. 
~ ışık dav!smı kökten bir ka 

rar a hal eden hükümet. bugu·· nk·· 
dem v . • u mo-

~ genış tesisleri kurmalı: kararı 
:n::ırınce, bu makine grupu ana 

a nakledildi. Bu suretle cıeh.ri 
cereyan ihtiya k. . . T r 
deki . cı Be ızıncı kilometre 
ralda san~ı ıle Yenişehirdeki sant
ıant:ı te;uı e~ilınekte ve y enişehir 
gtupun~ a ~~esses takat üç dizel 
1780 kiı: mur~k~e~ olmak üzere 
taka "' at •. sekızıncı kilometredeki 

t .dort dızel gruundan ibaret ol
bla.k üzere 456 kilovata bal"~ 1 kt tdl ıg oma a 

... _ Fak.at Ankara, cuınh · . . 
tasınuı di . unyetın ın-
bir fCh' ~amık sembolünü yaşatan 
ıöyled"ı~·o .. arak ve B. Edvar Eryo'nur. 

gı uzere ''y d f b'" il er en ışkırır gibi" 
uy yordu. Bu, yekiln olan 2236 k'l 

vatı bulan takat da artık ı o. 
baflarnı tı b yetmemeye 
Yeni : ve u sebeble 931 ıenesinde 

~ ır aa:ntralı. her biri 975 kil 
'V'at ta.katında iki d' o
U.v · ızel grupu daha i

c edılerek genişletilın. . 
F'akat ıştır. 

seneler, on yılların i h . . 
de beraber getirdi~ . d . ~ acmın1 
artıyordu Niha gın en ıhtıyaç gene 
fa cumh. Yet geçen &ene ilk de-
f ıyet bayramında hali 
kiaaliyete. geçmek Uzere Yenişehirde 

elektrık ıantraıı 4500 kil -
tında . ı:.vat takau en aoıı aııtem bir buhar türbi . 
.:ı 30 atmosfer tazyikta buhar isti:~ 

eden 2 buhar kazanı kurularak 
•antral ilcinci defa b"' '"ltillm" ·-ae · · uyu U§tür c 

ne ıç.ınde iki defa büyümek B. -
pek kl .... u 

B o ay rast~anır bir fCY değildir. 
u aon gent"le-- tar . 

elektrik :ı- wıJÇ zı aayeaınde 
nı cereyanı, hemen hemen yal-

• memleketimiz maden kömürü kul 
lanilarak iatihaal edilmektedir B • 
•uretle cere . . u 
neticesinde :2~n &arf~yatının artması 
yüzde elli iruni ;.neıı.ne göre fiyatlar 

Elektrik: arf! . 
ardına 'k ı ıyatının hayat stand-

ını yaa olacağ ... 
kadar hald d ını ıolıyenler ne 
n36 I :ı:rlar .... 928 len•~~ d 
» acneainin niha . ........n en, 
ses takan Yetine kadar miles-

n cereyan iatib ı · . 
adedinin artı . aa ının, abone 
kik ~..ı· • şma daır olan listeyi tet· 

~ınıız. 

Havagcızı: 
"Modern nıahr k 

havagaz . u olarak kullanılan 
nu yenı Anka 

devletin bir . . rada yapmak 
ıabadaki h ışı .olmuştur. Şirketin bu 
seleyi bugü':sı:;yet ve alikası, bu mc
lunuyor. safhasrna sokmuş bu. 

Çünkü 
ka hava gazı tu'"rk k"" •· ·· rak oınurunü ya. 

. eı:nrıe hazır bulun k .. 
kıyenin ye"'ill"ğ' . nıa tadır. Tur-
k T ı ını ve 0~~- . . oruyacak ol h ••• ...._., ıervetını 
ğer vennek han er şeye, en çok de 
n.avagazında ~:~~ndak.i . k~rarımızı, 
tıbarıa Ank Ctıınişızdır. Bu i-

ara elektrik · k . . 
tehrin yeşiliğini ko şır etını, baş.. 
arasında go··ru ruyan kıymetler 

yoruz. 
Havagazı bir uh . 

rak sanayiin ~ ar.rık kuvvet ola-
. enırındedır y . .. 

n şubelerin" k · enı endust. 
ıneı olan ha ın uruluşlarında bir te· 
lardan h vagazınt, bütün bu bakım-

avagazınr b. b" 
Yasıtası olarak b ' . 12

• ı~ ~edeniyet 
E?mür yakan en~~~ışızdir. 

tunu bize aa ~ 1 Turkıyenin kurulu
havagazıd g ayack olan ana vasıta 

ır. • 
Kömürün hava az . 

den istihsal edilg ı halıne gelişin. 
kok kömür·· ka en uçucu maddeler 

. u, tran am ' 
talın ·hepsı· b' ' onyak ve naf. 

• ırer ""h' 
%1 karştlamaktad nıu ırn htiyacıın 

Bugün topr klrr. 
bir a arınıız irin m"h· mevzu olan 8 • :ıı u ır. 

unı ··b de havagazı yor 1 gu re meselesir 
Bugün ....... 1 ıy e hal edebileceg- iz 

~·"nı eketlın· d . 
gazı fabrikas ız e beş hava. 
biri İztnirde rvvardı~. ~çü İstanbulda, 
dadır, Bu fab \befıncı11i de Ankara. 
nede tahmine rı alarmıızın hepsi, ıe-
1lladen kömü nii k7 s.ooo ton Zonguldak 
A r ullannmakt d nkarad h a rr. 

Q avao 
Ankaranrn h ... azı: 

karşdanıak ı: ava ga.zx ihtiyacını 
uzere h'"k'" . 

olduğu irnt· u uınetın verıniş 
· ıyazla y · 

rık santralının ' enışehirde, elekt-
rikası 929 s ~anında havagazı fab 

. encsınd ku -
Fabrıka, tnod e rulmuştur 

uygun olarak y:rn teknik icablara 
ocağından her b' ~ılınrştır. Şakuli iki 

. ırı üç '--- . 
rekebtır. Kaınaral -.ınaradan mü-
. . . b arın her b' 

çın ıstıa kabiliyeti 
14 

ır şarj i-
Ankara büyüdük sa kilo kömür-

ça; elektrik gibi ~:vave kalabala~tık-
gazı sa f" da artmış; 935 senesinde . t ıyatı 

d .. aynı büyükur. 

Elektrilc Ücretl~rinin şimdi 5 kuruş birden ucuzlatrlmu
siyle bu sarfiyatın çok daha yiik•eleceği beklenebilir. 
Bıı iniş Ankara'nın birçok orta lıalli ailelerinin biidcele
rinde çok müsaid bir tesir yapacaktır. isli petrol Uimbu.~· 
a.~tık yerini wmamiyle nurlu ampule bırakmrıktmlır. 

lükte olmak üzere beş kamaralı bir o· 
cak daha ilave edilmiştir. Bu geniş 
letme dolayısiyle havagazı istihsa 
kabilyeti yirmi dört saatta 6000 metn 
mikabından 10500 metre mik.abınc 
yükselmiştir. 

Şirketin havagazı deposunun hacmi 
6000 metre mikabıdır. Bu sütunlarda· 
ki tabloda havagazı tesislerinin iş
letmeye açıldığı tarihten 936 senesi
nin sonuna kadar olan havagazı tevzi. 
atı abone adedi ve şebekenin uzuJlu
ğu görülmektedir: 

1 teşrinievelden itibaren elektrik 

kilovat fiyatlarında 5 kuruşluk bır u
cuzluk yapılmıştır Cumhuriyetin on 
dördüncü yılına girerken bu ışıkla, 
modern mahruklu ileri Ankaraya doğ
ru atılmış olan bu adımı, bize temin 
etmiş olanlara nasıl şükran duyma
yız? 

Bu ucuzlatmanın mühim bir amili 
de sarfiyatın artmış olmasıdır. Bu ar
tış, bir tarafdan bize elektrik ve ha
vagazını temin edenlerin değerli ça
lışması, diğer tarafda da modern ha
yat telakkisinin yerleşmesinin netice
si olmuş.tur. 

Müesses takat ceryan istihsali 
ve abone adedinin artışı 

Sene müesses takat cereyan istihsali abone 
KW KWh adet 

1929 2.236 5.120.665 KWh 2.709 
1930 2.236 6.034.930 KWh 3.511 
1931 4.186 7.292.710 KWh 4.766 
1932 4.186 8.016.020 KWh 6.166 
1933 4.186 10.141.480 KWh 7.451 
1934 4.186 10.566.790 KWh 8.486 
1935 4.186 l 1.909.295 KWh 10.029 
1936 8.686 10.828.020 KWh 11.700 

Hav~gazı sarf İyatında artış 
Sene tevsi edilen hava- abone Ana şebeke uzunluğu 

ıazı miklbı M• adet kilometre 
~ -1930 332.479 477 32.037 

1931 564.774 753 37.607 
1932 576.317 1.000 41.251 
1933 922.981 1.548 48.738 

41934 1.242.673 1.884 53.917 
1935 1.SSS.998 2.350 54.311 
1935 1.900.577 2.857 54.886 

Memleket Bayındırlığinda 

hizmetleri olan bir müessese 

HAT HAS ........................ 
Bu yazıınızla okuyucularımıza mem

leketin baymdırhğmda büyük yeri 
olan yepyeni ve modern bir firma ta
nıtıyoruz: Hathaa kolloktif inşaat 
şirketi.. 

Ankaralılar ve istanbullular, bu fir
tnayı gayet yakından tanırlar. Çünkü 
her ikisine de ferahlı ve güzel binalar 
kazandırmış ve bugün Ankaranın gü
zelleşmesinde büyük payı olan asfalt 
yolları Hathas Jirketi inşa etmiştir. 
Aynı şirket lstanbulda hususi idareye 
aid 23 ilk mekteb yapmak suretiyle de 
okuma seferberliğinde uhdesine düşen 
vazifeyi muvaffakiyetle başarmış bu
lunmaktadır. Bundan ba§ka şirket, 
Türkiyenin birçok yerlerinde halkev
leri, mektcbler, depolar inşa etmiş, 
ve memlekete cidden değerli eserler 
kazandırmıstır. 

Hathas Şirketi bundan tam on beş 
sene evel tüccar B. Halid Tahir ve 
mühendis B. Haydar Salih aralarında 
kurulmuştur. Bu iki vatandat şirketin 
tesiainden evel de beraberce birırok 
büyük işler görmüşlerdir. Bu iki va
tandaşın birlikte yaptıkları ilk mühim 
i,, lstanbulda Lalelide büyük yangın 
yüzünden açııkta kalan yüzlerce türk 
Çocuğunun menfaatine Lalelide bü
yük apartı:manlar kurmak olmu11tuı. 

.. ................. ...... 
Hathas şirketi, memleketin demir 

ağlarla örülmesi gibi muazzam bir 
devlet işinde de üzer~ne oldukça mü
hinı işler alınış ve bunları da muvaf
fakiyetle ba.§armıştır. 

Cumhuriyet hükümetinin demiryol 
siyaseti bakımından ilk eserlerinden 
birini teşkil eden Ankara - Kayseri 
yolunda Karanlıkdere mevkii gibi en 
arızalı bir kısmı büyük güçlükler i
çinde bitiren Hathas şirketi olmuştur. 
Bundan başka Fevzipaşa - Diyarbekir 
hattmda be§ mühim kısımdan birini 
yalnız, diğer dördünü de başka şir· 
ketlerle birleşerek teahhüd ve ikmal 
eden gene Hathas şirketidir. 

Szvas - Erzurum ve Malatya iltisak 
hattına gel.ince: mühim bir kısmı ba
şarılmış olan ve bugün de inşaatı ha
la devam eden bu hat üzerinde şirket 
dörtte bir hisse sahibidir ve bütün 
teşkilatiyle bu işin bir an evel bitiril
mesine çalışmaktadır. 

Memleketin birçok yerlerinde asfalt 
şoseler inşası bakımından da Hathas 
şirketi büyük işler görmüştür. Ankara 
ve civarından ba!}ka Trabzon • Kara
köse transit yolu ile, Balıkesir - Ça
nakkale yollarının ilk mühim kısım
larını ve İstanbul civarındaki birçok 
yolları bu şirket yapmıştır. 

Yurdun Bayındırlık iılerinde 
çalışan değerli varlıklarımız 
Dün, paraşüt kulesinin açılış töre

ninde bulunanlar, kanadlı nesli ya
ratacak olan bu güzel eserin kimin ta
rafından yapıldığını soruyorlardı: 
"- Mimar ınüteajıhid Bedri Tümay 

tarafından ..... dediler. 
Komşu hükümetler tarafından ör

nek alınan bu güzel eser, kendi tipin
de dünyanın ilk güzel eseridir. Fakat 
Bedri TUmaym memlekete hediye et
tiği eserler, bu kadarla kalmıyor.Ata
türk köşkü, Tayy~e cemiyeti umumi 
merkezi, motörlil tayyare mektebi, 

harbiye mektebi kıŞ:laları, çiftlik bira 
fabrikası, İstanbulda Hilaliahmer yatı 
mektebi, Ziraat bankası ilave inşaatı 
ve sare •.• 

Yeni Ankaraya güzellik, hususiyet, 
haşmet veren yapıların büyük bir kıs-
mı ... Kendisinden memleket bayın

dırlığı için daha pek çok şeyler bekle· 
diğimiz bu genç ve değerli mimaıl'ımı· 
za; milli kalkınmaya ayırdığımız bu 
sütunlarda geniş bir yer vermekle 
zevk duyuyoruz. 

Ankaranın bol ışığı nı temin eden elektrik işlerine bir ba1?L.. 
:+ ....................................... MHtUtlUtllUtltltlttl•llllllllU•UlalllllltlllllUI .................................................. , 

İ MiLLi KALKINMA EMRiNDE MiLLi FiRMALAR t 
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Sivas - Erzurum hattı 
çalışmalar hararetle 

üzerinde 
ilerliyor 

Dünyanın en çetin 

Tabiati ile 

Çarpışıyoruz! 

B ugün bütü·n türkiyede sevinçle kı•''""' .. 'l. 
Cumhuriyetin on dördüncü yı!döni&r.aıüıı-

de büyük bir bayındırlık işimizde mühim bir 
merhale aşılmış bulunmaktadır· Türk mühen
disleriyle tÜJ"k müteahhid ve tü:rk işçisi alın 

terlerini, Cumhuriyet hükumetinin demiryoiu 

siyaseti emrinde harcıyarak Sivas • Malatya 

demiryolu üzerinde Çetinkaya - Dıvrik kısı.ut· 

nı ilanal etmişlerdir. Sıvaı _ Erzurum hattının çtiıt yollarında açılan tünel 

Bugünden itibaren ÇeÜnka
ya • Divrik yolu da Cumhuriye
tin feyizli eserleri araaına katıl
rnıt bulunmaktadır. Bugün, bu 
yolun inşasında İf almıt ve emek 
sarf etmiş bulunan türk çocukla
n eserlerinin başında bayram 
yapıyorlar. 

Onların bugünkü şenliklerinde 

vazifelerini muvaffakiyetle başarmış 
olan insanların vicdan huzurları ve 
haklı gururu vardır. 

Anadolunun şark ve garb mmta
kalanm biribirine bağlıyacak olan bu 
mühim demiryolunun tama.men biti
rilmiş kısımları ve inşa merhaleleri 
hakkında okuyucularımıza pek müs
bet maH'hnat verebildiğimiz için bu· 
gün biz de ayrı bir sevinç duyuyoruııı. 

Hat Sivastan itibaren büyük arı
zalarla mücadele edilerek yapılını•

tır. Tecer ve Ula~ derelerini takib 
ederek 1716 metre rakımında Kara
göl boyun noktası hat il.zerinde bu
gün en yüksek noktayı te~kil etmek
tedir. 

Bu noktadan sonra Köroğlu ve 
Kangal derelerini takib ederek Çe· 
tinkaya istasyonuna varılmakta ve 
buradan Malatya istikametinde ayn 
bir kol ayrılmaktadır. Kürdler dere
sini ve Çaltı suyunu takib ederek 
Divriğe ve oradan Çaltı koyu yakın
larında Fırata vasıl olan hat bu nok
tadan itibaren gilzel fırat vadisini 
takib etmektedir. Burada haşin ve 
sert kayalıklar fıratın üstünden 120 
metrelik modern bir demir köprü ile 
birleştirilmiştir. 

T abiatle mücadele 

S ivas • Er . .dncan arasındaki yol 
yapılırken tabi.atin çok müşkül 

'8-rtlariyle mücadele etmek mecburi
yeti hasıl olmu§tur. Fakat bütiin bu 
müşkil~t türk işçisinin elinde en çok 
muvaffakiyetle kullanılan · medeniyet 
vasıtalarının önünde boyun eğmek 
zorunda kalmıştır. Erzincan ovası 

niıbeten daha az aruıalı bir mmtaka
dır. Bundan sonra Sansa boğazını ve 
fıratı takiben Kötür köprüsünde 
Mama hatun'u sağında bırakarak Ka
rasuyu takib ile A~kaleye, oradan da 
Karabıyık ve Ilıca yolu ile Erzuruma 
vasıl olur. 

Sivaın Malatyaya bağlamak üzere 
Çetinkayadan ayrılan hat ise Çetin
kayadan itibaren Akçe mağra deresi-

ni ve 1600 rakımında Çaputlu beli bir 
tünel ile aşarak Kuruçay vadisine 
girmektedir. 

Bu nQktadan itibaren hat bir müd
det Kuruçay vadisini takib ederek 
Malatyadan 70 kilometre mesafede 
Hckimhana ve oradan yine ayni vadi 
içinden geçerek ve Tohma. çayını 96 
metrelik muazzam bir demir köprü 
ile katederek Malatyaya vasıl olmak
tadır. 

Sırasiyle Sivas, Malatya, Erzin

can ve Erzurum vilayetleri dahilin
den geçen Sivas • Erzurum hattının 
iktisadi kıymet ve ehemiyeti kadar' 

gü.zergfilunda tesadüf edilen arıza iti-

bariyle de büyük bir mevkii vardıı-. 
Bu hat mühim köprü ve tünelleri, .:a
bii arızalariyle memleketimizde ya• 
pılan demiryollarmm en anzalısıdır. 

Cürek, Divrik, Pinıgan, At:r.na ve 
Kemah boğazları gibi yüksek ve dik 
yamaçlı sarp kayalıklardan aşan ~t 
1939 senesi eyHUUnde tamamen bıti• 

rilmiş olacaktır. 

Pek yakında işlemiye açılacak o
lan bu Çe~inkaya - Divrik kısmında 
3 büyük demir köprü, 23 büyük kir
ceman 4723 metre boyunda 37 tünel, 
gir köprü ve ~20 menfez vardır. Bu 
kısmın inşaatında 2.379.536 i§Çl çalıt

mıştır. 

..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. - --
~ YENİŞEHİR ! - -
1 Çiçek mağazası 1 - -- -§ Yeniden açıldı § ---§Her tiir]ü taze çiçek bulunur. -
~Ziyafetlere, diiğünlere müteha 
§ ssıs çiçekçiJerimiz 
~tarafından hazırlıklar yapılır. 
-:Mevsime göre tohum \'e fideler 
:Bahçeler tanzim olunur. ç 
STelefon : 3321 -
: Atatürk Bulvarı Toygar Apartmar, 
E Attmda 

---------------------------
eki --

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııti=' 
..11111111111111111111itiı1111111111111111111111111111111111111111111111111ı11111111.. --------
--------

M. Galib Çankaya 
Paris terziler akademisinden mezun 

olarak dönmüş, yeni teşkilatiyle 
işe başlamıştır 

------------------------ -- -: Balık pazarında Terzi ' Telefon: 1096 § 
'=iı1111111111111111111iııııııııııııııııııııııııııııııııı~ııııııııııııııııııııııııı,. 



Türkiye matbuatlnda KöyJ.11.ler Bayram 
b ki . I W şenllklerl 

rs~ı; • .;~~.~ıy~~J:.~!.~irk- arasında b4!!~ .. ~!!.~ 
l: ::::::~:::::::: ~:: :::::~::::::::~:::::::: 1 

Pette muhteliti 
ıehrimize 

yann 
geliyor mq olan bir lalam sakil kelimeler kul- leline kartı koınqabilmek, cloiru le.o- ket ederek Bankalar caddeıi yoluyle 

lannwuncla bj .. bir edebi •e -u~ki nu--L.:ı k ---L!•--•- · • &.:1-1_ (Başı 1 inci sayfada) 
7 1111111 ,..... me ve y-.uum ıçın 1.ııua Etnografya müzesi önündeki ve Yeni-

teair blmem'f olduiu o bdar qikir- camiaaının yüksek idealinden ilham nan köylülerle konuıuyoruz. ,ehirde anıtlara giderek aynı mera---------
Macarlar yarın Ankara 

dır ki bunun üzerinde durmaya haceı almıı ve bu büyük camianm mü.... Muhtar beyaz sakallı biriıini simle çelenk koymu,ıardır. 
bile yoktur. Eter bu karıılıkb aözler deaine mazhar olmuı olmak prttır. itaret ederek "en ihtiyarımız" Ankaralılar intizam ve zarafetleri· 
milli dannm bafanu balonundan dü Türkiye cumhuriyeti metbuab iatorik dedi. Y aklqbm, habrım sordum le dikkati üzerlerine çeken izciler~ 
ıünühip söyleniyor iae bu davayı mil- bir ananenin yeni bir tecelliıi &ibi te- Canımız aağ cevabı. Peçenek ne zi yüriiyüf ve törenlerde pek çok aı. 
letin sözü önünde apaçık izhar •e ia- likki olunabilecek bir karasöz perde- demek bilir miıin dede dedim. kı,lamı,lar ve takdir etmi,lerdir. muhteliti ile karşılaşıyor pat için cumhuriyetin yüksek ve kuv- ıinin İh>·aaı demek olsaydı bunu mü- ''Peçenek peçenektir. Benim Gece vapılan ıe--hürler ı 
vetli bin bir vaaıtaaı •ardır. Bunlan aamah ile "nnek kabil 1 b b fd b " _. 
ihmal ederek vatandatlann kilJ'fılıkl üzerin:. d:::.lmıyabilird~ urF~tU::n i iğim iz buraya Doiu bölge- Gece battehrimiz nurlu bir manzara 
küfürlerle milli davayı halledebilecek T!~-1.! b . b al ıinden ıelmitiz derken eliyle de almıftı. Resmi ve huıuıt binalar çok 

unuye mat uah bar ay dir, ne de uzaklan doğuyu ıt' aretliyordu. mükemmel donatılmııtı. Sokaklar 
lerini ~an ve taaavvu" etmeleri derin bu matbuatta yazı y•·•-lar 1.---·· -· ---.oz Haı Türküz" Hu Türklu"k bu gu"ndüz gibi idi. Aynca: 
bi" aflr-t idnde ve c·k-naz bir yolda pe del' d b' bi 'f ti -•-r ın e ın r man e er yapar- k" d "'d t b' 1 'd' 8 Halkevi meydanında halka ılnema 
cnha ad k'nrmı göateren yanlı• bit .___ t k k 1 da "h .__ oy e a e a ır paro a ı ı. ay ,. -.,,me azanma yo un fO ret - ğ' 'I"' · "B göıterilmit ve Kar•oöz oynatılmı9t1r. 
z=hni tbr. Onlar bu haki1<ati kavra k ı d "h t · e ıtmen ı ave ettı: iz Eti türk- -zanma yo un a fO re arıyan ınaan- Ulus meydanından Emniyet lbideel 
yanuyor!araa itte biz bunu kendileri )ardır. lerindeniz." Muhtarın evinde o-
ne hatırlatıyoruz . u_ı..!ı__ • T -t..! turduk. Köylü kadınlan'yle ko- arkasından. Cebeciden, Çan.kaya il:JD. 

n&1UXBt tudur: Bır Üı-aİye mat- mektebi önünde fi-kler atıldı. 
Günlerdenberi iki •v.ete araamdıı huab _._ tb t T"'-1.! nufuyoruz. Ayıe kadm torununa y-• varuır, ve oma ua unuye Emniyet meydanı, Emniyet lbid .... 

devam edegelen aöz savaşım biz lif vt cumhuriyeti halkının yüksek, modern, seslendi. "Akkız, miaafirlere Sergievi, Halkevi, Samanpuan, ttt. 
güzaf aava olarak kıtydetmekte ken ileme pmil fikirlerinin yazıb yaprak- m&rf oku." Çocuklar heb bir a- iye meydanına hoparlörler konulmut-
dimizi mazu · goniru~; ve buna ili•e landır fızdan on yıl ma-mı okudular. 
olarak tunu da söylemek iateriz ki- T ki. • 'I' tu. Buralarda halk Ankara raclyom-

ür 'ye matbuah tahıılann kusa· Karımi mahalleden daYUl Mai nun ne9riyatını takib etmi9lerdir. 
türle cu-mhuriyetinin banisi olan türle- lan, sürültü " pabrdılan için açılmıı ıeliyordu. Ne var di•e sordum· Elhuıl Ankara, tt aabaha lract.r tma 
ler W ve süzafa ehemiyet verir ol- aütunlar deJr.:ldir. Türle milleti bu ha-

1 

a• Düğün var, da'YUI dövdürüyor- manisiyle canlı ve hareketli bir '8hlr 
maktan çoll ileri ve çok yüksektirler. kikati böyle tanımaktadır, •e l.u tam· 1 d' b d'l 8 1 olduğunu her ıu~etle gtiaterml9tlr. 
iki gazete araaında devam eclecrelen y !•- !L! t · · ar ıye ceva ver ı er. en aaı • ııı uc o _. saze enın yeraız ,,. ma- etr'k "I Büyük bayram mü .. ••ebeti•le •-'-
b ·· tii. _._ ·ıı · b "ki antropom ı o çü lf' imi yap- ·- " ~ u aoz aavqmı .-. mı etı er 1 DU125 ıörüfmeainden kendileri ıçın ra ve İltanbul radyoları d"-..1-n ~L-
taraf d .. d ı ı · - mak iıtiyordum. Zemin hazırla- uuuııo su-

Ankara malateliti Jün ••ı.ı·r •t-~ı-~a _..L ,.1.--.:-~ ... n -nra ın a muca "'e erıne apgı yu- haad olan kuıuru tamir ebnektedir. ren mU9terek bir ıurette c.alı-•.._ 
..... n acı na, ,. .. ,... •• K, ... R<110 ..... ~'"' - •--- aynı de--d b' 1-1.!_ Benlik .... :__ b mak lazımdı. Çünkü a"letlerden .... -.-...-ı ._... e yaysın ır ç nun ıd-ı •e mat uat ıütünlan bqlamıf.lardır. 

Peıte muhteliti bugiin lıtanbula devrenin 36 ıncı dakikaıında aai a- hareket olarak telakki etmektedir. nm benlik mücadelelerine •aaıta edil- ilrkebilirlerdi. 
plecek ve yarın Ankarada olacaktır. çıldarınm ayağiyle yapmı9lardır. Bu Türk aoayeteai bu tarz konutmayı mai çok iptidai ve çok köhne bir sih- Tarihten konuımaya bqla- Bu.ünlcü pro.,.aın ı 
E-nlce yudıtımıs gtbi Macar fut- ıol tamamiyle phıt idi. Sol haf ve yüz kızartıcı buluyor Ye nefretle kar- niyetin ifadeaidir. dık. Eiitmenin ilk okul tarih ki- Bugün ipodromda yapılacak aetkl 
bolcular ,ehrimia muhteliti ile tem- bek atlatılarak yapılmı9tır. tılıyor. Her halde türk milleti bu iki ıuete, ntunlarma ıeçirdilderi tablan imdada Jetitti. reamlnden batka Cumhur Rellimt. 
•ili bir maç yapacaklardır. Macar B. milli takımında bu maç- kabil konutmalara lrarp kendiainiıı anlamuz yazılarla Türkiye cumhuri- içlerinden okumak bilen ço- Atatiirk Büyük Millet Meclilinde 

Budape9te gazetelerinde okudu- ta en iyi oynıyanlar iki bek ve kaleci bitaraf kalmıt &ibi ıörülmeaine yetinin yüksek politikaamı kanttır- cuklar analanna izahat veriyor- tebrikleri kabul buyuracaklardır. B• 
fumuza göre, gelen futbolcular Ma- idi. Çünkü bilhaua birinci de.rede .. söaterilmeaine ula muvafakat et- ımk pfletini de söıtermiıtir. Ba ı•· lardı. Hele resimler daha --1. i- nal aid yuı hU9ual kllmımudaıdır. 
car B. millt takımını tetkil etmek- romenler zaman zaman • .;. .. batıkları mit delildir. Bugünün cumhuriyet aetel-..1- .wwiilu''p -•--nan ..::.-•- Tu"-- N h ~ .,.- podromda ı -. .,..._ ·-- - - _ __. • - yarıyordu. i a•et anlattım kı· 
tedirler. Tek aeçici Dr. Ditı bu te· halde aıılmu bir mania ile kartılat- tirkı.i andi milli meydanlannı ken- kiye c:umburiyeti bükümetinin, herin- ' Bugün bütün halk 1eçid tanal ,._ 
muı aırf A millt takımına yeni nam- mıtlar ve kalenin gedilini bulamamıt di lru•vet .. kudretleriyle aınırlamq- de çok dikkatle durduiu dostane ıİ· bu kitablan yazmak için bir çok pılacak olan ipodro1m dantlldirler. 
aedler bulmak için huırlamıttır. tardır. lardır IMı sahalarda -• t"rk mil • " ti . de L--- •--- -•- çabflDak lizmıdır. Bir de bun- y ı k im1 ıd --ı-.a-; ,, .. na u • yaaı munasebe en ..._ ...-ıf .. I •. d öL.:.:. • • --•- apı aca meru e geçı r-

Pe,tell futbolcular bu puar gtı- lferlıat Aonıpa J.ıpcuı Jetinin Mli ifitilir, yalnız onun ideali ifade eder mahiyettedir. Bu timi ,.. arın ·~·~ e ~ 1f 1 yapDIUl var. kendilerine yerler ayrıhoıftır. Sabaya 
Dil Btlkreıte temıilt bir maç yapmıt- Milli takımlar aruında yapılmakta bmnle yapar. Bu milli meydanlar aen mlarm okuyucularma eöyliyelim ki Bunu ıyı kartaladalar. ıelecekler nihayet aaat ıs• kadac 
lar ve neticeyi 0-3 kannmıflardır. olan Merkat Anupa kup•ı maçlarm- " ben ka•ıaaına açdmıf anuna Jırendll.i bu yuı1arm hakikate uypn Ojretmen arkadqlarımın yar- yerlerini almıt bulunacaklM'dır. 
Bu YUlyet futbol ıeviyeleri bbden da takımlerm ton puvan TUiyeti tu· Lojiluiz ,._1er deiildir. Türk milletin· olmıyan anlamlarmdan delil. yakan- dımlariyle İf pek çabuk ilerledi. Sut 13 de Cumhur Reild Atadlrlı 
)'ilkaek olan romenlerl yenen mubte- dur: Maceriıtan 8, Çekoelovakya 7 dan beri •erdifimiz izahabn mefhu- Muhtarın evi ıenç k&ylü kadm- Btlyüık Millet Mecliıinde kıordlp~ 
lltin kuneti hakkında iyi bir fikir İtalya 6, AYUıturya 5, lıviçre o. denim diyenler koaUfQrlarken, yazar- mundan mana •e ilham alırlar. lld lariyle doldu ve botaldı. Olçil İ· tik ile protokole dahil olanlann tıeb-
".rmektedir. Takmıda Çekoılonkya İstanbul muhtelitinin ı.n- kendilerini türk milletinin hl- suetenia safiline siriıtiii ah ..... , çin istediğim adedi bulmaftum. riklerini kabul buyurduktan aoora 
mılH takımına kartı oynıyan lllteci ldmi, " türk milletini kendi IWalan- hbi ha hakikatleri apaçık aöyleınef• Su bqmda yemeiimizi yer- menaim mahalline te9rif edecekı.r. 
Çikof, Awmırya karfllafll*mda -1.,--"!tl"!t- • .... lnllle•hileceldeft bir amia mecbur etmi • 1-clmh •--'-' dir 
dikkati llserine toplayan 10laçık Bll- ~ucuc;u 1. ıtir- ken, .. eractUi köylü halka- Cumb 111 taba nendirdı. 
ki. birçok defalar milli takıma lfren Iatanbal, 28 (Huıua! mubablrlmls- dl,. lıeWdd etmek deni toktan seç- ULU~ u etrafımızda idi. DaTUI Ye zUr- ten ve =~ ~~~eri teNt 
alapk Rök cM>i tanınmıt futbolca- dıın telefonla} - Pette muhtelit! ile na yamaçlarda rüriiltillU aldaler buyurduıktaıı ıoma 15 de pçid relllli-
lar wrdır. Sollç Turayi ye .ol bek oynayacak İltanbul takımı buıUnJdl s· kadın --..1-...-.~r!ılr ANKARA iCRA DAiRESi GAYRI ,apuken, kiy büyükleri onlarm ne bqlaılac:aktK 
P'ekete c1b1 futbolcular cta Ankaralı ~ aeldsler muhtelltinl 2--0 ır par~Jıa.LQA MENKUL STIŞ MEMURLUCUN- oyunlarını da, bize ıiatermek ie- B ece.i lacalc 
ıporcalara birçok ,eyler 8fretecek yendi. Mubtelldn birinci dnndeld öldü DAN r tediler. "Bunlann •nah budur. aynım• Nah 
4'ıllmledlrler. bdroeu t&yle idi: Anlcaranın Sayma kadm mevlriln- biz çaldmr ,. ~" d. toplar 1 

Unvtı ..,.ıayıs ld. Dr. Dltl, AD· Cllırcl, F-* - Hlml. ..,._ lmnbul, Z8 (Huaual mGDaDınGÜ&- dl k6in tmpunun 20 IWIMnlmda lardı Ka den aJnbt ı..,.::i; Gece blytlk fener alayı ymp~ 
1auafa ptlrtmekte olclutu ba 14 fıat· a- - llı•m •• ...... lfl,asl - elen telefonla) - Buıtbı Galatada feci 128/20 .. yfllda lrqıtlı bir :blılt ., " ldu.• Batl'ka..ıa kalaba! L ıw.... m. Ba -'-- •7Jm ilk tllMr _.,, 
IMtlca arumdan Uç hafta eoma 1-riç· M...,,_ - Wüa.wm - NMl - bir kua olmat. bir apartmanın camla- b&bçe •iıda yasılı pırtlar dalreein- o n "~ 1

•• ~ üıcllu, halk iftJdık edeceldeırcllr. A
ft mllU tıllmnmw kartı OJDıyacalr Orhaa. nnı lilmekte olan Mart admda bir lra· a. aatıbmk tlure 8Çlk anırma" çı- köy chtma kadar 1'iriidük. Bu lay iç pıap halinde fOhri dota,.,..,w 
MmRdlerl aegecıektlr. lılalltelltln brpma Çıbnlan M- dm munsenealnl kaybederek dllfllıtıı kankmftır. akpm lralnm diye ,.lvarmala- " teuhtıratta bulun1eaklardır. 

ltmdl okuyuculanmum aklmaı ldslertaknm da tu tekilde lmrulmuf- -·-·'·---1. ö'-"• tlr Enaf •• mi19temllltıı nna ceftb bulmak cOçliiiii kar- 14 tene enel cumhuriyetin Bil._ 
•Aaca Ankara muhıtelltl buırlan- ta: "t'-~--- ""..,t ' Ev aoJr&k lr.apıamdan ıtrlldikte blr • • dildill aaatte (20.30 iatuyonda1d .._ 
-dı mı?" diye bir ıual gelecektir. Nm"i. Rahi- Bahadır. U.a - M"&lık tberlııde Uç odan bir hal& bir pamda ulbn. Muhtarm aelinl• peden tıoplar atılacak n top aeelıerlm 

Alllrablar blru ıeç olmakla be- K-1-S.•sttia, ~ -Mlllıı- mutbab ve içinde bir oda vardır. Ze- rinClen biri yaklqtı. "Odamda, duyan her yurddaf bu bily6k silntl ı. 
nber bu temMm ebemlyetlni kana· tet- - llkrl - IMlllt - Emnw. mlnleri beton ınalı dolramaları takı- banwn içindeki dümbeleli ı&r- sırlıyanlarm bltıralanna bünneCılD 
D11f1ar w ona ,are buırlamnafa haf- Seklaler taknnı ilk on dakikada 1ı badanaısdll'. Birine! katta bir ko- mecliniz Eter alınanız ece bir dakika otdukı.n yerde dunalıııo 
Jlımıtlardı. ite cirittlkleri ı&n ftSi. biru fuldi. P'abt muhtellt blru 800- ridor berinde dört oda bir hail ban- • .. • 

1 lardır. Bir dalrika bitince fabrllralar, 
1'9l normal delildi. Çfinldl futbol ra o.dlnllllG ele aldı. Lakin buna raf- ı.=ı:.::.~~:.!:~i!; ~!°!;.:!! yo beraberdir. Biır mutb&b semini f&P çalar ft oynardık • Dıyordu. lokomotifler, otomobiller dtldtıJdertm. 
menimin• yeni prilmlftl Talmnlar men defte IOlsib bitti. (Dq bakanlrtı tarafmdan). 12.20 - 12.25 yapılmıt pencere doframalan takıl- Günetin a.lqun ıımları, kısar- komalarmı Mttlrerek btlyilk silnil ae-
ı.r bakımdan huırhbıs idiler. Bu- tklncl dnrede muhtelit lradrot1u Onunca 711 marıı. 12.25 - 12.40 Clllllhuri- mıt ııvalı badanasız kapı U.a ve bıı bu yalız ye rüzel yüzlere en limlıyacaldardır. 
na ratmen futbol ajanhiı buıiln en fU 19kli aldı: ret mall,,..t haklmıda bir MS1ln (Maliye doiramaları takılmamıt elektrik teai bü..:ıı. C81ll l x. • ord H • Saat 22 de ıergi evi n halkwl .. 
iyi takımı çıkaracak YUiyete gelmif- Cihad, Fank- Hiaii. E,fak- büanlıtı tarafmdan). 12.40 • 12.55 Cam- satı a&nmedir. ikinci kat da aynı ,e- • 7 -:' • 

11
•• veny u. .epa~ lonlarmda ve ordu evinde bini' balo 

tir. Mytaa _ a.c1, Naci_ Niyui _ lnarl79t merkes bulrall haklrmda bir IÖ7· kilde olup ııva ve badana ve dolrama- ale, bir rünldi tanqma neticeeı verilecektir. 
Dan Qleclen IOftra Ankara muhte· Salihadclla - EeH - on.... , ı... (C. 11• Baalıau pne1 dlrektö~ltitil tarı konmamı9 ft birinci ye ikinci kat kırk yıllık ahbab olmuftuk. Ba Radyo, halk kllnillerl birinci ıOnde 

Utl ton ebenlalnl yapmıftır. Bu ek· tlrinct dnmıln 21 inci daklbema ~~J;, ~ 1!!5~!!';;-::! merdive~eri yapılmamı9tır. tıtve kıa- beraherlik Ye kan lcaynqmaıı oldutu aibl fuliyetlerine denm .._ 
senis IODUDda muhtelit talam ae- kadar yine pl olmadı. ilk ıot Orba- bil balrlmıda bir .ıs1ın. (Gilmrtlk .. in- mına gehnce kapıdan girllnce bk an- ırk kardetli~d L..-..J... ne ile caktlr. 
tumlt bulunmaktadır. Kunetll bir nm atl*•l bir lnitlnden eonra orta,a blarlar babnhiı tarafmdan). lS.SO dan 1• tıre üzerinde taida kö,e bqında bir • en ~ 
tahmine ıan, Ankara tehir takımı ıeçlrdiji topu kapan Nacinln ayalile tibum (A) Kaınata7dan aepi,at. bitince- dUkln aolunda bir oda ve njda bir temın olunur? 
ta flldlcle çıkacaktır: oldu. iki dakilra aonra Sallhaddln )'i- :re kadar (B) J-Sit nemi alanma netri,at. oda kar9ıda bir ~t~h bir hail var- Irk birliii inaanlan birlefli- ... 

Kalech Atef; ne orhanm puile lldnd ıoltl yaptı. ilfAll NBŞRlYATI - 19.00. 19.05 dır. İkinci kat bınncı katın aynıdır. bü...ı:.L *-!idi Bu 1 __ _ 

Kamutay riyaseti 
divanı 

Bekler: Ali Rısa. Sabri; tltlkl&I marp. 19.05. 19.25 Ba;ymdırbk be- Dükln yerine oda vardır. Bodrum n ren en .7U&..... r. aaua-
Hafları Mu-. Huan, Nuaret: M hLA kln1ıtı itleri haklaada bir MSyln. (Bayın. birinci kat pencere doframaları ko- abm Peçenek kaylülerinden &J• 
P'o"edler: AH, Rua, Ya18f, Falı- 1 ••in olaı dırhk büanlılı tarafından) 19.25 • 20.10 nulmu9tur. Kapı ve aair nobanları nbrken bir kat daha 1&flamlaf-

ıl. Hamdi. 

1 
T1r1ı: maalkial ••halk .. rkıl..,ı (Vedia Rı- ikmal edilmemi9tir. Heyeti umumiye- t 

Ba takım, buatln için en iyi .,.. eroinci er • arlıadatlariyle). 20.10 • 20.SO lı banka- ıi klrgir olarak yapılmı9tır. Binanm IDlf ı. 
.ı,.tte olan Ankarqtlctıntl tatmye • balrlmıda bir .ıs,.ı..,, <h bankuı ıenel yanında bir ahır •e bir nmanlık nr- Profesör Afet 
etmek MU'etlyle tertlb edilmlttir. !- !ttanbul, 28 (Huaull mubablrlmb- dlnktör==-mdaa~.so;,, ~:5 !j~ dır. ve ayrıca mtlıtalril bir mutbah yar 
tlraf etmek lbnndır ki, bugilnldl den telefonla) - Aaliye beflncl eda ::..':u itleri baklanda biru.Ö,.ı~. ·(Bko- dır.- Bahçede biır kuyu w on bet ka
prtlara ,an, bundan iyiıini de ha- mabkemeai eroin baçakçılıtı dnMmı oomi babnhlı tarafmcfan), 20.55 - 21.40 d:-1: meywli ~yYeaiz: ataç •e aebae· 
sulamak mtımkiln deflldir. neticelendlrmiftlr. Balatta ıençlere e- Tlrk annildai n halk .. rlalan (BaJ llu hfı vardır. Bınanın çatılı yapılma-

Eler Ankaralılar, maruf tabiriyle, roln tatmakla mamun dadayh Ahmet affer" lnci arkada1lari7le). 21.40 - 21.55 mı9tır. Heyeti umumiyeıine 16905 ll
cuılarmı ditleriııe takarak oynarlar- ve lrat111 Fatma birer tene hapae " Btl bank itleri baklanda bir .ıs7ın. (Bti ra kıymet takdir edUmi9tir 
ta netice herhalde korkuldufu kadar 200 lira para cesuma mahlrOm olmut- bank pnel direktörlllitl urafmdan). 21.55 - Satıf prtlan: 
farklı olmıyacaktır. lar, P'atmanın cezuı 5 ay 13 liraya in- 12.15 Tllrk muildel •• halk f&l'kılan (Hilr- Satıf pefin para ile olmak O.ere 

lllDllr lat6olcalannut dirilmlftir. • = ~~:.:-::~":.0o22·~~~-:ı~ 29.11.937 tarihine milu.dif puarteai 
Biilırflftelıi ,,.lan !atanbuh 28 (Hnmt mubabirimis· orlreetrur. ı • Cemal Retlt cam1nar1,.eı ,unu uat 14-16 ya kadar Anlrarada 

Btlkref, (Huaual) - Macar B. den telefonla) - Beyollanda erolnA marıı 2. Leopold Aa bord du Nil Suite o- icra daireai gayri menkill aetlf me
mllll takmımm pasar ıttntı burada utarken yakalanan Tatrak09 ile n- rientale s. Hilmi Cumbarl1et m&r1L 4. murluğunda yapılacaktır. Talibler 
16 bin aeylrci önünde ,aptıfı maç Jelo ve Ardq'm muhakemeleri bi~ LeopoJd Petpoarri orientale llinaret 5 - gayri menkile takdir edilen kıymetin 
phdmisde bUyilk bir allka uyandır- tir. Tatrakoe bir tene hapse ve 200 h t. lnaov Slate Orientale 6 - Cemal Retlt "!o 7.5 u niabetlnde pey akçeıl ve-
IDlflır· Federuyon aynı takımm Ttlr- ra para cesuma mabkOm olmut ve dt- Camhvlyet marp. ya millt bir bankanın teminat mektu-
Jdyeden clönüıte bir rennf maçı yap- ierleri bsaet etmiıtlr. bunu veya teminat olarak akbulü ll-
smaı için tepbbfllte bulunmu9tur. E.rar kaçakç111 ıuçluau Marmara Ber}İn radyosunda sıaı gelen talı•il ftreceklerdir. Delll· 

zerine ihale tarihinden itibaren kendi· 
ıine ~deli ihaleyi tealimi vesne eyle
mea içın yedi ıiln '•dar mehil verile. 
cektir. ltbu müddet sarf mda ihale 
bedeli yatmlmadıfı takdmle ihale 
bozulacak •e bu tarihten evel en yilk
tek tekl.ifde bulunan talibe tekllfi 
•eçhile almap ran olup olmadıfı IO

rulctuktan aonra teklifi veçhile aJma. 
I• ruı ite ihale farla birinci talibten 
tamil edilmek üzere bu talibe ihale 
edilecektir. Teklifi veçhile almap ra
sı olmana gayri menk61 yeniden ıs 
,UOltlk ikinci artırmaya çıkarılacak 
en çok arttıran talibine ihale edilece-k
tir. 

lılacar federuyonu tek aeçiciai Dr. Haun da bir buçuk aene 2 ay hapee llye " Yercileri ihale bedelinden &-
Ditl. Tilrkiyede alacafı neticelere mrhkam olmuftUr. Türkiye gecsei denir. Tapu harcı tahliye maırafları 5 - Borçlu ve alacaklılarla difer·al&-

1 
n.+.......ı aiddi kadarların bu gayri menk61 üzerinde-

16n b r cenb vereceiini bildirmit- m..,.aaye r • ki haki 
tir. Serlln, 28 (A.A.) - Huıuat mu- 2 _ Satıf gilntl rattırma bedeW ar~ı ve huıuaiyle faiz ile mu-

Macar B. milli takımı maçı lkiıi- habirhnl.z blldiriyorı takdir edilen kıymetin % 75 ni bul· ~af~ ~r ıddial~rını e~akı .mU~itele 
at birinci devrede yapmak ıuretiyle Cumhuriyet bayramımız prefine duktan ve üç defa nida ettirildikten yl ri 1i gUn d içınde daare~ıze bıldir-
0-3 ka.zanmıttır. Gollerden birinci•ini aonra mezkQr ..n .. tm 1 .. ıncı ıaatında me e ~mıili ır. Ani takdıc-de halda-

1 1 Bıı..--: 
1 

..... ald I Bertin radyo.u, 29 aktamı Bertin aa- ..... u n tapu 91C yle aablt olmadıkça 18• 
la ç RMU&& IO açıa~an ı ı pu- en çok arttıran talibine ihale oluna- bedeli · la yapmııtır. atlyle 18,45 de Türkiye autiyle 19.45 caktır tıf nın paylaıılmuından hariç 

lldncl Sol çok entereean olmu9tur. dı bir tebrik ruimeai tertib etmiftlr. ' ı tutulacaklardır. 
Macar antrbafı romen tal •-inden !mtiyu tabibi " B rı•barriri J - tbu tarlhdeld arttumada tek- 6 - Arttırmaya ı,tirak edenlerin 
lııaptılı topu ailrmüt Ye sal açıia .,.. Frllh lbfla ATAY Btıylk elçlmldn tOrkçe hltabeıi- lif edilen bedel muban11wıı kıymeti- 10.11.937 tarihinde 937 - 51 ile daiıe-
mlftlr. Sal açık korner çbpine çok nl miltealdb memleketimls ve hayra- ni % 75 ni bulmadıiı takdirde 14.12. ml.c:lelri yerinde herkeae açık bulun-
,aıım bir meaafeden ortalamıt ve tol Umumi netriyatı idare eden Yuı lfle mımıs hakkında muhtelif sevat tara- 937 tarihine mu..dlf alı gtlntl nat durulan tartnamemisi okuyabilirler. 
it Turoyi wle bir flitle topu atlara ri lltldürll fmdan almanca nutuklar irad edlle· 14-16 ya kadar yapılacak Urinci art- Talibler daha e•el gayri menkalun 
talmuftır. Kaleci ve bekler yerlerin- Miada Faik FENiK cek ve latiklll martıınıs çalınacaktır. tı~da en P mttırana ihale edile· imar .uiyetlni ve aaireyi ve f&rtn•· 
den bmıldmnafa bile 1mkb buı.na- Bunu Bayan Perihan Oganın tllrk cektır. meyi ntıt tutlarını görmUf. olrumu9 
aztlardır ULfll Baıımnl: Adan 11erlerindea mlrekab piJuo lloole· 4 - Blrlncl .,.. ikinci arttırmada ve bunları tanıemen kabul etmlt addo-

._..br uçünd toUerlnl Hdnd HlllllllllllllllllllllllllllllllllllllUI d .... .-.JEta =e =:s_ ~ == = luDacaiı • oıun... a-eoo7 

(Bqı 1 iacl upatl•) 

Muıtafa Abdillhalik Renda -Çankın-
Reia Vekilliklerine: Refet C...,. 

tu • Bura • , Tnflk P'ibet Sıı
lay - Konya • , Hilmi Uran • ~ 
han • , Grup Relı V ekillilderine: »-. 
Cemal Tunca • Antalya ., H ..... S.. 
ka - Trabzon • lntihab edllmltlndir. 

3. - Bundan aonra B. M. il. M ... 
liıl idare lmirllklerlyle Riyuet Dl· 
nnı Kltiblfklerine ırupça yrpı1aa 
intihab neticeainde atideki snatm 
nmmedlikleri taayytln etmlftlrı 

idare lmirllklerine: Halid BayNll 
• Bayuıd- , irfan P'erid AlpaJa 
- Mardin - , Dr. Saim Unl - ilanla-. 
Riyaaet Divanı Kltlbllklerlne: zı,. 
GeYher Etili • Çanakkale - , Nql4 
Uluf • Kütahya - , Ali Zırh - ÇoruJa., 
AH Muaaffer G&ker • Konya - , Ke
mal Unat • Ieparta ·, Cavid Ural 
• Nlide •• 

4. - Parti pupa idare heyetiM 
aplıda lalmleri yuılı sevat yenW. 
aeçildi: 

Ruih Kaplan • Antalya - , Asls 
Akyürek • Erzurum • , ŞUkrll Koçak 
- Enurum - , Abdülhalik Fırat - Etr
sincan • , Ali Kılıç • Gul Anteb •• 
Genenl Ihsan Sökmen • Glreaun • • 
Hamdi Yalman - Ordu - , Damar A· 
nkollu • Seyhan • , Raalm Bapra 
- Sıvu •. 

Kamutay Guropu Reis 
veldillkleri 

Anbra. ı8 (A.A.) - Cumhuriyet 
Halk Partili Meclis Grupu, Bllfftkil 
Celil Bayar'ın riyaaetinde topl&lllDJf 
ve Reiı Vekilllklerine Trabzon me· 
bu9U Huan Saka n Antalya mebu• 
Dr. Cemal'I kıtlhab etmlıtlr. 
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Fabrikalar .. :. " 
Tahmin edilen bedli (74.750) lira 

olan yukarıda mikdarı ve cinsi yazılı 
ınalzeıne aakert fabrikalar umum mü
dürlüğü 

Nafia V el{aletinden : İLAN 
1 - İmar müdürlüğü dairesi için 

on ton sömi kok kömürü ile üç ton 
gürgen odunu açık eksiltme suretiyle 
alınacaktır. 

"" 1 - Eksiltmeye konulan iş; küçük Menderes ıslah ameliyatı sahasm-da 
yapılacak regülatör keşif bedeli 380933 lira 6 kuruştur. &atın alma komisyonunca 

16.12.937 per,embe ""'nü aaat 15 d 
b alı &.. e 

P zrı;f ile ihale edilecektir. Şart
~e 3 Iıra 74 kuruş mukabilinde ko-
mııyondan ve ·ı· T . . 

2 - Eksiltme; 3-11-937 tarihine raslayan çarşamba günü saat 15 de Na
f1a Vekale-ti Sular Umum Müdilrlliğü su eksiltme komisyonu odasında ka
palı .zarf usuliyle ve götürü olarak yapılacaktır. 

2 - Kömürün muhammen bedeli 
280 lira. odunun 75 liradır. 

ka . rı ır. alıblerın muvak-
t .temınat olan 4987 lira 50 kuruşu 

:avı teklif mektubların1 mezkur gün-

3 - İstekliler; eksiltme şartnamesi, mukavele pro( esi, Bayındırlık işle
ri genel şartnamesi, fenni şartname ve projeyi (19) lira (5) kuruş bedel 
mukabilinde sular umum müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Şartnameyi görmek istiyenler 
her gün imar müdürlüğüne müracaat 
edebilirler. 

e ~aat 14 de kadar komisyona verme. 
lerı ve kendilerinin de 2490 numaralı 
kanwıun 2 v 3 d . 
1._, e ma delerındeki vesa-
llLIC lne.zkQr ti .. g n ve saatte komisyona 
Pluracaatlan (3991) 

3-5959 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin {18987) lira (32) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve 50000 liralık Nafıa işlerini teahhüd edip mu
vaffakıyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta fenni kabiliyeti oldu
ğuna dair Nafıa Vekaletinden almmış müteahhidlik vesikası ibraz etmesi 
isteklilerin teklif mektuplarına ikinci maddede yazılı saatten bir saat eve
line kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeler·i 18· 

4 - İhalesi 4.11.937 çarşamba gü
nü saat on beşte imaır müdürlüğünde 
müteşekkil komisyon huzurunda ya. 
pılacaktır. İsteklilerin yüzde 7 .5 te
minatlariyle komisyona müracaatları. 

nmdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (3770) 3-5691 ({3943) 3~5811 

T.C.D.D. 
· Demiryollarl · · ~.1 

9 uncu İşletme Müdürlüğünden : 
1 

- Sirkeci • Kil ilk ç lan . .. 
feleri) ı ikinci te . ç e ~~ banlıyo katarları kış orerlerinin (tari-

2 - Curnhuri ş~n ı!937 tarıh~~den iti.haren tatbikina başlanacaktır. 
Cekmeceden cum:r~i ~amı mu~ebe~ıyle yaz tarifesine göre Küçük 
katar 28 29 30 31 b' . . pazar gunlerı saat 22.00 de kalkan 57 No.lu 
kalkan iz Noıu' kata ınncı teşri~ ~i~erinde ve Sirkeciden saat 0.30 da 
de her gece ae .. rf 

29
• 3o, 31 bırıncı te'ilrin ve 1 ikinci teşrin tarihlerin-

yruse er edeceklerdir. (7286)/4033 3~5791 
Tcvsiat dolayısiyle Af . 

gar, an.bar k"' .. d yon ıstasyonunda yapılacak yeni gar binası han-
' omur eposu, hat ferşiyat d" k" . ~ ' 

~tı kapalı .zarf 1 · 1 . 1 ve oner oprü kargir aksamı inşa-
1 B . ~su ıy e ekııltmeye konmuştur 

- u ııterın muhaaım k "f b d . • 
2 - Iıtekl'ıJ b , . en eşı e elı ceman 360.000 liradır. 

er u ışe aıd fenni şartn · • 
yollarının Ankara H d , ~e, pro1e ve sair evrakı devlet demır-
del mukabilinde aİabi~ı::.paıa. Sukecı ve Afyon veznelerinden 18 lira be-

3 - Eksiltme 5 11937 tarihind 
!emiryolları İtle~e ~um mü .. e -~~ günü .saa~ 15 ?e l\nkarada Devlet 
ıııerkez llirinci ko . durlugu ~l daıresı bınasmda toplanacak 

4 E . mısyonunca yapılacaktır 
.. - ksıltmeya girebilmek için ist kliİ · ~ 

&aıkı aynı gün saat 14 de k d k . e erın aşagıda yazılı teminat, ve ve-
~ınıdır. a ar onusyon reisliğine tevdi etmiş olmaları ıa-

a) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 . . . -
va.kkat teminat ıncı nıaddelerıne uygun 18.150 liralık mu-• 

b) Bu kanunun tayin ettiği ve a . 
c) Nafıa vekat t• d § rtnaınede yazıh ves1kalar 
5 - Teklif m ektın len ~usaddak eh iyet vesikası, , 

k . e up arı ihale günü sa t 14 d k d 
onnsyon reislig~ine tevd· d"l k . a e a ar makbU% mukabilinde 

. ı e ı ece tır, Posta ·ı ·· d ·ı ki' rmm ıadeli teahhüdl.. 1 ih ı e gon erı en te ıf mektupla-
bulunması lazımdır. u 

0 ması ve n ayet bu saate kadar komisyona gelmiş 
6 - Bu işler hakkında fazla <Una 

yollan yol dairesine m·· ma . t almak istiyenlerin davlet demir-
uracaat etmelerı. (3849) 3_ 5733 

Muhamnı t L A N , 
- en bedeli ft muvakkat t . 1 . 
Dlem malzeme lo.11•1937 emı~t arıyle ieim.leri aşağıda yazıh iki 
Ankarada idare bin ı:nda ÇU§.amba glinu •aat 15.30 da kapalı zarf uauliyle 

Bu işe gı·~k . a_s ıatın alınacaktır 
•4&4,. ıstıyenl · h' al 

lltınun tayin ettiğ' 'ka erın ız arında yazılı muvakkat teminat ile ka-
aynı gün saat 14 ~Oveaı klan ve N~ıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini 

Şartnameler · .za adar komısyon reisliğine venneleri lazımdır 
da t 1 . parasız olarak A k d mal . . ese lUm ve sevk Rl>fl. ~. n :ra a zeme daıresınden, Haydarpaşa-

C1Nst · r ıgınden dagıtılmaktadır. 
Muhamnımcn bedeil 

80 kalem hırda Lira 
40 kalem m va~ malzemesi 13424,50 

uhtelıf musluklar 6992,00 

Muvakkat teminat 
Lira 

1006,84 
524,40 

3-5884 

,..c,. ... Ko.misyonlar ; 
MARMARA ÜSSÜBAHRİ KOMUTANLIOI SATINALMA 

KOMİSYONUNDAN: 
Tahmini Fi. İlk teminatı 

Cinsi Kilosu Krş. Sa. Lira Münakasa gün ve saati 
Ekmek 400.000 9 61 2883 1/2.teşrin.937 pazartesi 11 

Deniz eratının yıllık ihtiyacı için yukarda mikdarı yazılı ekmek kapalı 
zarf usulile satrn alınacaktır. Eksiltmesi ı II. terin 937 pazartesi günü saat 
11 de İzmirde Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu i~e 
aid şartname İstanbul deniz satınalma komisyonundan ve komisyonumuz -
dan 139 kuru~ bedel mukabilinde alınabilir. İsteklilerin yukarda yazılı ilk 
teminatlariyle birlikte kanuni vesikalaırım havi teklif mektuplarını muay
yen gün ve saatten bir saat evetine kadar komisyona vermeleri. 

Bu ekmeğe aid münakasanm 22.1.937 gününde yapılacağını bildiren evel-
ki ilanların hükmü olmadığı. "6989'' (38882) 3 -5714 

MARMARA ÜSSÜBAHRİ KOMUT ANLIOI s A 'l'TN AT .M A 
KOMİSYONUNDAN: 

Tahmini Fi. İlk teminatı 
Cinsı 

Kuzu eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

.n .. uosu Krş • 
30 
40 
25 

Lira Ku. Münakasa gün ve saati 
20.000 
25.000 
30.000 

1762 50 3.T.sani.937 çarşamba 15 

Komutanlık deniz eratınm yıUrk ihtiyacı için yukarda cinsi ve mikdarı 
yazılı üç kalem et kapalı zarf usuliyle satın alıanacağı ve eksiltmesi 3.11. 
937 gün ve saat 15 de İzmitte Tersane kapısındaki komisyon binasında yapı
lacaktır. Bu işe aid şartname İstanbul den.iz levazım satın alma komisyo· 
nundan ve komisyonumuzdan bedelaiz olarak alınabilir. İsteklilerin yukar
da yazılı ilk teminatlariyle birlikte kanuni vesiklarmı havi teklif mektupla
rrnı muayyen gün ve saatten bir saat eveline kadar komisyona vermeleri. 
Bu ete aid münakasanın 23-10-937 gününde yapılacağını bildiren evelki ilan-
ların hükmü olmadığı. "6988" 3881) 3-5715 

MARMARA UssOBAHRİ KOMUTANLIGI SATINALMA 
KOMİSYONUNDAN: 

Tahmin Fi. tık Teminatı: 
Ciiısl Kilosu. Krş. Sa. Lira Krt-
Ekmek 360.000 10 36 2797 28 

Ekmek 170.000 9 61 1225 28 

Münakasa gün ve saati 
Merkez için 
1/2.teşrin.937 : 14 
Darıca 10. tıop ı 
alayı için 
1/2.teşrin.937 

16 

Komutanlık teşekkUllindeki kara eratınm ihtiyacı iç.in yukarda mikda
rr yazılı ekmek ayrı ayın kapalı z:arf suretiyle satın alınacaktır. Eksiltme
leri 1 teşrinisani 937 pazartesi günü hizalarında yazılı saatlerde İzm.itte 
Terane kapısmdakl komieyon binasında yapılacaktır. Merkeze aid şartna
me 187 kuruş bedel ile ve diğeri bedelsiz olarak lstanbul Kasımpaşa Dz. 
Lv. satın alma komisyonundan ve komisyonumuzdan alınabilir. İsteklilerin 
yukarda yazılr ilk teminatlaırlyle birlikte kanuni veaikalarmı havi teklif 
mektuplarını muayyen gün ve saatlerden bir saat evetine kadar komisyon!. 
vermeleri. 

-11-

Vilôyetle~ 
Konya Ere~lisi Belediyesi başkan 

~ğmdan: · 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ereğlide yapılacak fenni mezbaha olup ke-

şif bedeli ( 5803) lira (86) kuruştur. w • w • 

2 - 1stiyenler eksiltme şartnamesi le buna baglı evrakı Ereglı beledi· 
yesinde meccanen görebilirler. . . 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulil ile olup 1.11.1937 tarıhıne rastlayan pa
zartesi günü saat on altıda Ereğli belediye meclisi toplanma salonunda bo-
lediye encümeni huzuriyle yapılacaktır. . 

4 - Teklif mektupları yukarda yazılı müddetten bir saat evelıne kadar 
belediye başkanlığına tevdi edilir. . . .. . 

5 - Eksiltm~ye girebilmek için taliplerin bedeli keşfın yuzde yedı bu• 
çuğunu dipozito olarak yatırmaları §arttır. 3-5814 

Anl{ara Valiliğinden 
Etimesud sihat merkezi dispanserine 55 ton sömi kok türk antrasit klS

mürü satm alınacaktır. Muhammen bedeli 1595 liradır. İsteklilerin 4. 11. 1937 
perşembe günü saat 11 de vilayet sıhat müdürlüğünde satın alma komisyo-
nuna gelmeleri (3926) · 3-5794 

Hava Yolları Devlet 
İşletme idaresinden: 

Filomuz Cumhuriyet Bayramı merasimine 
iştirak edeceğinden 28-10-937 ve 29-10-937 gün
leri Ankara- İstanbul-Ankara seferimiz olma
dığı sayın yolcularımıza ilan olunur. 

(4051) 3-600S 

.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:, - -- -
; Bayanlara Müjde ! 
- -- -- -E Modeliniz için kumaş düşünmeyin, en son s 
: Model Yünlü ve İpekli kumaşlarnmz gel- S - --------= miştir. - -- -
; İpekiş mağazası ! 
- -, • ı ı 111111111111111111111111111111111111111111111.11111111111111111111 ı ı ı 111111111 r' 

.Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll':fı . ---
~Baylara 
---------------

Mevsimin Elbiselik l{uınaşlar
Metresi : 4 9 5 

PALTOLUK SERG1M1Z 1 1KINC1 TEŞRİNDE BAŞLIYOR 

-------------------------------
§ y Ü n İş Bankalar caddesi i 
- -

--

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;: 
· Adliye bakanh§ı 

Bu ekmeğe aid milnakasamn 25-10-937 gününde yapılacağını bildiren 
evelki ilanların hükmü olmadığı. "698_7_"_(::.::3:.:8.:.80::.:):......3-:_.:5~71:.:6:.._ __________________________________ _ 

AnkaraAdl· · 
1 _ A ıyesı satın alına komisyonundan : 

nkara adliy · · . 
tın alınacaktır. esı ı~ın 100 ton kriple kömürü açık eksiltme ile sa. 

2 
- Muha.nun 

3 - Muvakk en bedeli 1750 liradır. 
at te:rni t "kd . 4 - Eksiltme 12 1 

na mı an 131 lıra 25 kuruştur. 
ırnda toplanacak a~tı~93r cuma ~nü aaat 15 de Ankara adliyesi bina-

5 - Fenni ve h ama koınısyonunda yapılacaktır. 
parasız olarak verili usu(st ,artnamesi Ankara C. ınüddeiumumiliğoinden 

r. 4016) 3-5927 

· Bankala'r ; 
TaliSitle satılık fab ika s·· r 
tınıerBankUmumiM··a·· ı··>J•• d 

istanbulda u k u ur ugun en : 
fartla 1 n apanı nıe k.. d kA· 

r a ve pazarlııt aur . v ıın e cı.ın Unkapanı Değinneni aşağıdaki 
1ek~·-:- Fabrikanın nıuhetıyle açık arttırmaya konulmuştur: 

~z hra) dır. ammen satı§ bedeli 98.048. - (doksan sekiz bin krrk 

ınek~ - Pazarlığa iştirak i · 
ubu olarak bıınkaın çın muhammen bedelin %7,5 ı nakit veya teminat 

3. - İhale 1 ıza yatırılmalıdır. 
4. - İ o UUllcak bedelin 3 20 • . . . a hale olwlacak b d . o 81 nakıt ve peşınen tedıye olunacaktır. 

eneccktir. c ehn % 80 ni beş senede ve beş müsavi taksitte ö-

lat;· - Mlizayede 29 11 g . 

6
nbul Şubesi binas; d. 3 7 pazartesı günü saat onbeş buçukta Sümr Bank 

ı · - Taliplerin ~ a yaprlaca.Ittır. 
ıtanbul şubesi mü:rıuay~de gü~iinden bir gün evveline kadar SUmer Bank 

7. - Banka iiine muracaatları laz d 
eder ~zkur f b 'k un ır. 
--:__ a rı ayı dilediğine ihale etmek hakkmı muhafaza 

,..., ;:::;-::---_ 3-5973 

T. C. Nafı V k"l . H a e a eti ava Yolları 
~aYxn a?evl~t ~letnıe tdaresi 

raınını kut va y olcularmm Cumhuriyet Bay-
- lar (4050) 3-6010 

M. M. bakanhğı 

BİLİT · 

ı) Beher metre mik!bına biçilen 
ederi 395 lira 25 kuruı olan 40 metre 
mikabı ceviz kalas müteahhit nam ve 
hesabına açık eksiltmeye konmuştur. 

2) İlk teminat parası 1185 lira 75 
kuruştur. 

3) İhalesi 2 ikinci tetrin 937 talı 
günü saat 11 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 
numtralı kanunun 2, 3 üncü madde
lerinde iıtenilen belgeleriyle birlikte 
ihale gün ve saatinde M. M. V. satın 

alma komisyonunda hazır bulunmala-
rı. (3308) 3-4984 

ZAYİ 

nAkara İsmetpqa ilk okulundan 
14 kanunuevel 926 tarihinde 84 numa
rada almış olduğum tasdiknameyi za
yeylcdim. Y misini çıkaracağımdan 

işbu .zayi tasdiknamemin de kıymeti 
olmadığı ilan olunur. 

H. Tandoğaç 
Özgen mahallesinde No. 4 

3-6014 

ZAYİ 

926 senesinde aldığım toför 21 nu
maralı ehliyet cüzdanımı kaybettim. 
Yenisini alacağımdan cakiainm hük
mü yoktur. 

Hüseyin Emin 
3-601S 

MACAR ZİRAAT MAKİNELERİ FABRİKASI 
Hofherr - Schrantz - Clayton - Şhuttleworth Anonim Şirıketi 

TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ 

İstanbul Sirkıeci Ankara Caddesi No. 154 
Telefon : 23577 Telgraf adresi : Hofherton • 
Şube : Adana 

1937 MODELLERİ 
25, 40, ve 50 beygir kuvvetlerinde tekerlekli veya tank sistenıinde 

HSCS ÇELİK 

MAZUT 
TRAKTÖRLERİ 

Emsalsiz 'derecede mükemmel, sağlam ve sadedirler. 

İşletmeleri en ucuz vıe en emindir. 

Çelik pulluklar, orak ve haıman makineleri, mo tör ve lokomobiller, değirmenler, ıyem kırma \'C 

ezme makineleri, ekremözler v·e yayıklar santrifüj tulumbalar, el ve motörlc müte'harrik çeltik soyma 
makineleri, her türlü ziraat makineleri. 

l\f ;}cte hliler !.. Bütün- Kitablarınız Halil Naci Mıh~ıoğlunda 
Anaf artalar Caddesi No. 111 Telef on: 1230 



Ucuz 
mal 

Sihatini ve canını seven 

Temiz 
mal 

Her nevi bakkaliye çeşitlerini hilesiz, temiz ve ucuz yalnız KOOPERA TlF'te bulur. 

Titiz ve müşkülpesent Bayanlar, Baylar 
Memleketimizde meVCddu çok ualan bütün Avrupa içkilerinin her nevi Te marka.mı ve yerli fabrikalar ile inhisarm 

~ütiin içki nevilerini en müsait teraitle yalnız KOOPERA TIFTEN tedarik edebilir. 

...._ lllSlsl melle " yalnız 1niessesemlz ~in getiHlllmlz hllls Side Ylilln ile Edlnede y111tınlılımıı •lls pey
lilerlll •alı lllneden ılmaı .. 11 or11Marım111 "müşferllerhnlze llYSlye ederiz. 

Şirket en mDsait ıeraitle YERLi ANTRASITI mDıterilerine temin eder. 

Ankaranm sayın ıekercilerine 
Her uman Ye arzu eclildili miktarda Toz Ye Kesme tekeri toptan olarak F .. brilca fiatma ma*azanıza kadal' teılim eder. 

• 

Şek•, kahve her nevi mahrukat, metrubat ve bakkaliye em tiaıı üzerine toptan da 
maameleppar. 

OSMANLI BANKASI 
iLAN 

% 5 faizli, 1918 tarihli istikrazı 
dahili tahvil&b hamillerine 

1 ikinci teerin 193 7 vadeli ve No. 40 lu kupon bedelinin, 1 iki 
tetrin 937 tarihinden bqhyarak, Oamanh benkaaınm Galata ve ru-
ra c:lareleriyle viliyet merkezlerindeki bütün ubeleri kieelerinde tedi 
edilecği ilin olunur. Bheri 20 türk lirası itibari kıymetindeki birlik 
vil kuponuna brp klğıd para olarak 50 kuruı verilecektir • 

..11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -
1 A/B. TEMAR ----------------------------------

Te)g. adresi: Temar Stokholm 
ISVEC 

lsveç endüstri mamulatı ihracatçısı 
Bütün Türk mallan ithalatçısı 

Türk devletinhisar idaresi mümessili 
.,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Halk Bakteriyoloji ve Kimya 
Laboratuvan 

idrar, Balgam, Kazurat, Muayeneleri, Vssetı 
man, Vidal Taamülleri, Kan ve Mide Usar 
tetkikleri• İdrarda Aşhayim Zondek usulile 

belik teşhisi ve her nevi Bakteriyolojik ve 
kimyevi tahliller yapılır. 

Oto - V aksen ve Antivirüs'ler Hazırlanır 
Anafartalar cadde1f Belediye Xarpu Kınacı han No. 1 Tel. 1725 

KAR marka~ kurukalıveci Mehmet Efendi kutu kahvelerinin acentaudır. KARYOLALAR 
Hemen her arzu ettiOinizi yalnız KOOPERATIF'ten FABRiKA FIATINA sATILıvoa AHMED 

menfaatiniz iktizasıdır. Asri Mobilya Ma§azası nvzı 
latanbul, Rıapqa 1olmtu No. 88 Tel: 23407 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ r--~~ ••• ~ .......... ~ •• ~ ••• ~ •• ~ ••• ~ ••• ~ •• ~ ••• ~ •• ~ ••• ~ ••• ~ •• ~ •• ~~.:1~.~ ••• ~ •• ~ııı~ ••• ~ •• ~ ••• ~ •• ~ ••• ~.11~ •• ~.1.~ıı~ııı~ııı~ıı~ııı~ıı~ııı~ıı~ııı~ııı~ •• ~ ••• ~.ı~ııı~ııı~ıı~ııı~ıı-:'.":111~1 

E !!• •• •i M A H f 
=-§ ZARAFET ;;;_ ~ LUBNAN ! __ § • ve . ane _ _ 5 Güzel manzaralı yerlerle dolu i : 

1 DEGISIKLİK 1 = LüiNAN 1 Kardeşler 
5 5 flllhlerlı ırzalldıkl .. , 5 MERKEZ - ANKARA 
; Aırt parıömen abajurlu elektrikli ~ PIJlllitnadıklın 1111111lıut, ~ '~~f~tura merkesl 1268 Telgraf adresi: Hanef Ankara 
5 5 S .. otıomobil tubeal 3150 Posta kutuıu: No. 382 Ankara = == :tıtanbul • 20623 
5 § yo11 ... " medellyelerln § 

i O 1 V A R i 1ı1ı1tat11ı "' • ~ 
i ~LÜBNAN i - - -i l A M 8 A L A R 1 i s •• ıeLt~t,;:~YJ!~S.yı1L. ~ = = Frank ıatoları : - - -- - -

RADIO telmilinin en IOD terelddyat Ye 

tekemınülMmı haiz 

i 
1 



u~us -ıs-

• • 

KAHVESiNiN 
' 

· Halisi yeti ve nef asetile 
Takdir ve şöhret kazanmış bir müessesedir 

100 gramdan 1 kiloya kadar 
hususi paketleri vardır. 

Her yerde kahvesini arayınız. 
ANKARA'da başlıca oaket sahş yerleri: 

Ali Nihat Helvacıoflu~ Kemeraltı 

H. Avni Berke, Balıkpazan Seçkin sokak~ 

lY. Ziya $endal, Ulucanlar caddesi No. 14J 

Bofaziçi bakkaliyesi Balıkpazar Akgül sokak 9· 

Davud Sezer, Koyunpazarı Saraçlar Çarıısı 39 

MERKEz SA TIS YERi: 
lstanbul, Tahmis sokak, Kurukahveci Hanı altında 

Vil&vetlerden toptan aipariı kabul olunur. 

UMUMi NAKLiYAT TÜRK ANO~IM Şti . 

• 

Cumhuriyet Bayramının 14 üncü yıldönümünü kutlular. 

GÜVEN 
SlGORT A SOSYETESi 

SUMER BANK, EMLAK 
BANKASININ KURUMUDUR. 

HAYAT-YANGIN NAKLİYATI 
içtimai ihtiyaçlarımıza en uygun en yeni 

hayat sigorta tarifeleri « GOVEN > dedir. 

İDARE MERKEZİ: ANKARA 

MUAMELE MERKEZi: Istanbul Sümer Bank -Tel.44969 



-J.-.-

Türkiyenin her tarafında 

KURUKAHVECl MEHMET EFENDİ 
MAHTUMLARI 
Kahvesi tercih edilir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

E TROFEN T.A.Ş: 
Anaf artalar Cad. No. 10 

Sehzadebaşı 
Seker ve nasta 

salonu 
Osman Nuri Uzun 

Ankaranın en eski şekercisi 

İstanbul T ahmi ) Jkak 

LU A Her türlü nefis reçel, şurup, ' 

Ampulleri 
şeker ,karamela, pasta, bonbon, 
şık ve zarif hediyeler. 

Nişan ve düğün merasimlerine 
mahsus hazırlama kutu şekerler. 

L. M. Ericsson 
Bezen Şapka 

Salonu 
Buz dolapları Telef on ve Santralları 

Mevsimin en yeni modt ile
rini ancak BEZEN şa -ka 
salonunda bulahilirsini7 

Yenişehir Atatürk Bulvarı Güven 
Apartımanı altında No: 49 

Her nevi Elektrik malzemesi 
.......... , ..... , .............................................................................................................. . 

BİLMAN 
TECİM EVİ 

\ 

Yeni~ehir Atatürk bulvan No. 18 

Her nevi elektrik, radyo bisiklet, 
motosiklet ve malzemesi. Tamir yapılır. 

Dikkat: Zengin çeşit 
Fiat maktudur. 

Aldanmak yoktur. 3-5991 

MlLLI 

Fen müessesesi 

Kuvvetli ve hafif cereyanlarla 

işler bilumum Elektrik itleri 
müteahhidi 

T eahhüt ettiği bütün itleri mu· 

vaff akıyetle batarmıf Ankara

nın en eski Fen Müessesesi. 

Müessisi, Etem Bayniş. 

Anafartalar caddesi, Mühendis Han, 

No. 2 Telefon: 1171 

Svens'"'n Entreprenadaktiebolaset 

"SEl~TAB,, 
S tockholm, Svede. (İsveç) 

/randa Ahvaz köprüsü 
lsveç ihracat endüstrisiyle iş birliği yaparak, idro - elektril san. 

tralları . köprüler, şosalar, demiryollan, limanlar, kanallar gibi her nevi 
nafıa i§leriyle uğraşmak üzere te§ekkül etmiıti.r. 

YILDIZ 
TİCARET EVİ 

Çorap 
En ŞIK 

VE 
En Sağlam 

Çorap 
• 

Halk eşya 
pazan 

• 
Son modaya uy -
gun şık ve sağlarr 

Kadın ve · 
Erkek 
Elbiseleri 

Halk Eşya 
Pazarı 

BilUınum elektrik, bisiklet, motosiklet ve malzemesi 

] 9 3 8 Pilot Radyolaranız gelmittir. 

"PiLOT' dan taşmayımz 
Her boy ve her çeıid madeni krom harf ve rakamıar 

ınevcuddur. Herkea kendi levhuım kendi yapabilir. 
3-5992 

,, 
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1

1 
t~ekfo_~ j 

ı=~~~~~~~=Bira~er~~~-] 
Zenit Acentesi 

_A_ vrupada tanınmış en 
hassas mesaha a~lPtleri 

MaliS · Hilde - Brand 
Fabrikası Acentesi 

EN MEŞHUR FOTOGRAF MAKtNE 
VE MALZEMESi DEPOSU 

Yazı ve hesah 
mal{ineleri 

Sigorta Acentelik/eri 
Ankara Birinci Anafartalar No. 68. Tel: 1055 

Ankaranm en eski büyük ticaret müessesesi 
Sürat .. Doğruluk - Ucuzluk - İyi mal 

Kendi iş sahasında başşehrin 
çok sevilen bir finnasıdır. 
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' ' NIN 
• • 

MODELLERi GELMiŞTiR. 
12 Ay veresiye S A H İ 8 İ N İ N S E S İ ve Acentalanılda 1 

Ankara -Adana -Adapazarı -Antalya -Antep - Balıkesir - Bandırma - Bursa - Diyarbekir - Edirne-Elaziz - Eskişehir - Isparta- İzmir-Kayseri 
Konya - Lüleburgaz - Malatya - Mersin - Samsun - Sıvas - Trabzon - Van - Zonguldak. 

YENİ 
BUGÜN SAAT 1 MATtN SİNEMALAR HALK 

ES!NDEN BUGÜN SAAT 1 MATİNESİNDEN 
İTİBAREN İTİBAREN 

Afk • heyecan - ihtiras ve aer .. 
guzeşt 

şaheseri 

CEZAtR BAT AKHANELERt 

Oynıyanlar: 
GabrieI Gabrio • Mirielle Balin 

A Jean Gabin 
vrxca· E . d · n vcnı ünva haberleri 

Harbı umumi esnasında Selanikte ge
çen meşhur bir casusun heyecanlı ve 

ve enrtikalı hayatım tasvir eden 

MATMAZEL DOKTOR 
Oymyanlar: 

Pierre Blanchar - Dita Parlo • 
Pierre Fresnay 

Aynca: En yeni dünya haberleri . 

BELGIAN GULF OİL Cy. 
Tel: 398.90 (6 Hat) 97-99, Avenue de France, 

ANVERS Telg. Adr.: Belgulf -Anvers 

A. Ş. 

Fabrikaları Anvers- Kiel'de 
ve Brught'tadır 

MAKİNE Y AGLARI 
Endüstride, teknik işlerde ve eczacılıkta kulla nılmağa mahsus 

VAZELiN YA~LARI ~ VAZEL1NLER 

GRES YA GLARI 
Erir yağlar - Türbin ve transformatörlere 

mahsus yağlar - Hususi madeni yağlar 



·Ra·d y-o bahsında -gözlerinizin ve 

Biraderi er 
M uharrem Hilmi Remo ADANA Mispah Münip Uras DİYARBEKİR 

i zzet Şukrü ADAPAZARI Hikmet Ozgür ve Hasan Tozman ESKİŞEHİR 

Ahmed Şevki Zaman ve Şsı. ANTALYA İ smail Uzunkaya GİRESUN 

H üseyin Şahlan BALIKESİR Mehmet Ataba kan İSPARTA 

Saip Zorlu BOLU A, tnvi Erandaç . KONYA 

N ureddin Öğunç BURSA Yıldız Sıncması KÜTAHYA 

M ehmed Kızoğlu ÇANAKKALE Orhan Server Eğe KASTAMONU 

Celal Erel ÇORUM Zekı Saatman KAYSER! 

- 16 - 29 • 10 • 1937 - ULUS 

Bu mevsimin RC A radyorarı için yegane söy· 
lenebilecek söz bunların en kısa tarifile muh· 

teşem olduöudur. 

Haricf görilnilş itibarile muhteşem, 

Musikf kabiliyeti jtibarile muhteşem, 

Yapıhş itibarile muhteşem 

1938 RCA radyosunu görüp veyahut iş ittikten 

sonra onu evinizde sokmadan rahat edemez'":. 

siniz. 

1938 RCA radyo çeşitleri arasında fiyat ve 

kalite itibarile size en uygun olanı bulacaOı-. 

nız muhakkaktır. 

Bunlar1 gelip dinleyiniz ve hakikaten-MUHTE~ 

SEM olduklarını bizim gibi tasdık ediniz • 

• 

ve $!! 
• 

Süleyman Kigili 

Furtun Ömer 

B. Albala ve Oğlu 

Vusul Ziya Unsalan 

İSTANBUL 
ANKARA 
~ Z ·M i R 

MALATYA 

ORDU 

SAMSUN 

SiVAS 

Bension Albala ve Oğlu-Cemal Kovalı TOKAD 

Harunlar Müessesatı 

Işık Şirketi 

,!\li ~R!z'a. ince Ale~daroğlu 

TRABZON 

YOZGAD 

ZONÇHJLD~ 



Kaya Radyoda 
inlaIAbonızm büyük 
manasını anlattı 

iç itler Babm Ye Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya, dün e:- rad10cla ~ inkıllbmm büyük manumı izah eden bir 

Dilimiz ve tarihimiz 
• 1 

::ra- Yenniftir. Bu konferansı aynen netrediyonız: 
- SaJm JUl'ddqlar; 1937 eylOlü Odnci Tarih Kedt 

Baaun; tiiılı cumhuriyeti 14. üncü yılına airdi. Tüık milleti, •ibiiAt ş.ı J"a- pesinin toplandıiı ••dil....,_. 

Tarih kongr 
Dünyaya 
Neler anlatt? 

onuA~ her tarafında 1evinçle kutlayacaktır. riA &.----: • mmm lmtlancblı a~ ... 
-.q J1D'd..la.I--•, _..,_ .ıa..--!L ye an& cliff, ........ ft 

n_ ~uu nin topl.,..fıfı uanu IJ!.1--.111 
uu en lllUJ"ll& haJr"•nnız hepimize kutlu olam. Dolma ~ hür milletlere, ileri ...... : 

• Ylllan tuibimiaia hatıraJamu bir müddet içeriainde leh, kudretsiz .ı .. ~ • ::!.h..; ~ ~~ tekrar raptan bu millet bir bale getirmit ve nihayet kendileri ,,..._ ._ 
r-',,...._.a, •Hletin ı....-L..- gibi onu da mahiv ve peripn olmak Tarihimi• ye dilimls, '* 
.... • i - ... ut d k ri..-;.. .....aerial .......... . lannı °""Lm7et1u ~ lafha- ere eaine indfrmlfti. bh;..-abide halinde, Atail* 
daJaı. ~ habrlamakta fay- En doğruyu en muw/ılc =-±lumm elinde bini' ı.pı 
harla .. .,, ıimn 16Pünü ifti. saınanda taıbilc 1 o R D u M u z ~bi ~-· - ............. -0. ...... ı,.. annburiyetlıı. ...ı.ı dtmek, ye- ikinci TuUı ~ ,.. 
~ ... L-Lt- buıcı kaynaklar " t•irlerden gelen eti 

1
..n....- ... ıllllf& lılr 

._ i;dus _.uua Tthtd~ banrladı- yanllf Ye aktın itiyatları, cörgüleri, cumburly D on ~--~ .. 7 .. 

:_., ~~ tlrk milletine llyllr tHialeıri Ye tqekldllleri, •e tefekkür yurd içl btdited 4eilldlr: dlbıfllıı• 
:::~~ •......: ,,. mtltarekenin kara tarzlarını ıtatik idareyi derhal berta- buzunu oldap bir dnir lçinM.1ılll :=..-:L ~~ batırmdan çık- raf ederek türk milletinin uıl kayna. Camlaariydin on üçüncü ydau, or4aınu ifin, ltaooetlerimürin mal.....ıerinin ,.............._ konıre, inwılılın ilk temeU.rlM 
~;::_ ~ ICllar ~. Tür- tmdan gelen, hayauna ve ihtiyacına ilti büyült iıntilaanın erıual.U bir ,,.,,,,,,,,,,,,,,,., ile de,,_,. edilmiftir. Hor6 Winde İlltİJ'flPorı ltarplo- inerek oradan dUnyaya baki= ;: .=.,.Mil" lata 'ft tllrk di,e bir mil- uyan doiru ve reallat usulleri müabet neticelenmaüain oerdifi /uaar ;pıwı. ardıınuda ınM üere 6ir 6ar6 e..,.a _,, -.......,,.... getiren bir ıDef8le 0 lmaftal'· .. -=~ T&rklerin Jizler- mllllh•zalara daywn kanunları ve lnraltı)'Orll•. On dördüncü 711. ınahlıhi lıi biM da- Milli lacaaırlıltlarua warl bir icaba olcralt, Ata- tarih koncreline 19len ilimler; pıd 
11,,. ... oturdaldan. Jatadıkla- dinamik idareyi, cihan tarihinin diğer ita ltııvoetli w,. emni,,et,....,... pıO-.lttir. Cam- dınlanınuıın do,...,,.,.,,_, rrtüdol..,,.,,a IHUIİl.ı.n. Türkiyenin, bir ordu w polldlra,.. 
~ ~ IOll ilke de milletler hayatında ıeçtilini gÖlte!'- Arıri,,.ı 7Gflandıltra .,. P,.bülqtiltp, liri ordu- dirilmai maelai, ~rıri)l9fin °" ~ 711ın- ferinden 10nra dtlnyada ~yeni: 
lia...... L-a ....._ ft &ı tarih- dili muhtelif idan feJ' imlerini Ve ne• - L-:- - L-.. ..6.~- L-&..--,ı- -1- ,ı.Jt-..: ,ı Lı • ._.,,!L LH • • &.. __ a-1 ktUı Çlllrl açacalr bir ft 
-. ~ M1lll'. llldllbıldJ --·-· •···--· - _,,, , -· -llRUICI' -.... a, •• ..-. aa •.rp• •f"Uf ue ·- !Mr meo•un• ..,.,,.., Kili ·-• --......._.. ..... 11 • -'- "medeni o- ticelerini ve Alimlerinin fikirlerini de ..__, deniyet davlsmm isinde 7---.-
llir 1 •-...ten milleti eneıt mukayese ettikten m zamanın artmaltfadır. Ba memleltet •ö• lıanırfan ltalltınma- ,,.,,. de •1-rlik dereleri o~atalnuuutca .,...,.an'l'Ufhr. tesbit etmiflerdir. Yalnu tablt • w,.;: :-da lııalaa edllece~ Ttir- prt1anna ve icablarma göre eıı doi- auuu laamle Nyrİnİ; mcuan.,. emni7«t• olmalı na- Kartala, aa1Hıfa11la erlteltl• beraber kalarmllClllCCI ğil, bu yolda yUrOmenin bir inluhlt 
.u.a.. .... _ ~ mllleeıtae ba lkibet ta- l"Uaunun en muvafık zamanda tatbi- aheinden almalttacla. ÇGrPlfOll.,. yurd miidalaaarnda erhlinden it~ ClfCI- borcu oldupnu da mUfahede etdleı'. 
.,..... UlS' -- ..n.ı -ıaı..t.1 ..ıııu u_ 1...... T -&.. r _,_ &J:..L -d•- _, .x. L-•--,ı • .&- 6u"&Z:- &..!_ 1--!L! -L:,ı •ÖderereL g.. ~ ili ba t.cla .---.. -yor ame U11flanm191 demektir. r-l'G.,. c. .. mwor ....... ., ıı;ur111 .,., --·an aa• •• •aunaa"5 .. .._ •un vır anıu ~... 111 Dil bayramımı•ı, bu 1eae ele, -
..... bile :. Ykde•h MemıJar tara- Filhakika tilrk milelti ,.ıı.t ve key- nının alıi)'le fllıtıfı iki büyült iıntila• ol.mUffar. bat eden riirlt ltaclınının, miidaloo oasilePnde ha- yıl oldup fibi, ıGn pçtikçe berrüii-
"91 lmit libl .,.,;:.. kaderin bir neti- fi idareyi de harici tesirlerle de olu Biitiin modern laor6 oaıtalarına -"i6 olan ordu- ııırlılt deoreane girmai cami.ariyetin °" İiflİnCÜ lapn ve kaynalını buldu&umus -
i&ımlJOldıa. bWdllerek tabii uırlarca nefsinde tecriibe etmi" neti· mu, 6a oorlıfını. M•lamedeifin epis olan lerd Ata- ,,.lının menıd bir tecelluidir. Canalaariyefin on ii- dilimizle konufll'lnm vercltl' ~ 
Tir~ bile ba cede, binbir fedak1rhkla edindiği ve 6ili,,.ti ,eah,,, .,. ltumaıula u,,.ıinin örnelı 6qi çiiıaeii ,,.lı, lıatlınlılanısın tarilaine W7'• 6ir ,.rel halinde anlqma bavuı içinde lmtJaa 
~ analh1ar lklbete inan- benimaedili tervetleri, toprakları ve .,. Ata6ili,,.tile m•ac•derwlı ,,.,.,.....,. dCllJ'CUUlmcus U bir ,,.ı ol•alt ~ • dık. 
~ lllR1etl -~ · batta •11 unaurlarmdan bir çoğunu 6ir L----· old-Jt.-a ,.· L_. .-.m:~. Or,ıam-· •..: .. n• .;:. .. .ı.-u•.!-• Blitiı. ..._ .,. ı-ti'-'•'i .__ ...__ .... .....,,,.. =. .... ,.le bir ~- dUf'DUlarma bırakarak çıekilmeğe -uvsr .._..... '""•• ~- "' - ~-· -ı• .... _..H -,- Evl&dlarımıza • &UU - -.. 

ıkl'lftkıı•- .-:..~-~ Myrtnı mecbur olmut blr millettir. Kaınata,,.,. .. lecelı Nnelere..,.; leolalaiitler ic- lırırfalat laCl'J'Clfımı.san temeU odar. O lttıooetlendilı- lrllltilrilne, tarihine, diline blkim bir 
.. _............._ .... ,._ -rl:JICak de n·· rCUUIO ealGlaQlef oeren lliri tJ1, diferi 21 mil,,_ U. p.,. deferı.ncliltp, 7fO'ti.,. ciı.... .._ oe 6ant memleket bırakmak. MJala MillrraJa 
.. ~ tlrldn .._le .... _ '---ı un N YGnn ı L bı"r n~eridfr. ~ ~. _,. 

11
u-~ ralılı iabal dfili ,,.,.._,ile icrro, nCIOCI oe denia Mılua lttıooetlendiri70". .1 

-..J;4( __, etmıi)'eeelır.ltrcli. ede- Bundan bqka tilrk milleti usua ha· 1....------------------------------------.ı Ba yolun IOllUDa yak1aflyoru. 1"8 etmedtlu. yat devreai aramda parçalanarak ay-
Bil)iils ,.,,,., 1 rı ayrı, hUkilmetaia kalarak pal'fİ i-

Cihan tarUdaia Atat&rk in çerııinde Yatamayı, derebeyleri veya-
dlye 1ayfaJarnaa Plirdiii bü ~~ but esnaf teıldlltı tarafından da idarr 
W, türk milletiala ~ -: ıhtı- olunmayı; hatta bazı zaımnlar kııım 
bep birlikte, hep beraber ~ kıaım, yer yer, mülkiyeti ve aileyi 1ral-
tiıiatamm nakleder. ın d~rma t.etebbiıaleriai de ıarmllt ve ge 

Atatlrklra d ıenç zabitlilüı t;irmiftir. Bu muhtelif idaqB tarsları-
lıltJıyarü 19 maya 1919 da S..::n nm memleketin•• milletin bUnyeain
pkmppmden itibaren millıtevU • de •aman saman Ye yer yer açtıp ya-- ..-ı•t• atılmuma = ralar, yaptığı zararlar ve verdiği fena
ilrwa 1llllU =tcadele, ttlrk tarllünln bklar, tarihlerde yuılıchr. Bunların 
:JWmek afer lbfcleJeri llCI hatıralarını içimbde haJl yaflYUl· 

~ bGtibı Mll'lar llyl~ın~ d~ lar da ebik delildir. Mui bk ilham 
lmı-.ı 1ıir --. .J-._,__ yu ve kuvvet membaı, hal bir fıaaliyet ve 

--. .._,._-. banrbk dnNli. ietlkml Ye milU ta-
~ laVY1ar ve ideallerin pıçeldıeteeek &n 

ı.w.... Gan.,ın. ı merbal•idlr. Buctln namı dllnUn 
~ ..,... hayale •ıfaaas mahaultl Uıe yarın da biuanare bu el

.._ halnHJrJen manu lra1- nün eseri olacaktır; ancak aineaindc :: =' • '*bas karanlıklar.. d~Un " bu: cünUn bütün iyilikleri
aa drarea &fnet'lila • Mı lfllrları mn " k8tülilklerinin lsleriııi tafnnalr 
• TeS ~ bilJak 18Vlfllı Yaratıcı: prtiyle. 
biJ:1bet11 ,,. -.t Atat&rJrU. millet. mu.. Jf Ulederin laayaıında ~ıimai 
.. ferabJı w, ....ıe aama71 fft41fli Nılcilôblann rolü : 
b Wblerde ...Ue bllmelrtedir. Bq.. ........... "!!· ~k doat aw. Bir millette talkup •den neailler 
~ ltb 0 .... lniaiyet hldimJ biri birinden araları nüfus edilmca 
iıllr ~ Aır. .. Mthw:w tBrkler b- bölmelerle aynlmıı tabakalar deiil-

..._._ıllr. dir. Yqlatı ve faal devirleri biribiri-
~ • ...,,_,, 6lr canala ne tedaril eden rıeailler, kendilerin· 
• ':. lıab~ ~~ tealt eden den evvel yapılan itlerin kendi üzer-

-- -.1-. ~ teabi lerinde ve muhitte yarattztı teairlere 
lü .. dlr. a. 1111. t eden tlbi olarak ve kendi fa&liyetlerlnm 
~ -. .............. ~ri islerini celeceldere bırakırlar. Her 
!;la~ 9;;'=1• .. ~ bUyilk millet cibi tiirk milleti de ku
..... .....__ ı Ut: cibaiyle l"rilnıit. nıldup clndenberi bu ana kadat ge
._._ ~ miUetl, '--- __ ... _. Cirdlji içtimai inldllblarmm hatıruı
~ ...... ----- ad). -.U ~ llmla • dteraldd 9e le· nı ve eserini tek bir adamm kendi ha-
~ atla YalnD .:ı.~~rlUmektedir. yatında ıeçmiı gibi in.tyald olarak 
llİlll r-.. oı.a 111111' -.anıtla brtulUfU. bilmekte ve hiaaetmekte ve icabettiii 

.. _... ... wr itin clelllclir. Çtn. vakit biJbaua mi11t latidat ve temayil
!rit' 1'i. - L •llırne, nihayet Hlnfl o yolda göstermektedir. ,,. tuıa..::::: oJlıa h.tbıza P· Lndl kendine beıuılyen 'i............ lln48r. ..uıı bir lnldlab 1 ;;::: -~-=-~eli Atatürk inkillbı. Tilrlı: milletinin 
.,_.._. bG llll bla edilnai.: bu ııtd hil. temayül ve iatidadJarmm 
.._ ._,.....,,... .,___, __ . • • aynı zamanda tarihi ururetlerin ve 

_____.,,,. ı muhit icablarmm en ke*in bir ıöril· 
IDDkreei danlJ- ~ terimle de- tu ve en kain bir ifadesidir. Onun için 
~ dlrktm -.ı tani eski ta- clir ki bu inldllb kendi lrendiıı.e bemi
lftlJe~ • ,...,,.:- ... lefab ,_ milli bU lnldllbtır. Bu fnldUbm 

..,_ ,,. saJtmı.. -... ,,ı::a nl6ıQ. uU karakteri aynı aammıda cumhuri- Son 7fillllan 11tt11t.•oralarda Atcdliri. aimerimüı: v• motorla lıaoHtlerimis 
lua Mferleria ea •riti-. ~ yetçl, mDllyetçi. halkçı.ı devletçi, ll-

blenna ~Baki \ldcllç fabl. ik inldJlbçı 01
utudur. Bu inkillb lma lecek en yilbek .. detler ve en acı alyuette, 111illt ekonomide, maliyede her ferdini ihtiva eden bir 8rcUt 4e kıymeti Jıaüc!lt. Ve hatdhtr 

rlDln en IOll ka11t1ara " deUUer~ bir mOcl4et içinde ttlrldı en ytlbe~ fellketler ıaren ve nihayet dofru yo- millete teref, nizam, refah, lihat ve yaratımftır. Cumhuriyet Halk Partisi lribten ı.tlra memleketler lshl 
tlttbbaıa. demOkr_ulaüa tlrk llre dmrlerindeki iktidar w weref mevki· lu Ulu önderinin irpdı ile bularak umran Yeren bUtUn eaerleri maden o- tqekldllil köylerden bqbyaralr bu- yerinde bir bayram olur. Atattlrk =::ti• taldb olund"lun'!'::: in~ çı:~::=Ybmm ci>jelrtif olarak cihanın ıöri önUnde maddi ve mane- 1aralı: herkesin önflnde ve meydanda· balan, tehirleri linnine aldıktan 10n- biltfln bil inkd&plarm mewcU 111111mıt:ı 
llne eıınan • '- lllrlarda tlrk idare- .:ti çeken dltv barla Mliyeti, vl teref .. .-dete eren '" ermek yo- dır. ra tl millet mecllalne gelinceye lradaı tin blldml,eti yani 
....... bir : ~ bia '-"· muw milli inldllbla..tan dalla &u:e luna ciren böyle bU millete bqlra bat- Atatürk bu inldllbı evvell bir ttlrk devlet '" millet itlerini memleketin dlyOr. 
1erine 'ft •Dı llflret &Gtenek., ldrü " tatbDr edil.._.nde " tama· ka rejimleri tlyık ,ermek ,taftiye et- olarak mllU " ırld bwulyetlne mea- ihtiyaçlarmı ballan dileklerinl her biri Bb 4e lnlrıllp cUnlerlala ....... ~=·~:ı tıı.....ı.q aliyle milli olutunücbr. Atatlrldln melr o milleti yaJms rem:ide etmekle net olan yi1belr debapnm " IODl'a en 10n meaa1 bir heyetmlf gibi kong- mmı cumhuriyetin Din oJaadatu 
... tarzı dla- Mr. m.. lrldlr '" l- ttlrk milletine iatikW. refah vermek kalmaz, aynı zamanda baldı olarak 0 da IOll81IS " hududms miDet ve yurd relerinde mtlakereler ıederek kararla· ae topladık •e onu millet 
....... ,__ htlkemı~m makad- açtıiz bu yolda, anun lroydqu nu kendi varlılma aulkaat edilmlt teverlllfnln ta ldlçlk yapndanberi nm milli hakimiyetin en yilbek mi· yaptık. Devletlmldn m•llOİll!ll ft!'• ,,. ..,. w.a.,e ~ te.. dO.turlann lfllı altında ve bin bir tilpbnlne d11ftlr0r. Çilnlril batası milletinin ıeçlrdill fellketleri ve e- mealli olan Xamutaya kadar ptirir· mDJet1n kurtulUfUlldan dol9 
._ llkoltitlk 111Ulleri. yam bir ~· mabadı ıfzliyen tahdlden n bGJ. kötillUIQ. zararlan ublt olan bir tec- lemlerl keneli lraJbhdn llClll olarak ler Kamutayın verdiii karar herblge le hep beraber milletçe baaW ... ':'1•t ,,. tıeinı,; diler taraf_; )'llara lrapdmıyaralr 18f1Dadu. ,...... rilbeyi ancak aldı ve idraki bafmda duymak suretiyle " nihayet mlabet mutadır. Bu idare tanı demokıalde yonu. ...... ••p Ye b6 ele sulGm ve it- -dan doadotnı yilrtmek her tllrJdln olmıyanlar yapabilir. Tarih de pblt- ilimlerle mlcehhu dimalnun reallat gaye olarak nnlmak latenea Nferan- o ctınterl J..U&tan " 1'11 
-.ı. ·-=-~ tlrk ldarHlnln llllllt bir vuife.tdir. Ve ttlrk milleti tir lrl bayle bir noban ttlrlrlere ianat bil~" ı8rgllerlyJe yaratmıftlr. dum Ye kanun,..,_ tetebblllal ele yaptan Ulu önden ... ........ 
Dllt •1'li:leıi.ı ı .. teri9 " ;a-. lpn tellmet de ancak bu yolda ytlril· edllemu • Bütin ınUled Uıdm ıadPR ihtiva eden bir rejlmdtr. tlmlsl blrblrlmbe ,,. .. ... 
tlıılı...... katre katre ÜJtnut, IDektedir. ~ le ı..ıuııa.. ---• u_ ı ·A·• - ...ıı.aı.I '-atı ......... ~ bl'D.,,.. Ollnanb lal• Batlca rejimler N Tllr"ldye ı a.taılr fn11A1UU1....... uw llrllJ,ı ' ıa1&1e1 Ba,nınu ı ederek bu ..-m 
... oı;;lllGtkl --.Sdentma hl T i Doldu J Atatllrlr Jrurdulu bu .t.temU reji- Atatlrkla J.,alı....,,... her la en bi1ylllr .-.ıl ._,,.._ 

- .. Is -.r libi ~ sen:n :ı..::. -=~ Atat8rk lnJdllbmm bepelmllel mDa tatbfldnl telDia Jsin memlebtln Mm1..t tirim a.J'll bir..,._ oı.Cllk l'llDllUS inatla ollm •ı il .... 
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Sancağın istiklôli 
için Cenevre' de 
imzalanan anlaşma 

Geçen ıene, bütün bir türklük dünyasını çok yakından alaka
fandıran bir dava daha kazandık; Hatay davası ... Henüz heyeca
nı ve tef erruab hafızalarımızda yaşayan Hatay davasmm nasıl 
bqladığmı, ne safhalar geçirdiğini ve nasıl bir netice verdiğini 
aqğıdaki tetkik yazısı güzel bir şekilde canlandıracaktır: 

Bir beyanat 

Suriye - franıız muahedesini 
Pariste imzaladıktan aonra ls
ta.nbula dönen Suriye delegeleri, 
24 eylül tarihli İstanbul gazete
lerine şu beyanatta bulundular: 

"- Suriyede, Fransaya aid olan 

..tıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. 

---or: ---- Türkiyenin cenubunda kardeş --
~ Hatay baştan -c 
: memleketidir, -

aşağı bir 
Hatay' da 

ziraat 

-- ağaçları bağları vardır --.. -

ı· 

•• 

y 
.... , 

·' . ,, ' 

--.. ---------.. ... --------... -----:: --... -------= 

Hatayda türk medeniyeti 

Sancağın tarihine 
ve cograf yasına 
umumi bir bakış 

Türk Hatayın tarihi, coğ:.-afyası ,hakkında en ıallhiyetli bt. 
bir kaleme bir tetkik ya:usı hazırlattık. Bu yazı güzel türk yurdu 
türk Hatayı okuyucularımıza en doğru bir tekilde tamtacaktırı 

Hatay, TUrkistanm timal tu
kmdan gelip Anadoluda Hitit, E
ti, Hata adiyle büyük bir bttkö
met kuran Hatay türlderl tar .. 
fından miladdan 19 aaır evel k.. 
rulmuıtur. 

hak ve sahalayetler iki sene sonra ta
nıamiyle Suriye hükümetine geçecek
tir. Antakya ve İskenderun bugüne 
kadar Fransa mandası altında muh
tar bir idareye sahih idi. Suriye hUkU
metinin teşekkülü ile bunlar, Fransa 
mandasındaki aynı hukuk ve salahi
yetlerle müstakil Suriyeye geçecek
tir. Yeni devletin hüsnüniyetinden 
em.in olabilirsiniz ..... 

,.-' ~~~-~=========:====~PAY AS "'• T A.RABLUSUSACI lıllll ..... 

Bu mıntakayı 1 inci Muifll adıDo 
daki kıra! i•tili etm.itti- o dovid~~ 
bu mmtaya Kodu denirdi. Hitit 
ukerleri anamda bu isimde bir ordu.. 
nun bulunduğu Mıaırda bulunaa eb.. 
ramlarda.kl Hiyeroğlif yuılarmda .. 
kunmuftur. Bu yazılara p. Kod• 
ordusu Haleb vo İakenderwı havaliı
sinde bulunuyordu. 

Hititler buralarını ınllft.dd.ıı O'Yel 
(1100) tarihne kadar muhafua •tmit
lerdir, Bu ~lkedo yapılan kazılerdaa 
ve bilhassa 1936 aeneaindo amerlkaıa 
heyeti tarafından Akgöl denilen ~ 
mukgölti ile Asi ırmağı arumdaki sa.
hada çıkarılan ·eserlerden Hitltlerlıı 
buralarda muauam aaray lar kurduk· 
ları anlaşılmı,tır. 

Bu ne demekti? 
Bu beyanatı fazla tefsire ve tahli

le sapmadan şu şekilde iazh etmek ka
bildir: 

Antakya ve İıkenderunun muhtar 
idaresi Suriyeye geçecek, aancak bir 

ablllyet seviyesine inecek ve Uç yüz 
bine yakın ttırkUn mukadderatı yeni 
luriy. devletinin ''hUanUnlyetine" e
amıet .silecek. 

Burlyenln itıtl.kllUine DVUfUfUllU, 
latikltıl ufnında kanmr harcamastnı 
blleıı Tilrldye kadar kim ıevlnebillr-

'1 ?- Ancak, tarihin '" coğn.fyanm 
m.Jrux olan lh: yurdlan n~crlndc tam 
bl.r birlik n tam bir kesafet içinde 

ppyan ~00 bin tUrkUn mukadderatı 
Yeni Suriye devletinin 4 'hilsnüniyeti
ae" nasıl emanet edilirdi?. Kaldı ki 

1921 tarihli Ankara itll!fnamesiyle 
t6rk sancağın husust va.ıiyetinl tas
dik edenler tarafından, biltUn anlaş
malar ve teahhUdleır hiçe sayılarak ln
ktr ediliyordu. 

Tahrik bCl§lıyor 
30 eylQl 1937 de Suriyede tahrik 

başlıyordu. Cebir, §İddet, tazyik siya- 1 
seti gün geçtikçe genişliyor, mesul ol- ' 
mıyan ellerin idaresindeki tahrikçiler 
bir tilrk bayrağını yırtıyorlardr. On 

binlerce türkün milliyet gururu
nu kırmak, onları hayatından bez· 

~irrnek için bin bir vesile çıkarıhyor 
Masum kardeşlerimiz hırpalanıyor, 

en mukaddes hakları bile ayaklar al. 
tına almıyordu. 

10 ilkteşrin 1937 de Fransaya bir 
nota verdik. Bunda İskenderun ve 
Antakya kardeşlerimizin mukaddera
tının tayinini istiyorduk. 

Büyük Şefin senelik nutku 
Yurd içinde ve kardeş Hatayda 

tızUntülil bir hava esiyordu. l ikinci 
tefrinde meclis açılmıf, büyük Şef A
tatUrk senelik nutkunu söylemişti, 

Bu mUhim ve tariht nutkun Hataya 
temaa eden kısımlarını ~q,ağıya koyu
yonız: 

- Bu sırada, milletimizi gece 
gündüz me§a-td eden başlıca bü
yük bir mesele, hakiki sahibi öz 
türk olan "lskendenın - Antak
ya" ve havalisinin mukadderatı
dır. Bunun üzerinde, ciddiyet ve 
katiyetle durmağa mecburuz. 

Dalına kendisiyle dostluğa 
çok ehemiyet verdiğimiz Fransa 
ile aramızda, tek ve büyük me
sele budur. Bu i~in hakikatini bi
lenler ve hakkı sevenler, alaka. 
mızın §İddetini ve samimiyetini 
iyi anlarlar ve tabii görürler." 

Ağzından çıkan bu sözler, Kamu
tayı coşturmuş, heyecanı son haddine 
varmıştı. Bilyük devlet reisinin bu a 
çık sözleri artık !ztirab içinde kıvra. 
nan iıataylılara ve 17 milyona ferat
bir nefes aldırmıştı. Bu beyanatm a· 
çık delaletiyle artık Hatay davasına 
l:ı.al cdilmif ıö.dyle bakılabilirdi. 
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Cebir ve ıiddet devamda 

Türkün vekarmı ve slikftnunu mu· 
hafaza edişini bir zaaf alameti sayan· 
lar, yaygara ve gilrültUyil gittikçe 
arttırıyorlardı. 300 bin türkü akalli
yet şeklinde gfüen zihniyet, artık i
yiden iyiye şahlarunı,, masum tilrk 
kanı dökmeğe, aziz kardeşlerimizi şe
hid etmeğe başlamıştı. 

Birinci kanunda Hataydaki tazyil 
çenberi artık tahammül edilmez biı 
hale gelmiş, tUrklerin bulunduğu mır 
takalara silfilılı kuvvetler yığmağıt 

başlamışlardı. Kardeşlerimizin mah 
ve cam emniyetini tamamiyle kaybet· 
mişti. 

Sulh ve .ıikiin 

Daima her da~ıını •ulh yoliyJe 

hal etmek prensipini güden Türkiye, 

fUurlu bir sabır içinde, davft.aını ka-

'· 
zanaacğmdan emin bir vekarla her 
muhtemel hAdiseyl büyük bir dikıc.t. 

le ve bütün inceliğiyle tahlil ve tet
kik ede~k neticeyi bekliyordu. 

Konseyin karan 
Yaptığmıız politik temaslar 

neticesinde 27 ikinci )[An.unda uluslar 
sosyetesi konseyi Sancak meselesini 
tetkik ederek kararını vermişti. Mil· 
tehassıslar komiteei de 15 mayıs 1937 
de bu huıu1da bir rapor hazırladı. U· 
!uslar sosyetesinde ve Framada, yap
tığJIDız mühim temaslar neticesinde 
ııulh yoliy!e biltiln tUrklUk !lemini 
tatmin edici bir netice~ Tardık. 

Muahede imzalandı 
Nihayet 29 mayıı 1g37 de Cenev

rede Fransa ile aramızda imzalanır 
muahede ile Sancağın mülkt tamami· 
yeti tanındı. Bu •uretlc türk dav~sı 

ka.ıarulmı9, Sancak kardc9lerimlz bir 

akalliyet derecesine inmektıen kurtUl· vuiyet balokında bir ka~ alacaklar 
mu9, husust ve mlistakll bir idareye ve bütUn konseyi derhal haberdar et-
kavu~mu,tu. menin münasib olup olı:ıuyac:ağını tak-

Muaheded eki hükümla dir edeceklerdir. 
Fransa ile aramızda imzalanan mu-ı Hududun ehemiyeti 

ahedede Fransa lle Türkiye Sancatm Akid taraflar, 3 mayı• 1930 da Ha-
taınami millkiyetinJ tekeffül etmekte· lebte imzalanan "Tahdid hudud· niha
dirler. Bu muahedcye g!Sre, Sancak a- i protokolU" ile tcabit edilen Tilrki
ruisine her hangi bir tecavtiz •eya ye - Suriye hududunu kati olarak ta
tebdid, acele tedbir alınmasını zaruri nırlar. Ve bu hududun masuniyetini 
~darsa, Fransa ve Türkiye bu tehdidi tekeffül ederler. Gerek Türkiye arazi
icab eden bUtUn vasıtalarla 15nlemeği sinde gerek Suriye araizsinde iki ta

teahhUd ederler. İki tarafın genel rafın rejimi emniyeti aleyhine olan 
kurmayları, her iki hUkUmete dü9en fiillerin hazırlanmasını ve yapılma
vazifelerin yapılmasını temin için, a- sını men için ellerinden. gelen bUtün 
tmac&k tedbirleri tesbit etmek ve ha· tedbirleri alll<:aklardı'l'. Bu maksadla 
zırlamak maksadiyle doğrudan doğru· husus! hükümler konması icab ederse 
ya temas halinde buluna.cUı:lardır. bu hUkilmler Tilrıkiye ile Suriye a.ra
Konsey kara~yle tesbit 2dilmif ola~ sında adbôlt\nacak h11sust anlaşma· 

Sancak statüsüne kar'ı acele bir teh- lara mevzu teşkil edecektir. Fransa, 
did teşkil edecek h!diseler çıkacak o- Tilrktye - Sudye hududunu tekeffül 
lursa her ild taraf hiç durmadan bu etmekte devam edecektir. 

11 inci asır ba,ında Hitit impa
ratorluğunun ç~kmeel tlzerlne bu mırı.
taka asurlılara geçml9tlr. Aaurlrla.r 
burala:nnı gene yerli kumandanll.I1l 
tcrketmi~lerdir. Aaudılardan 1tOnra 
buraları .538 tarihindo İra.nlıl~ " 
331 ıencaind~ Bilyil.k İakendorin lda· 
ı:eşlne geçıxıl9tir. Bundan aonra t.kcn
derin cenerallerinden Selcıfküanika 
t<lrk merke.l Antiyegüa yani flmdiki 
Antakya olarak kurduğu •elcflrilaler 
hlikilmetine n miliddan even &4 tari· 
hinde romalılaı:a, 396 tarihinde bi.aaıw
ldara, 638 tarihinde arablara geçmif'" 
tir. Abbuilcrin inhilil devrinde türk
lere, 968 do tekrar bizanslılarJ.t 1908 
de haçlılara. 1268 de Mısır tlirk •ul
tanlan idaresine, ısı 7 de osmanlı 
tilrklerlnc w 1918 senesinde fn.nın.s 

işgaline geçmiştir. Manda şeklini a
lan bu işgal altında 19 sene kaldık
tan sonra 1936 •enesinde TUrklyenln 
teşcbbilsU ve milletler cemiyeti ~on
seyinin 27 ikinci ldnun 1937 tarihli 
kan.riyle Hatay cumhuriyeti adını .. 
lacak olan bu tilrk yurdu tekru iatiJrı. 
!Aline kavuşmuıtur. 

Bu tarihlerden de kolayca 1111la
tılacağına göre "kırk asırlık bir türle 
yıırdu'' olan Hatay 1550 kUsQr ıene 
müstakil türk devletleri elinde kal· 
mı~tır. 

Hatay, flmalde Toros dağları " 
İskenderun körfeziylo Tilrkiyeden. 
şarkta Karasu ırmağı, KUrddağ, Sa
man dağı, Banıf& dağı, Ula dafı, Du ... 
le dağı ve Asi ınnağiyle Suriyeden. 
cenubta Cearituur kansı ve U.. 
kiye muhafızlığı lle gene Surlyedeıı 
ayrılmış, garbte de Akdenizle çevril• 
miştir. 

Hatayın satıh mesahası 4700 kllo
betro murabbaıdır. NUfuıu, tahminen 
14 bini gizli olmak üzere 235 bine 
yaklaşır. 

Hatay bir mutasarrıflık ve iki kay
makamlıktan mUrekkebtir. Mutasar
l'Ifbk merkezi İskenderundur, Antak
ya kaymakamlığına bağlı dokuz nahi
ye vardır Hatayın başlıca yaylalan 
Soğuk oluk, Bilan, Bünyas, Şıhköy 
ve Atik yaylalarıdır. 10 kilometre mu• 
rabbaı bir aahayı işgal eden Süveydi· 
ye prnjı diinyanm en gilzel ta:bit pla.j .. 
!arından biridir. 

1934 senesinde çıkarılan resmt lsta• 
tistiklere göre tahsil ça~ında olan ç0<> 
cukların ancak 9344 ti mekte-blere git-
mektedir. Mevcud mekteb adedi 9l 
dir. 

Hatayda draat-e elverişli 143 bin 
hektar araıd vardır. Hatayın bahçeleri, 
meyve ve 11eytin a~açlan me'1Jurdur. 
Ziraat dairesinin fstatlstiğlne göre, 
737.700 meyve ve zeytin ağacı vardır. 
Meyve geliri senede 30 bin tilrk al
tını tutmaktadır. Bağlarda 1.250.000 
kütük vardır, beygir, öküz, koyUJI 
ve keçi mik<lan 174.169 dur. 



"A k 
ı n aranın çevresinde Çiftlik 

o acak bir y er ararken. ne~n saldı-
:ay~ en az bugünkü Çiftlik i 
1.ieznnde dunn yer 
tin hi .. u~tuk. Burası, tabia
k ç comert davranmadığı ba.. 
tk ım:ız, hastalıklı, aarı ve ins~ı ba-
~r en bedbin eden bir halde idi. 

Şıınendüfer g t• ~ · · 
bataklık e? ıgı geni~ arazinin 
eehi l. yerlennde ~hrin hayatını 

r ıyen ve çevresinde a 
n kendi "bi • Y şayanla
aazı kl gı. renksız ve hasta yapan 

ı ar bırer ııtına k 
de idi. aynağı halin-

"Bira.z kt . ku raç yerlerınde yuva 
rmu' o1:uı kartallar ve akbabalar 

o aman dört kerpiç dıvardan ha ka 
bir 9ey olmryan tnezbahan ' 
fında )"11valar yapm19lardı. ı;u:-:· 
a:tıednlyetin \'e insanın eaerl olan_~ 
:~~bir demiryolu ince bir ferit 

e uzanıyordu. !Uy?er kar 
~amaçlara, glin'1n hlç oıma:aa b~: 

S laatında gHI :an rin kas ge u fen tepeclklo-
ar ına kunılmu91ardı. 

"Tetldklcriınb: bitti"'l 
ticeyi bu....ıııt • .zaman ne. 
elleri ;w ~eft arz~ttik. Atatürk 

yeri ı:e~~ı·ı~ çiftliğin olduğu 
.. er. 
'b- Burayı gezdiniz mi? 
.DUt'IU\ın bir • f 

çln. bulunnıaaı sı tlik lrurulmasr {. 
dan hfç birini ltznn olan vasıflar. 
Irk, çorak faJri taşnnadı~r bir batak. 
müşterek• r ?lduğu hakkındaki 

A 
kanaatıınizi •öyledik. 

tatUrkUn bi .. t . ro cevabı fUd.ur ı 
- şte ısted'ğ" 

aıaltdrr A k 1 ım yer böyle ol· 
• n aran k batak h rn enarrnda hem 

• em çorak, hem ~ f 
:Bunu biz ıslAh ena yer .. 

A a etmezsek k. ı· 
Jslfilı edecektir?" un ge ıp 

Türkiyeyi bu 
tır." dera kurtanıııf-

O nnan çiftliğinin "i• k gi 
hl., b y arar • 

u h"d' •onra, 5 nıa a ıseden bir yıl 
yıı 1925 de G . . 

ye en~titUsUnUn ta • azı terbı-
.ıun, kuru k m kenanndaki u. 
ne ku~·lınve ıraç bir derenin i ... \. 

... Uftu. ;a-

Buraya "it k 
tenler sarı b' bararglhr' adını ve-
. ır ozkn 

fıle ~vlnn • parçasını ve-
.. enın lnaan 
uar mukadd l yantnıak ka-
vaşnıışlard ee o duğunu bilerek sa-

rr. 
Atatürk bu 

betmit ve onu :da ası ~~iatla har-

~iftliğinin if k Yetunıftir, Orman 
ararg!hr bi . 

koca tepe kad . zım içtn 
ar a.zızd" t 

Parmakları araa ır. ki elhı 
ına ıtkıta'"-'- , __ 

ıenelr çinde. tarı k ......: "'dar 
• ren ti öltı b 

yerini, yeşile, hayata ve ne ta iat, 
ketmiştir.'' şeye ttr--

" . ,, 
1929 senesinde A k n aranın baz 

yerlerinde ve b"lh ı 
re.· et 1 assa Çiftlik ge,... 

ın e kııraklık olm 
köylu . . uştıı. o yıl 

ıyı mahsul alamadı. 
yalnız Çiftlik b 

tında kald ; u hidisenin dı. 
J Çünkü 

l\Q gökten d.. o; tohumu yal-
nerek atm uşccek damlalara güve. 

am.xştr. 
Sonra toh 

huın detlld' u;u rast gele bir to-
tohuındu ~ u toprağm istediği 
Toprak :..ı.b urakhğa dayanıklıydı 

ı:. ... rellydi. • 
Ornıan çlftliğ'l 

kini olan k"' 
1 

nin çevresinde e· 
aız in oy 11, kendi cılız '--'-

ce saplar • 11<1&:ttn• 
lifin dolğun t ının yanında, Çift-
__ , aneli b Lt 
-.ı )'Cti,tifini b aşa.., umın na. 

• " •ırruı ııerede ol-

duğunu anlamak merakma düştüler 
ve bunu öğrenmek istediler. 

Kendilerine anlatıldı iri, topra· 
ğın altında kaçan sular vardır. Bun
lar, tabiatin insan gücünü ve insan 
zekasını deneyen cilvelerdir. Eğer 
bu su, toprağın yüzüne çıkartılırsa 
o azman yalnız yağmura bel bağ
lanmaı:. Asırlarca göğe kalkan eller, 
eğer - çiftliğin yaptığı gibi • de
mir boruları yere sokmu' olsaydı, 
en krsa ve emin yoldan aranan su
yu bulmut olacaktı. Çiftlik bunu 
yapıyordu. 

Sonra Çiftliğin fstediki vasıf
taki tohumu almak lazımdı. Bu to
humdan köylUıye dağıtıldı. Çift
lik toprağı kara ıapanla aUrmİ
yordu. Motör ku ... vetinin ıUrU.k
lediği pulluğun ucu, toP'rağm en 

alt tabakalarına giriyor, orada giı:li 
kalan ve alt tabakalara kaçan top
rak cevherlerini ilıte çıkartıyor, ok
~ m.akinelerl, iyi tohumu. iyl top
rağın, •e ku9 gagasının alıp götü
rcmiycceği yere atıyordu. 

İf bunnula da kalmıyordu. 
Toprağın yarıkları, kötü otları, 

taş parçalan temizlenmittl. Köylil 

&örüyordu ki bütün bu yapdan f~· 
ler ne çon insanla, nt do çok mas

rafla yapılmaktadır. Sır şuradaydı: 
Düzgün çalı~ bilerek çalış
nıak ..•• 

Orman ~if tliği asıl bUyUk vazi
feaint, öğreticilik ve yetiştiricilik 
?Uifesne OO.lamıftı. 

Asırlarca kendi içine çekile~k 
dış aleminden uzalı: kalını~ olan 
ltöylünUn gözü Onnan çiftliğine 
doğru çevrilmişti: Burada için için 
Özlediği, fakat İ•temlyc cesaret .. 
~mediğl bir hayatın tıczahilrlerl 
'Vatdı. 

Burada da aslında kcndi•inin
kinden hiç farklı Q.1Q:ııyan hi:r top
rakla uğraşılıyordu. Fa.kat ona 
geri ve kudretsiz yapan dertler bp.. 
rada yoktu. Yok edilmişti. 

Ç iftliğin içinde yeni hayat ku
ranlar; köylü kalabalıkları

ıı~n dolgun bapkları ellerine alıp 
d_ıkkatle baktıklarını, topratı dle
rıyle ufaladıklarını, bol yumurt 
veren besili tavukları bu sırrı l1l~ 
renmek ister gibi ok~adıklarını, bu
radan kuluçkaları için yumurta •· 
hp götürdüklerini görUyorlardı. Or. 

r
t 
Köylü bu çiftlikte 

• • • 
zı raatın ınsan 

gücünü boşboşuna 

harcıyan bir 

didinme olmadığını J 
görmüştür 

tııııı111uıı:auı1111 ••••••••• • ••• 

man çiftliğinin etrafını çevreliyen 
yüzlerce köyde ne yünü, ne sütü hiç 
de kendilerininkine benzemiyen te
miz, uzun kıllı, yağlı bol süt veren 
semiz koyunlar bir muamma gibi 
kaldr. 

Artık Çiftlik köylünün hayatı

na her gün biraz daha giriyordu. 
Köylü yüzlerce yıllardanbert bir mi
ras gibi ta,rdıfı vt onu bedbaht e
den dertlerin birer birer yok oldu· 
ğunu gördüğü bu müesseseye bağ
lanmıya başlamıştı. Kurtuluş yolu 
başında idi. 

Bundan sonra çiftliğin Uçüncü 
vazifesi başladı: İyiye, gliezle ve 
teknik olana karşı olan bu alaka
dan faydalanma .•.• 

Çiftlik fçtn bir pulluk fabrjkası 

kuruldu. Bu f~brika, kara aapa.ndan 

kurtulmak fııtlyen köylüye ueu:r ıve 

sağlam pulluk dağıtıyordu. Fabri

kanın yanL bqında kurulan atelye

ler, k8ylUnUn eline bir demirbq o

larak geçen pulluğun ömrünü uzat• 

mak için yedek parçalar hazırlıyor· 

du. TürlU ıaınanlarclı\ modem zira

at Aletlerinin memlekette yapılması 
için yapılan tecrübeler anlatmıştı 
ki; yedek parçalar olmadıkça ve 
köylü bunları kolaylıkla bulmadı1ı:-
5a kara sapan tarladan ç~kilmi.ye
cektir. 

Çiftliğin ııaynrr güçlükler kar· 
ıır.ımda ayakta duruşunun seheble
rinden birf de, geçirilmiş tecrlibe-
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Çiftliğin flıy7ar.den alınmıı ıU~el bir ıörü.nü,ü 

Çiltlikte bir lavuk kiimeri tavuklara azami rahatı temin etmi,tir 

lerdıen faydalanmış olmasıdır. 

Çiftliğin hayvanları niçin bol 
sUt vCT'iyor; neden kolaylıkla mli~
teri buluyordu? 

Tarlasını kara sapandan kurta
ran köylü, artık. buğdayı kadar de
mirb~ olan hayvanlumr da kurtar
mak, onları değ~rlendimıek iste
ğinde idi. 

Çiftlikten bunu da öğrendi ahı

rını temiz tuttu. Hayvanına bol ve 
besleyici gıda verdL Yazın bo9 gün· 
lerini hayvanına ot toplamakla ve 
kışa hazırlık yapmakla geçirmeğe 
başladı. Yonca ekmesini öğrendi. 

Atatürkiln çiftlikleri, Kemali•t 

köylü tipini, dolgun taneli buğOO.y 
gibi, yaratmıya başlamışlardı. lyl 
ekmeyi, .zamanında sulamayı, vak
tinde çalı~yı, hayvanına bı.kma
yı. dü.ıgün çahfnlayı öğrenen köy
lü, değişen istihsal şartlarına ve 
Yl~ayıfına ke:ndisini de uydurmak 
.zaruretini duymu§tu c Çiftlik binala
n, köy evlerine bllyUk örnekler oJ
ınuıtur. Konforlu ve ileri köy ti~ 

pilli, AtatUrkiln çiftlikleri göster
di. Biz, normal şartlar altında Tar
ıusta, Yalovada veya Silifkede bir 
nilmune kiSyUnü kas sene sonra ku
rabildik? 

Köylü bu çiftliklerde, ziraatın 

insan emeğini ve insan gücünü bo,u boşuna harcayan bir didinme ol

ınadığmr glirmUştilr. İyi yaşama, f. 
yi yirne, tabiati sevme ve onun k8-

til taraflarını diiıeltme tuurunun 
Atatürk çiftliklerinden ltaylere 

doğru naad yayıldığını görmek ia

tlyoraanız Orman çiftliğinin etra

fındaki köylere bakınız: Ağaç ye-

ti,tinne ı:evki bu çevre köylüsün
de, Orman çiftliğinin on milyona 
yaklaşan ağaçları altında din1endik
ten sonra başlamıştır. Bu nesilden 
onnan katili çocuklar yetiJIDiyecek
tir. Bir ağacın, bir insan özeniyle 
yetiştiğini gören köylü evell onun 
değerini anlamı' ve sevmiş. sonra 
da bu yaşayana itina ve alaka gös
termek hissini bütün muhitine, eve· 
IS. kendisine, çoluğuna çocuğuna, 
sonra hayvanlarına. bağına, bah
çesine göstermiştir. Atatürk çiftlik
lerinin bu vasfı, onlara pratik ve 
köye kadar girn:ıi~ bir mekteb hüvi
yeti verir. 

Ç ftlik fürk köylüsünUn bütiin 

ana davilarını tesbitle i,e 

başladı. Bu lı bittikten aonra keıı
diıini lSmek bir c~tam haline koy
mak yoluna girdi. Şimdi kurulduğu 
toprakların sert yUzü üzerinde, çe
tin bir enerji, kendisi kadar çetin 
bir tabiatla mücadeleye başladı. 

EvelA bir ziraat şubesi kurdu t 
Burada ziraat sistemlerinin exten
sif ve intensif şekilleri tatbik edi
liyordu. Yayla mıntakasmda yeti
şebilen bütün ekinlerin yetiştiril
mesinde, ekim ve işletmelerde ma
kine kullanıldı. Anadolunun bu klS· 
fC.i ilk makine yüzünü çiftlik aa· 
yesinde gBrmüştiir. Orta yaylada 
makine ahJS.kı çiftlikle beraber baf· 
lar. Karasapandan pulluğa, oradan 
makineye, mandadan ata, oradan 
traktröre geçif inkilabı, Türkiyenin 
en çorak bir köşesinde, bu çiftlik e
liyle oldu. 

Hayvancılık şubesi. çiftliğin en 

büyük bir geliri ve köylünün ka

zanç hayatında en verimli inkilabı 

olarak ltarşrmızdadıı:·. Bunun başın

da koyunculuk geliyor. Kıvırcık, 

Merinoe, KaragUl, Karaman, Tiftik 

cinslerinin en iyileri. yeti,tirildl. 

Sunf uf atın hayvan rsHlbmdakl fay

daları, bUtUn genit manasiyle tatbik 

edildi. İnekcilik, atcılık, tavukçu

luk da ideal tipler türk köylüsünün 
emrine verildL 

Ziraat ıanatlarmdan ıUtçüliik, 

ekmekçilik, değirmencilik, birac:t· 
lık, türk köyliisüntin ahnterini ken
di vaaıtalari.yle değerlendiren ve o

n• çok ıeniı it aahları açan tecrü
beler oldu. Deri fabrikası ve ,aral>
~ılık, hayvancı ve bağcı mmtakalar 
için refah parolası gfbf meleketin 
dört bir tarafına yayıldı. Meyve 
çiftliği, s~bzeciHği, orman ve süs 
ağaçları, arıcılık, koru ve parklar 
müze ve hayvanat bahçeleri, ~iraat
çi Türkiyenin birer ıiyneti, birc-r 
yükselme vasıtası, yurdun güzelleş
mesi için birer değer olarak tarihe 
girdi. 

Bu arada çiftliğin kendi dava

sını yaymak yolıındaki büyük çalıt
masını nasıl unutabilriz? Yüksek 
ziraat enstitüsüne girecek ııııc ıuc-
zunu gençler, tam bir yd çiftliğin 
bütün i~ ~ubelerin~ bulunarak bun-

Türkiyenin en ileri ,iraat müesse• 
seıinin enerji telkın eden varlığın
da y~ti~mesi, hayatını toprak işle· 
rine hasredecek olan gençlik içın 
sok hayırlı bir batlangıç olmakta-

dır. 

l\.A edenlyetln dört tarafında kıı· 
1Y1 rulınasını mcsud Türkiye
n:n bir temeli olarak istediğimiz bu 
güzel müesseseleri idare etıntk Ü· 

cere eleman yeti§tirmek için Hse do. 
receıindeki ziraat mcktcb1erini bi
tlrmif gençler, evell yardımçı me
mur olarak alınmakta ve it• alıştı· 
rJldıktan •onnı vazife verilmekte· 

dir. 
A tatilrkUn millete hediye ıttik

lerl bu büyük ve tirnek milnıetıele
rini cumhuriyetin on dtsrdlincU ya
fU\I gfrmeıl dolayıalyle, kalbleri· 
mizdt minnet vo 9likran btt1l fle a· 
nark~n. ona ileri hilviycd vcronlerl 
ıuısrl iMtırJamayıı? Bug'Un .-iraat 
velc;Uetinin alyut milıtefarlığm
da.n, memleketin bllyUk faydalar 
beklt'dlğl B. Tahsin Çotkın ve iş 
arkadatlarına, Ankaranın bu ba. 
yındrr ve 1,ıenmlt k6 esinde yeşe
ren her ağas yJpnığı Uzerlndrı crnelr 
ve ıhntcri harcaınıt mm ... ihti
... uhibleri olarak kalbleri.ırı~zdo 

yer vniyoruı. 
AtatUrk Glfttlklerl Aoadolunun 

bağrında. s•!dlf eJtonomi•ınln i' 
hayatına aokrnr;ya çalıttıtı, çazibe-
1i ılyien ıenlf ınanuı ve en güzel 
lSrnekleriyl• tatbik ıttilır. Bu çift
likler az emeklo çok i~ görmeyi. 
emeği değ~rlcndlrmeyi öğrettiler. 

Milbadele ha~tında dürüst ve özve
rili olmak itiyadını telkin ettiler: 
Ankaranın hayat pahalılığı end('ks
lcrlni tetkik ediniz. GBreccksınil k1 
Çiftlik rr"mQlatı çerçeveıııne ~ır~n 
m<ıddelerdeki uı:uılama niibı;ti hiç 
bir maddede yoktur. Zaman zamen. 
tilrlü sebebler1e belki her madde il

ezrinde bir ihtikar hareketi kayde
dilmiştir. Fakat ~iftlik mamfıUitına 
dahil maddeler llze.rinde böyle bir 
,ey bahis mev.zuu değildir. Bu :mu· 
essescler; böyle hareketleri drrhal 
önlemişler ve memlekette ticart ah
l!kznm kurulmas•nı bir prensip ola 
rak kabullenmişlerdir. 

Bir orman çiftliği. koca Anka

ra köylerine kalkınma şôuru verme

ye kafi ıeldi. Her viliycttc bir or. 
man çiftliği kurulduğunu dU,ilnU• 
nüz. İlklerini A tatUrk kutduğ"u bu 
mliesseseler Kemalist köyü kurma· 
ya k!fi gelcek J,ı:adar değerlidir. 

A tatUrk çiftliklerinin k<Sy kal· 

krnmaarnda olan bu büyük yerini 

ayırırken biz Ankaralılar, ercak ya.z 

günlerinin vefalı dostunu hiç unu 

tabilir miyiz? Çiftliğin bugün on 

milyona varan ağacı bize neşe ve 

hayat, nefis mamü!atı sıhat ve hu
zur vermiştir. Çiftlik, Ankarayı bil· 
yük şehir yapın teımllerden biri• 
dir. Bu temel; başşehir bUıyUdükçe 
değerlenmekte, kendi kendine vazi
felerini genişletmektedir. Köyde 
bir kalkmma mektebi olan Çiftlik, 
şehirde modern hayatı kuran cemi· 
yetçi bir unsur halinde çalışıyor. 

Evlerimizde ku~ sesi duyacak 
ınryız? Dağlarda yeşillik, çorak .kır· 
}arda gölge, arık ve sarı toprak ÜS· 

tünde su yüzü görecek miyiz? 
Asrrhk tarihi olan ruyayı; bu· 

lundukları yerde Atatürk çiftlikle-., 
ri on iki sene .içinde hakikat yap• 
mıştır, Atatürkün milleti için haıır• 
ladığı bu eserler bu günden .aonra 
gene millet elinde, bu eserlere Hl
yik olan Kemalist köylüyll yetlşti• 
rccektir. 
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E ONOMI BAKANLIGINDA 
• 

Organizasyon 

sayede dünya krizi-
nin en çetin bir me
selesi olan sürüm 
müşkülatı. bir kısım 

maddelerimizin istih
sali artmış olmasına 

rağmen, muvaffaki-

Rasyonel 

yetle bertaraf edil
miş, türk müstahsili 

ahşma 
hiçbir zaman stokla
rın tehdidi altında 
bırakılmamış, fiat su-
kutundan şiddetle 
müteessir olan köy-

n lıer~ Teknik 

Sömikok fabrihasınJan bir ~arl1nÜf 

C tımurfyetln bu yıl dönümli, bir 
buçuk ay kadar bir zaman faz_ 

lasile, aayın Celfil Bayar'ın Ekonomi 
Bakanlığında bilylik hamle.er ve ba_ 

Milli ekonomide sistematik ve ras_ 
yonel çalışmalarla elde edilen müsbet 
neticeler şöyle hülasa edilebilir : 

DIŞ TlCARET : 
tarılarla dolu ~ çalı~a yılının ta- Parti programı Dış Ticaret için şu 
mamlandıfı biT devreye tesadüf edL prenslpi koymuştur : 
yor. '' Ödeme Dengesini düzeltmek ve 

1nki1Abın ilk gilnündenberi büyük b - d d t · · d k tutmak ıu u yon en ı~ ecımı en -
Şefin yanı sua ilk saflarda çalışan E zu.rnludur. Dış tecim uzlaşmalarında 
Celal Bayar, konomi Bakanhğma, prensipimis malımızı •danın malını 
deruhte ettiği milli işin ehcmemiyeti 
ve güçlüğü ni&bctindc yüksek vuıf - al;:k~~~ektif, tatbikatta, beynelmilel 
tarla geçdi: lnkil!pcı ve realist bir 
devlet adamı karakteri, büyük msır mUtı.delclerin seyrine ve milli men-
ve ekonomik işler içinde urun sene- faatimizin icaplarma göre bugün aşa
ler muvaffakıyetle çalıınnr• bir finans ğıdakl esaslara istinad ettirilmiş bu-

r-- .. lunmaktadır : 
adamı şahsiyeti ve bunJarrn fevkinde 
büyilk Şefin tam ve mutlak itimadına A - Ticaret ımlaşmaları politika -

mızın tatbikatında : 
mazhariyet, icra ve mesuliyet mev-

lümllzUn el emegı 
gittikçe fazlalaşan 

bir surette ktymet
lendirilıniştir. Yine 
kliring politikası ile 
ihracatımızda temin 
edilen inkişafa mü-

varl olarak evve1ce ekonomik ve mali 
ıtıbeblere dolayısiyle konmuş olan 
kontenjantman ve mümasil tedbirle
rin tahfifine ve nihayet prensip iti
bariyle tam bir serbestinin iadesine 
imkan hastl olmuştur. 
Aşağıdaki rakkamlar ile çerçeve 

fçindeki tablo, dış ticaretimizin son 
senelerdeki inkişaf seyrini göster
mektedir. 

Mikdar itibarile ihracat 

Seneler 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1936 (8 ay) 
1937 (8 ay) 

Ton 
654.17G 
718.720 
935.340 
809.127 
838.135 
442.680 
654.691 

Bu rakamlar günün icaplanna uy
gun şuurlu bir dış ticaret politikası
nın müsbet semerelerini ifade etmek
tedir. Şunu da kaydetmek lazımdır ki, 
1929 sene~inde 411 milyon liralık dış 
ticaret hacmimizin dilnya ticaretin -
deki hissesi binde 2,09 iken 1936 da 
bu nisbet, dünya ticareti hacminin 
krizin tesirile küçülmesi ve fakat 
Türkiye dış ticaretinin aynı nisbette 
dU~mesinin önüne geçilmi~ olması 
dolayıaile binde 3,09 a çııkmıştır. 

Ekonomi Bakanlığı dılJ ticaretfmi
ı:ln eualr bir surette inki~fı için ilı_ 
raeat maddelerimizin lstihsfil safha
sından başlayarak aatış ve sil.rlhne ka.. 
dar geçirdikleri bütün safhalarda mo
dern teknik ve organisasyonun. mo
dern ticaret zihniyetinin Mkim oL 
masını temin edeeek esa.alr tedbirlere 
de baş vurmu~r. 

Bu tedbirlerden mühim bir krsmı, 
yani drat mahsullerimizin kalitesine, 
sürilmilne ve fiatma müessir olan malı 
piyasaya hazırlama ve arz.etme tek -
niği, eat11 kooperatiflerinin bünye _ 
sinde doğacaktır. Bu itibarla E
konomi Bakanlrğtnm bu sene tatıbi _ 
katma geçtiği aatı11 kooperatifleri teş
kilAtınm dış ticaretimizde oynayacağı 
rol, pek mühim olacaktır. 
Doğrudan doğruya DC'Tlet tefkill _ 

tına teveccUh eden tedbirlere gelin _ 
oe: bu cümleden olarak yeni mahreç
ler tedariki, muhtelif mahsullerin is· 
tandardlzasyon imk~nlannın ilmt bir 
surette tetkiki, ihracatın mllrakabeai, 
ihracata müsait bir tarife siyaseti ve 
benzeri diğer bir çok tedbirler ıis _ 
tematik bir surette tatbik edilmekte 
ve iyi neticeler alm.makt.adrr. Bu ted
birler bilhassa istikbal için çok ümit 
vericidir. kiine gelirken, Cel~l Bayar için ve 1 - Karşılıklı kolaylık esaslı ve 

avn• .z;amanda memleketin ekonomik kliring sistemine bağlı iki taraflı uz- PL z 
J - laı,,malu. .l'lNLI ENDÜSTRiLEŞME VE 

talil için Mk ümit verici müste!ma ENDÜSTRi POLITIKAS I~ 2 - En ziyade müsaadeye mazhar I 
ıartlardr. 

1932 Eylillünde Cel§l Bayar'a tevdi millet kaydının gümrük tarifesi ve E konomi Bakanlığı, Tilrkiye'nin 
edilen gliç, fakat şerefli vazife, inkL ithal!ta mevzu diğer resim ve teklif_ endüstrileşmesini, memleketin 
]ip partisinin en mühim davaların- ler itibarile ka.ytııu: ve fakat ith!l re- hayat ve istikllli ile allkalı bir dAva 

jiml itibarile kayitli oJmıun. 1 

Adanadaki labrikalarunız
dan biri 

2 - Ham maddesi memlekette 
bulunmayan endüstri kollan ancak, 
mam(llatınm memlekette geniş mik -
yasda lstihl!k edilmekte olması şar
tile, ya ham maddesinin dahilde ye
tiştirilmesi mümkün olduğu veya 
memleketin yüksek menfaatleri ba
kımından bu endüstri kollarına .nut
lak bir ihtiyaç ve lüzum görüldüğü 
takdirde kurulabilir . 

3 - Milli sermaye ve enerjinin is
rafına mani olmak üzere endüstride 
sürprodüksiyon ( istihsal fazlası ) 
vukuuna meydan vermemek. 

4 - Endüstrinin ucuz maliyetle ça
lışabilmesi için tesis ve işletme bakı
ı;mndan teknik mürakabe. 

5 - Sanayi mamülatı fiatlarmı haL 
kın iştira kabiliyeti seviyesile müvazi 
tutmak ilzere fiat mürakabesi. 

6 - Endüstri mamUlatında kalite 
mUrakabesi ve mümkün olan sanayi 
şubelerinde normalizasyon esaslarının 
tes.biti. 

Celal Bayar, endüstride devletin 
hareket hattini ve vatandaş için milli 
menfaatler çerçevesi içinde serbest 
kalan teşebbüs sahasının hudutlarını 
yukarıdaki prensiplerle kat'! olarak 
tayin etmek suretile büyük endüstri
leşme hareketine sağlam bir zemin 
hazırlamıştır. 

Tatbikat sahasında alınan radikal 
tedbirler malfundur. Bir taraftan hu
sust endüstri teşvik edilmekte devam 
edilmiş, devletçe kurulacak endüst. 
riyi merhale merhale tahakkuk etti -
recek tatbikat programlarının birin -
elsi Uç buçuk seneden beri tatbik mev
kiine konulmuştur. 

Planm tatbikıatı bu sayımızın başka 
bir sayfasında, Sümerbank'a ait kıs -
mında yazıldığı için burada teferrua.. 
tına temas etmeyeceğiz. Yalnız bu 
plinm krlze ra~en, yani memleket 
iftira kabiliyetinin azaldığı bir srrada 
genit mikyasda makine ve tesisat sa
tın almmaın ve bunlardan doğan mali 
tııahhütlermfzfn günil günilne kar~ı -
lanma.sı ve ka~danmakta devam edil
mesi ıuretlle yUrUdilldUllinli i~ret 

etmekle iktifa edeceğUı. Netice olarak 
malt plln, daima tatbik pl~nından ev
vel getml, ve muva.ffakryetle yürü -
tUlmü§tilr. Birinci beş yrlhk planın 
bugüne kadar geçen müddet ( üç se
n~, beş ay ) zarfındaki tatbikatına ait 
umumt hillbasını bu ııayfa.da ayrı bir 
tablo halinde bulacaksınız. 

Bu rakkamlarm tahlili pl!nm ku -
rulmuıJ ve kurulmakta olan fabrika -
larm adedi itibarile yüzde 70, istihsal 
kıymeti itibarile yüzde 87,08, muhar
rik kuvvet itibarile yüzde 88,48, işçi 
sayısı itibarile yüzde 77 ,85 nisbetinde 
tahakıkuk ettirildiğini göstermektedir. 

Bu 113o/fadaki diğer bir tabloda milli 
endUatriye ait inkişaf görülmektedir. 

29 - 10 - 1937 

1 Beş yıllık endüstri plôn ı 
.._ ............... ~~~---------~ ................ --------....... -----........ ------------........ --_.......-'ı 

Muharik 
İşçi Kuvvet 

Fabrika sayısı K. w. İstihsal (ton) İstihsal Lira --Kurulan 12 12.280 25.970 86.775 26.245.00o 
Kurulmakta 

olan 5 2.940 31.450 218.950 23.850.00o 
Kurulacak 7 4.330 7.475 91.350 7..430.00o -

24 19.550 64.895 397.075 57.525.~ 

leı .. .,. 'U ana hatlarda hülasa edile -
bilir · 

a - Milli sermaye ve tasarrufu ko_ 
rumak. 

1923 de 34.900 safi tonilato olall tJ. 

Yurchtti tabii kuvvetlerinden azami 
istifade, ancak iş kuvvetile milli ser· 
mayenin ileri teknik ve bilginin icap 
ettirdiği nisbetlerde iş birliği yap -
masile mümkündür. 

caret filomuz 1930 da 98.000 safi tO 
1 

nilatoya çıkmış bulunuyordu. J{abO' 
tajm milli bayrağa intikalinden SO~ 
çok daha inkişafı lazrmgelen de. 
ticaretimizin rekabet yüzünden gil" 
den güne kemiyet \re keyfiyetini ka1' 
bettiği görülerek milli kabotaj sef~ 
terinin tanzimi için bir inhisar ku 11 

duğu ve buna mütenazır olarak bı• 

Milli sermayenin ehemmiyetini tak_ 
<lir eden cumuriyet, daha ilk yıllardan 
itibarer. mübadele vasıtası ve milli i
tibarın ölçüsü olan milli paranm kty· 
meti için tehlikeli olabilecek her türlü 
hareketlerden çekinmi!'I ve ta~arrufu 
teşvik ve hima~·e ctmistir. 

Alınan bir cok es., sb tedbirler ara
sında doğruda~ doğruya Ekonomi Ba
kanlığını aliikadar edenler şunlar oL 
mustur : 

1 - Ödünç para verme ve tefeci. 
!iğin men'i hakkında kanun. 

2 - B1nkalar kanunu. 

Bu kanunlardan birincisi tefeciliğin 
men'ine ve kredi fiatı olan faiz için 
memleketteki sermaye arz ve talebi 
nisbetlerine uygun aza_mi' bir had ta
yinine, tasarrufun teşvikine, ikincisi 
de bank~larm teknik esaslar dahilinde 
inkişaflarını temine matuftur. 

Bu tedbirlerin yaratttğ-1 müstakar 
ve emniyetli iş şartlan altında çalrşan 
milli bank:ıhrın gösterdikleri inkişaf, 
alınan tedbirlerin neticeleri ile ayni 
zamanda milli sermayenin ve memle
ket ekonomisinin gidişi için de şaş -
maz bir ölçüdür. 

Milli Bankalar sayrsı 
Ödenmiş sermayeleri 

[milyon T. L.] 
Mevduat 
İkrazat " .. 

1924 1936 
20 

22 
17 
28 

44 

85 
193 
150 

Yine milli sermaye için bir teraküm 
kaynağı ve tasarruf fikrile beraber 
ihtiyat ve basiret fikrinin neticesi 
olan sigorta sahasındaki inkişaf da 
oldukça mühimdir. Cümuriyetten ev
vel 200.000 lira sermayeli yalnız bir 
milli sigorta şirketi olduğu halde bu 
gün 3.700.000 lira sermayeli yedi milli 
sigorta şirketi vardır. Ve tahsil ettik
leri primlerin senelik tutarı da 1936 
da 3,650,000 liraya baliğ olmuştur. 

b - Memleket iş kuvvetini zinde 
ve verimli tutmak ve işçinin hakları.. 
nı korumak. 

Bu hususda başlıca tedbir, esasları 
malfun olan iş kanununun, uzun tet _ 
kiklerden ve çalışmalardan sonra, in
kilabm sosyal prensiplerine ve iş mev
zuatının en son tekniğine göre çıka.. 
rı1ması ve tatbik sahasına geçilmesi 
olmuştur. Bu kanunun henüz yeni 
olan ve bir tedrice tabi tutulan tat
bikatı bile işçimizin haklarını koru _ 
mak hususunda ne kadar müessir bir 
rol oynadığını göstermiş bulunmak _ 
tadır. 

c - Ticari mevzuatı ve teşkilatı 
tamamlamak. 

. Bu yolda alınan başlıca tedbirler 
bılhassa organizasyon sahasında te _ 
celli etmiştir : 

1 - İhracatın teşkilatlandırılması 
( satış kooperatifleri ) . 

2 - Umumt mağazalar tesisi için 
bir şirket kurulması. 

" Milll Vapurculuk Şirketi ,, ttsl' 
edildiği, nihayet devletin milli ka~ 
tajr kendine hasretmek mecburiyetıll' 
de kaldıjtz mah1mdur. 

Bu suretle kurulan Deniz Yotlştl 
İşletme İdaresi, mülga Seyri Sefaİ~ 
den 19.000 gayri safi tonilatoluk 
vapur devralmıştır. Bu idare, vs· 
purculuk Şirketinden ve hariçten ~ 
eski vapurlar satm almak ve ke11 
kadrosundan on bir vapuru kadro 11" 
rici çıkarmak suretile bugün 59.fl:!
gayri safi tonilatoluk 28 vapura sa.M 
bulunmaktadır. 

Deniz Yolları işletmesi elindeki gti 
mi kadro!'-unu yenileştirmek üzere 1 
milyon liralık kredi alınmış ve .Al.' 
manya'ya on vapur sipariş edilmişti~ 
Bu vapurlardan altısı 1938, dördii 93· 
senesi içinde tesellüm edilecekti!· 
35.900 gayri sMi tonilatoya baliğ oı1a~ bu veni vapurlarla Deniz Yolları ş
Iet~e!>inin gayri safi tonaj mecıtıll~ 
(95.000) ne ve vapur sayısı 38 e çr1"' 
caktn. 

Mim kabotajda can ve mal emniye
tini temin edecek bu başlıca tedbi! ' 
}erden baska deniz ticaretimizi ta.JJ' 
zime mat~f bir sıra mevzuat da çık" 
rılmış ve hazırlanmakta bulunmuştu'' 

Deniz ticareti bahsında tahlisiye ~ 
gemi kurtarma işlerinin millileştir.ı1' 
mesini, fabrika ve havuzlar idaresı' 
nin attığı tekemmül adımlarını 'l/e I~ 
manlarımızda işletmenin ıslahı ve ~" 
manlarm modern tesisatla teçhizi içiJI 
ahnmağa başlanan tedbirleri de ba ' 
tırlatmak icap eder. 

e - Tarife politika!> ... 
Nakliyat hizmetleri ücretlerinin d

carette iş hacmi ve maliyet üzerindr 
ki tesirleri malfundur. MUnakal!fl 
rıhtım, iskele ücret ve resimlerini' 
bütün memlekette milli ekonomi ic.J9 
larma uygun bir seviyede bulundurul
ması için Ekonomi Bakanlığında blf 
Tarifeler Bürosu kurulmuş buluıt • 
maktadır. Büro, gerek deniz nakliy&tl 
tarifelerinde, gerek iskele Ucretlerl"" 
de mühim tenzilat temin eden tekJll~ 
esaslar üzerinde çalrşmakta ve sÖ~ 
geçen tadfe1eri her sene yeniden tet
kik ve tesbit etmektedir. 

f - Küçük sanatları ve el işletf,,l 
teşvik. 

Küçük sanatların endüstrile~lf 
memleketlerde bile mühim yeri vat' 
dır . Küçük ~atlar. milli ekonoıııl 
bünyesinde büyük hayatiyete ınali~ 
kollardan ve sosyal müvazenenin ~ 
saslı unsurlarından biridir. Diğer ti' 
raftan memleket endüstrileştiği bit 
sırada küçük sanatlara inkişaf yolıl 
açmak, bizzat endüstrileşme hare1'e
tinin bir icabıdır. 

dan birini, e~onomik bütünlüğü ta- 3 _ Mali taahhiltlerimizin ve diıc.er o arak ele almı§trr. Bu dav~ me~e 
hakkuk ettirmek ve "Ekonomı"k " ve sebepleri '--dar gayesı' de m ı gayri ticart tediyelerlmizin istilzam •ul em e-
Devletriliği ,, geni• ölrilde tatbik u._ ket k .. .....,.yu tarafından l"yikiyle ... .. 

:s v :s ettiği ecrbest dovb: ihtiyacımızı kar- _.,..., a ...... . 
hasına koyarak muvaffak kılmaktı. la•ılmı• millt bir da_. .. rr şılamak üzere ihracatımu lehine m~ v v v..u • 

Mim endüstrinin Uç senelik inkişafı 
istihs~l krymetinde yüzde 47, 50, ınu
harrik kuvvet itibarile yüzde 63, 20, 
yerli ham madde sarfiyatı itibarile 
yiizde 40, 27, makina ve alat krymeti 
itibarile yüzde 25, 35 dir. 

3 - Ticaret ve Sanayi odaları ve 
~~rsalan teşkilatının reorganizasyonu 
ıçın yapılan tetkikat. 

Bu bakımdan küçük sanatları eSllsll 
bir surette teşvik için Ankara'da ge• 
çen sene bil' sergi ve bir kongre tef• 
tip edilmiş ve bunların muhassa18~1 

olarak bir kanun projesi hazırlanJll1f 
ve meclise sevkedilmiştir. 

1932 Mncsl dünya ekonomik krizL ayyen fulalık temini ve bunun aer _ MUhim olan meaele, tatbikat saha _ 
nin en hl.d yılıdır. Dolayısile Celil bC!lt dövb oalrak almabil~eği kaydL ıında memleketin ihtiyaçlarına cevap 
Bayar, icra mevkiinde, ilk iş olarak nin anla~alara derci. • verecek radikal amelt bir endüstri 
krizin tesirlerini yenmek va.zifesile B _ İthallt rejimi tatbikatında bu- politikası fle pJ!nlr ve ileri teknikli 
karşılaşdı. gUn mer'i olan G. 1. R. kararnamesi bir endüstri kurabilmekti. 

Bir taraftan kriı:le mücadele etmek menşe memleketlerle olan ticart miL Endüstride huaust teşebbUsleri tet-
vr. milli ekonomiyi korumak, diğer nasebctlerimizin hususiyetlerine l'Ör~ Tik etm~k, kurulacak devlet endüıt _ 
taraftan inkişaf tedbirlerini alma.k ve ithallta derece derece 1erbesti Ter _ rllini bır tara.ftan huıuat tetebbüs -
bu arada devletçilik prensipinin en- mekte ve ihtiva ettiği hUkümler iti- lere yeni iş sahaları açacak, diğer ta.. 
düstrile'jme sahuındaki tatbikatına barile ileride yapılacak milzakereler- raftan ferdt te,ebbUsle~n bugüne ka... 
geçmek için Celal Bayar'm giriştiği de yeni marjlar ve dolayısile yeni dar yapamadığı ve bilyi.lık !lenımeyeye 
sıstemli, planlı meaat 'ematik olarak serbe!t döviz kaynaklan temin ede _ ve7a kuvvetli tekniğe muhtaç olduğu 
~ ana çizgilerde hillasa edilebilir : cek bir müessiriyeti haiz bulu k içın uzun milddet yapanı.ayacıığı en • 

1 - Uluul ve Arsıulusal duruma t d r nma - dUstri ~helerinin bo§luğunu doldura-
uyan bir dı' ticaret politikası. a 

1 
• cak istikametlerde kunnak, kınca 

2 - Planlr endüstrile~e. KLIRING SiSTEMi : " bir pU.n dahilinde yapmak ve yap-
., - Radikal bir maden politikası. Ticaret politikamızın hususiyeti tumak " Ekonomi Bakanlığının en _ 
• - Hilli çalışmaya rasyoPel bir millt ekonomimizin hususiyetine ve düstride takip ettiği politikanın ana 

faaliyet Imk!nını verecek teşkilAt ve umum! konjônktüre uymasındadır. vuıflarıdır. Tatbikat prensipleri iso : 
mevzuat. Kliring sistemi, en bariz tesirini şunlar olmuştur ı 

İlmi ve rasyonel çalr~ma ve bunun ihracatımız üzerinde göstererek dış 1 - Türkiye bir ziraat ve ham mad-

MADEN POLiTiKASI : 

Tllrkiye'nin yalnız ham maddesi 
maden olan en mühim endüstri şube
lerinin memlekette kurulmasına de -
ğfl, ayni r.unanda dünya ham madde 
ihtlyacmın mühim bir kısmını kar§ı
limağa mliuit bir toprak altı ııervetL 
ne malik olduğu, bugün artık herkesin 
bildiği bir hakikattir. 

Atatürk Tllrklyesine parlak bir is
tikbal vMeden bu hakikatin bu kadar 
açık ve kat'i olarak meydana çıkarıL 
~ını, ~lal Bayar'ın yüksek ener -
JISıne ve büyük it kabiliyetine borç
luyuz. 

Maden arama ve işletme sahasında 
devletçe tahakkuk ettirilen ve tahak-

Bunların haricinde ticarette biiyük 
e~emmiye~i olan tartı ve ölçü aletlerL 
nın, çeşıtlı ve iptidai ölçüleri kaldıran 
ve eski ananelere nihayet vermesi itL 
bar~le Adeta aosyal bir inkilap mahL 
Y.etı arze~e? bir kanun -ıe teşkilatla 
sıstemleştırılmesi ve, dış ticaret kıl!
mı?da da izah edildiği gibi, ihracatın 
mürakabesi hakkındaki kanun ve buna 
miiteallik teşkilat da ehemmiyetle sa
yılmalıdır. 

d - Deniz ticiretini tanzim ve in
kişaf ettirmek. 

Bütün bu izahlar, son birka.ç setı' 
içinde ekonomi sahasında elde edile&S 
büyük terekkileri ifade için veril ' 
miştir. 

Celal Bayar, büyük Şefin kendisil'I~ 
tevdi ettiği yliksek vazifeyi hakiki bi 
inkilapcı ruhu ile çok kısa bir ı" 
manda realite haline kalbetmiştit· 

Bugün ekonomimizde, modern bil~ 
ve ileri teknik hakimiyetini tesiıı itı; 
ve bunu takip eden icraat ve tatbiki! 
silsilesi, onun şahsiyetini taşır.nal' ' 
tadır. 

Milli endüstride inkisaf 
[ Plana dahil fabrikalar hariçtir 1 

Kıymetler 1000 tü rk lirası hesabiyledir 

Ham madde 
vasıtası olan modem organizasyon, ticaretimizi tevzin etmekle kalmamış, de memleketi olduğuna göre yeniden 
Celal Bayar'ın yukarıda işaret ettiği- ihracatımız lehine muntazaman mü - kurulacak endüstrinin karakteri bu 
miz i!ıtikametlerde geniş ve sistemli him fazlalıklar temin etmiştir. Bu maddeleri kıymetlendirici olmalıdır. 

mesaiye girişmek için aradığı ilk şart- Son bec seneıı·k dıc tı·caret·ımı·z lar olmuş ve Bakanhğa yeni birçok ~ ~ 

kuk yoluna lronm~ olan il}lerin taf -
siHitı, yine bu sayımızda Maden Ara
ma ve Tetkik Enstitüsüne ve Eti 
Bank'a ayırdığımız kısımlarda görü - • 
lecektir. 

Müessese adedi 

Makine, 
filet 

kıymeti 

Meşğul 

e§has 

sarfiyatı 

kıymeti 

ecnebi yerli 
tsti~ 
kryıtleıi 
~ 

1932 1473 ~1 55.885 55.320 13.896 60.258 137.9" c:ihazlar il!ve edilmi11tir. 
Beş yıllık icraatm ana vasıfları 

Atatürk inkillbınm karakterine ve 
pren!!iplerine noktası noktasına uy _ Soneler 
cundur. Yalnız n!zım olmakla kalını. 
yarak aynı Z1tmanda yapıcı ve yaptı- 1932 

rıcı olan güdümlü bir ekonomi 1933 
politikası ile, CeJfil Bayar, yeni ve 1934 
sağlam bir milJi ekonomi cihazının 1935 
planını isabetle çizmiş ve bu milli ve 1936 
muazzam insanın temellerini süratle 
atmağa ve yllkseJtmeğc muvaffak oL 
ınuştur. 

1936 (8 ay) 
1937 (8 ay) 

İhracat 

101301 
96162 
92159 
95861 

\17733 
51306 
66810 

(1000 T. L.] 
Ticaı~et 

İthaHit Muvazenesi farkı 

85984 +15317 
74676 +21486 
86790 + 5369 
88823 + 6938 
92531 +25202 
59012 - 7706 
696HS - 2806 

Milli çall§mayı artıracak 
kilat ve mev:zıuat: 

tqki-

. ~ış ticaret, endllstri ve maden po-
lıtıkaları~ millt çalışmayı verimli kı-
lacak ve yeni faaliyet sahaları yara _ 
tarak millt s!yin hacmini artıracak 
başlıca mevzularda Ekonomi Bakan _ 
lığının elde ettiği netkeleri kafi de.. 
recede tebarüz ettirmi~ olacaktır. 

Millt çalt§tnayı artırmak vo organize 
~ etmek husu&unda alman diğer tcdbiı"-

l933 1397 63.343 64.989 12.375 61.258 154 • .3o6 
1934 1310 67. 110 69.150 14.178 71.351 ıs2.739 
l935 1161 70.053 - 14.752 84.525 203.531 

1936 başından Temmuz 1937 ye kadar verilen ruhsatnameler 

Müessese sayısı 

Kurulan : 
Kurulmakta olan 

66 
71 

136 

Senelik 
İş günü 

700.933 
494.902 ---·· .. 

1.195.835 

~i 
4.326 
8.168 --12.494 
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Endüstri programmda 

Rolünü hakkıyle 
başaran banka 

run!~ri~~i ,bet yıllık endüstri prog. 
Silmer B b~ka memur edilmit olan Endüaırl prol1J'tlllllmuın en 
el yıh:na,ı~Ü Cumhuriyetin on be,in. mühim e..,.•lannı dok .. --
titi en 11hı!!1lı: bir kısmı ve gözet- - -·-
mı taba~ llnitelerile bu progrL 
tedir. ettirmit olarak girmek.. bNmfı, 1eUilos bl"Qllfl H 

blm Rnc!U.trt proırunımum en mn_ maden endüaırld tsıkil edı
los ~lann.ı dokuma brantı. selli
•tmekte iıdJ.'" Bmaden endU.trisl tqkil 
tilnıf . u btt llç branşta g6ze_ 
ır.raır: ı::an fabrikalı~ bllyük bir 
kalan bi rn tamamlannut ve geri 

yordu. Bu her liç brantta 

göseıilmft olan fabrikalann 

lenı;ırte rb:fU::::~~ de inpatı iler. büyük bir kıımı bugün ta-

allll ~ ae,ne sarfında E~li ve NL mamlannıu bulunmaktadır. , ___ , s abrikalarının iflemiye bq- "'Y 

-uaıyle Sll-
IDer Bank tara
fından idare e
tlllınelrtı olan 
"-•let PIJDuk
ha fabrilralan. 
anı •rıaı d8r
le 'Ylnnıftır. K:ı
• a.nan Af
fında kunılmut 
•lan bu dört 
tseyı.t fıbrlka
ınıın mecmu it 

•rıımm 88. 700 

•ldufunu Ye 933 
MlıMlnde milli 

11111111111111111111111111111111111111•~ .. -----Birinci beı yıllık en- S -Jmıri programını tat- : 
bika memur edilmiı o- a -lan Sümer Bank cum- S --il ---= ~ 

huryetin on beıinci yı
lına, büyük bir kıımı ve 
gözettiği en mühim ü-

J• nitelerle bu programı 
tahakkuk ettirmif ola· ! -----rak girmektedir. ----• • 

pmnaırı11 endle- Sümer Banlıın meruacaı labrilıolarrnJan: ~ kombır.-. :Unla batan it yelr.Gnunun ancak 
•000 • nrdıtını 16a8nllnde tutmalı: 

.. rektlr. Bet Mnt Affında lı:1 
endüıtriznldiı it pamu u 
189.100 1 yani i~~u 94.000 den 
_ ,_ ' ~ mislıni qmı1 bir 
•&&ima 'Ylnnıtaa, bu% 100 &rt1f1 hu. 
au.r endüstrinin nlebeten nıahdud 
katımı olan terakldatncSetı ziyade ._ 
ili devlet f ıbrlkalarmm Jr.unılutu ~ 
IDhı •tmi•tir. Gene bu aayededlr kl 
lbilll •ndilatrimidn ı 929 da ancak ;g:·: 1:"1 olan pamuk iıtihllld 
dart -• il milyon tona yilbelerelı: 

~• art:nııttır. 

,_1!9:_ ~ 1.475.000 kilo olan 
IDilyon kilo llDlnn bu Mııe altı 
dld Y1I kolayca qacalm: tim_ 

en l&flemek mllmkündtır. Devle
tin rerelc hulul! tetebbOıleri tefVfk 

-~ ~Çlıi aıaıtı tıtdbirler, ~be Stlmer 
~ bnaılyle blsaat kurdutu fa 

ltnıklu ~talnde TUrldye, bOtlln PL 
fabrib1.,;;c=mb lçerden ve kendi 
.t~ ~-:: tbe flılayacak bir ıe. 

ınn!~~ ~z r;,ı;~~~i _ 
lıtmaya bqlamı ~ plyua için ça. 
rlkaımnı tenıetf 0 an Rrefli bes fab.. 
•tılınrıtı. Fabrik 1934 llktetrinlnde 
tecrtıbe lnıalltl ~ 193S IODlarmda 
bu sene batınd~ utrqtıktan sonra 
dnreaine cirmi burfl nonnaı fauJiyet 
tabı. aal ' unuyor. Mermer. 
bezi ve ::r:r, P•tlaka, saten, mendil 
•den ErefUe f::,~:ı!nce çe,ldler lmll 
1ıfının tet'Y{ld 1 

11 Ziraat Bakan-
lahiaı sllratle ~:n::ı-;nlekette ekilme 
1ı Pamuklara tabir bl~ usun elyaf. 
te bu ekimin d b r mahreç olmu, 
knvetU mtlte.:ık fazlı lnkltafı için 
tir. Rrefll fabrlk nzlyetlne ~rnılş. 
Httlfi Yilkıek ~nım plyaaaya ar
IDaınQlltı be ~ı. ta lııesltt Avrupa 
rerebe flıt ~z:~ erıne &erek kalite 
lttek piyasada .;~undan Oıtlln görfL 
rlka lfpırftlerl ka tt ~Prlınıt ve fab. 
~iyetıt relmitti ""~ •Y&lnıyaeak bir 
dokuma tezglh r. s.ooo it 'Ye 300 
rlka receU ını malik olan bu fab
ladıf ızaınan":n~ü~Jü çalı,nııva bq. 
calı: ve sen de şç sıyııı ı 500 e çıka 
htihl.Alr ed:rekl,5 mflvon lrllo Pamuk 
ve IS ıll 7 Ji1z 4

•5 !111lvon metre bez 
edecektir. bin kilo ince iplik imll 

ErefU fabrlkq 
lantraliyle i•leıııe1ı: 1 •inıdi körnUr 
nin en büyiik kı-:;ir. Pıkat sene. 
den ılaca~ı kuvvetJ 

1 f rviz dereain. 
daha az maırafla ce e fabrikaya çok 
cek olan idro-eJeL... ~:nn temin ede. 

,_ ıu:rı& santralın 
pıUIJaıı Uerlemekted' F b ın YL 
Celı: ıeneden lt"b ır. a rib ~le. 
lıt'f d ı arer. bu santrald 1 1 e edecek k an 
aylarında kö:nÜ anca yazın en kuralı: 
caktır. r santralına bq 'l\lfL 

NAZtLLt BEZ FAB t 
29.500 if ve 768 R KASI -
sonra bUyülı: lezgthJa 1Cay1eriden 
alan Nazmı :,';k /tibariyle ilı:incillfi 
ıt ve ıno t z abrilı:asınnı da lnta
ernı· n aj itleri tam•miyle aona 
1 '' ve fabrika ı l~. nUrnune ına~l!• başlıyarak 
ııı~nde teşhi~Q~lerını lzmir ıer
lerı Uzerinde ~ıttir. Baıma ÇCtiJ
lUrnüzBn peJı: ça 1,.._ bu fabrika, k8y. 
lllı:ini kartıl Renıt .o!ın basma lstih. 
ket ekononıı=1 ıtıbariyle memle
yet kazanrnakt de huıuıt bir ehemmi
aynı Zlbftanda 1 ır. Nazilli fabrikası 
gibi Yeni bir ~n::'lekete bamnacılık 
mı, olmaktadır 2 ~ Sahaımı da ar. 
harcıyarak aen' d ınılyon kilo pamuk 
basma irnAl ed:ceek 20 nıflyon metre 
mızın. çok iyi haz ~lan bu f abrlka.. 
elinden çıkan illı: ır •nnııt uıtaların 
fevkinde görüJnıu ınaınaıı~ri tinıidin 
de halkımızın bU~ İzmır sergiıin. 
brtılaıunıttır. talı:dirleriyle 

PAllUICLU ENDOSTRIMIZ: Bugla lpeıaelcte olaa d~rt devlet 
labrihızuua hpuiteleri p cetvelde urilı olarak g6rillmelctedirı 

luta " aerebe blltt )'IDeklltlyle flnln pırlak blr tesahllrUnl tet1dl et- telif fabrikalarına tahal• etdtl llMt 
yabancı mallarına llsttln klfıdları pi- mittir. ve ltletmı •rmayelerl ye-kama 
y .. da bClyflk takdirine m•duır ol- 1939 seneal sarfında tamamlan- 22.872.714 ve yenf taiılerine aarfet. 
muıtur. ınq olarak faal.,.te geçecek olan Ka- tiği de 7.636.430 lira idi. Bet yıllık 

Dünyanın en modern mUeaeaele. rabillı: fabrikaları bam madde olarak programın tatbikine baflanalıdanberi. 
rinden olan bu fabrika ıenede 11 bin 450 bin ton maden cevheri ve yine Silmer Bankın bu program icabı ola
ton Jı::Ağıd lmil edecek kapuitede idi. takriben 400 bin ton kömllr lıtlhl&k r~ tahılı ettiği ·~~aye yekOna 20 
Fabrikayı illve edilen yeni teaiaatla edecektir. Fabrikaların ham maddeai mılyon lirayı geçmı,tır. Bi~~ 
bu kapasite 15 bin tona çıkarılmıştır. olan demir cevheri, memlekette bu. rabilk fabrikalarının bankaya taımuu 
Evvelce yapılan hesablara göre bu lunmut olan zenıin madenler iıletl. ettiği büyük murafları glSslSnflnde 
fabrika ttlrkiye iıtihlikinin yarnını linceye kadar muvakkaten !t•rlçteıı tutan Kamutay bankan~n 8nce 62 miL 
kaı-.ılıyacaktı, fakat o zamandanberi getirileck, kamUr ihtiyacı lae çok ya. yon Hrı olan tennayeaıne Z8. 12. 19~ 
memleketin kAğıd istihllki ehemmi- kındakl Zonguldak lıavıuından te· tarihli bir ek kanunla daha 3 buçu. 

Balmk87 
Kayaeri 
Ere fil 
Ne.&iJU 

tı 
adedi 

10.000 
aı.ooo 

10.200 
29.500 -18.700 

Tezglh 
adedi 

280 
1080 

300 
768 

2.428 

Saydığımız dört fabrikadan ma
da Sümer Bank, 11 Bankası ve Ziraat 
Bankumm mtlfterek sermayeleriyle 
kurulan bir tlrJr.et Malıtyada )"efti 
bir bes f abrlkasının tealai w idaresi. 
ni tberine alrw1 ve bu fabrika mUte. 
~ide ihale edile.ek lntasına Uç ay 
ö?ce filen batlanmıttır. Bilbusa f&rk 
vıl&~tıerlmisin iplik •e bes ihtiyL 
cını karıılamaJr. mabadlyle kurul
ınalrta olan :\falatya fabrikası 10.000 
if ve 430 tezglhla çalıtacalr, 750 ltÇi 
kullanacak" senede t.4 milyon kilo 
Pamuk istibllk ederek 050.000 kilo 
piyasa lplifl ve 792 bin kilo bea lm&J 
edecektir. 

Malatya fabrikası da tamamlan. 
dıktan sonra devlet eadüıtrilinin iğ 
adedi 100.000 e ve tesı&h adedi 2858 
e çıkacaktır. Halbulrl 1935 de bUtJn 
husuat fabrilı:alarm lf aayıaı 112.78 . 
ve tezdb uyası ancak 1589 du. Bu 
rakamlardan Jı devlet fıbrikalarınm 
rnlllt pamuklu endüstrimizde ı,gaİ 
etdfi .. nlt ve ehemmiyetli mevkii 
anıamaıı: ıtıç değildir. Bu hlldm 
mevki, devle'Je pamuklu endtıatrislni 
•da bir kontrol ıltmda bulundurarak 
Pln1ada nazmı roltl OYD&mak imkL 
nnu Yermektedir. 

Bırrea merino. labrilttı.: 
Gene dokuma bran,ını dahil bu

lunan '" 28 s"nte•rin 1934 de temeli 
Buraıada atrlan .Merinoa ytın iplik 
fabrikasının da lnp ve montaj itleri 
tlınaml&nmlf, fabrika tecrübe lmall
tına bqıamıttır • Hanı nıaddealnin 
3 80 ni memlekette yetittirilmekte 
bulunan uf kan ve yarı kan Merinoa 
koyunlarının yapağlarmdan temin 
edecek ve bu SUJ' tle memtelı:etlm.Ude 
~erinoacululı: gibl ileri 'Ye karlı blr 
zıraıt tubeıinin inkitaf ına 101 aça. 
cak olan bu fabrika 16.340 if le çalı
tac~ aenede bir mllron kilo taran. 
mıt. 1Plik imll edecektir. Bu milı:dar, 
en ınce lpllldır milıte.na olmak üze-

4500 
1.500 
2.400 -
9260 

lmallt 
Pamuk tplilı: Bez 

lstihlikl kilo Kilo 

1.100 

5.500 
1.400 
2.000 

10.000 

3.500 962.000 
14.000 5000000 

600.000 600.000 
- 1.800.000 • 

617.500 8362000 

n yünlü dokuma endilltrimizin ihti 
yacmı Jr.arplayac:ak bir hacimdedir. 
Sermayelerinin en mHhfm lı:ıunı Sil. 
mer Banka ıid olan Feabane " He. 
reke yiliılll f.abrikaları da ince iplik 
ihtiyaçlarını Bursa fabrikaaından te
min edecekler ve bu suretle hariçten 
idh&l etmek mecburiyetinden kurtu
lacaldardır. 

Sellüloz endüıbÜi: 
İZMIT KAÖID FABRİKASI -

SelUUoz endllıtrisl branıınm en mtl
blm üniteai olan İzmit lı::Afıd ve kar. 
ton fabrikasının a~ıht reaml geçen 
ıonteşrinin 7 ıinde yapılmıttL Bu 
fabrika o zamandanberi haldkateo 
&ökaümüzil kabartacak bir intizam ve 
mUkemmellyetle çahpnaaına devaiıı 
ederek memleqt ekonomisinde tıse. 
rlne aldrfı rohl muvaffaklyetle ~r
mekten geri durmamıt n gerek ucuz_ 
t • ,,,. ", 

SümeT Bank Genel Direktörli 
B. Narallala Siimer 

yetil nisbette artmıt bulunu.yor. min edilecektir. Fabrikalar senede milyon " 11. 6. 1937 tarllılliblr ka. 
B t d 1 · 1 d 200 000 tona yıkm ham mamQI de. nunlı da daha 15 milyon lira llve et. 

u ar ıt o ayısıy e program a • •-•' d L 1 mi b ti Sflmer Bankın itibarf 
d 'k' · LA v d fab ik b' mir ve çelik borular MU&& e ece&t r. t. u aure e ınevcu 1 ıncı &&iP r asının ır • 1 __ 1 l i d hd ı -" 500.000 liraya çıkmıtm 

an iSnce vücude ıetirilmeai ihtiyacı Bu fabrika arm t'C91• n eru e •rmayeı ov. • 

hbaedilmi• ve bu fabrilwıuı da te- etmlt olan Braıaert ılrketl hUlrl\me- Yerli Mallat Pazarlan 
meli, ilk fabrikanın aç_ıhtı eanumda timize, ıenetlk tıktldlerte 8denmek Bankanın, yerlt inallamı satıp. 
meraalmle atılnıqtır. lntUt devam tbere O/o 5.5 falsle 2.475.000 Sterlin- na n propqand•ma hbmet etmeli 
etmektedir ve bir yandu liparit ilk bir kredi •Çlll1'ttr. üzere bqhca şehirlerimizde t•la ıt. 
edilmit olan makineleri gelmiye bat- KarabUkde eaaı fabrika intaatm. mit oldutıJ yeril mallar puarlan 
lamıttır. 1939 b&flarında bu fabrikL dan kok furunları ve yUkaek furun- devlet fabrikaları gibi bUtUn mlllt 
nın da faaliyete geçmesiyle, kiğıd lar, tamirhane, aantrıl binalannm in- fabrikalarımızın mamOlleri için da 
iıtihlikimlzin pek bUyük bir Jr.ıamını ••11 faaliyetle denr.ı etmektedir. IJ. milkemmel birer yayma vaııtuı oL 
içerden &artılamak n.ziyetine &irebi- tiaak hatları da kıetı-en tamamlanmq . muş ve bu kanaldan yeril matlanmı. 
lecetla. tır. Ayrıca fabrikada çılıtan mU.heD- sın halka tanrtılm11ı huıuıunda bil. 

GEMLİK SUNt !PEK F ABRL dlaler, memurlar " uıtalarm ikamet- ytik munffakiyetler temin edilmi'" 
KASI - 28 aontetrin 1935 de teme. leri için Kapullu yaylasında blklm tir 
li atılmıt olan Gemlik sunt ipek fab- bir me'Yldde bir mtıdllr evi, blr beklr. B lıa b. • 
rilı:aamm da fntut ve montaj itleri Jar pan1iyonu, dördeı daireli altı an ıncuı. da A k um 
tamamlanDUf, fabrika tecrübe imali- apartmanla 12 ter odalı tek katlı beo Uluı meydanın . n aram rl 
tiyle ittigile ~lamı;tır. Muhtelif bina yapılmı" daha dört bina yapıl- en .güzel ~oder'l bınalarınBdank bi

14 • · makta bulunmuttur halınde yükselmekte olan an an 
cını ~e n~ralarda &ilzıde biıı kilo ' umum müdürlük binaıı meydana çı ı. 
suni ıpek ıplıği imli edecek olan Senpılk endOttrisl bnn1mdan mı• bulunmaktadır. Önümüsdelı:l ..,_ 
bu fab~ika bu sahada milli endtı.trt. Porselen fabrikası '" 1dmya endUL ne zarfında bu binanın ~amamlınma
nc:ain ibtıyaçlırı!'ı tamamen kırtılaya. triıi branfından muhtelif fabrikalar. ıiyle bankanm ıube ve aervlalen 

1r vazfyetc1dır. la, JCendlr ihzar fabrilrılın ve Kara. muhtelif binalara dağılmıt vaziyette 
. Ereğli ve Nazilli bes, Bursa Mt- bUkde 1ruru1acak otan Çimento fab- kalmaktan kurtularak bu binanın 

rınoa ve Gemlik fabrikalariyle Sil- rlkaaına ıid ttftd ve projeler nihaf içinde toplanacaklardır. Aynı saman
mer Bankın bu ıeıı~ zarfında tmnSD'L ufhuma gelmit bulunmaktadır. ö. da tehrimizdeki yerli mallar puan 
l&nnut olan fabrikalarmm uynı cSar- nilmüzdeki eene nrfında, be' yıllık da bu binanın altında açılacaktır. 
dil bulmuttur. programın bu aon Afhalırı Userinde Netice• 

SELLULOZ FABRtKASI - Is- filen ite bqlanac:ak; bu ıur•tle bet Yubrdaki izahlardan açık bir 
mfllJr.ttte ikinci lı::Afıd fabrlkuiyle bir- ıyılm bltmeeinden 6nce, programdı surette anlatılacağı gibi ekonomi .._ 

• bir de aelUiloı: fabrikasmm te. tuarlanmıt olan bUtUa teslaler mu.. buında devletin filen yapıcılık ve 
meli atılmı• w bu fabrilr&nın inta va_ vaf fakiyetlı batarıhmt olacaktır ku 1 lı: ifeaine doğru ilk adım 
:yed de birinclai.ne muvazi bir seyir Diler labrikalar t ve r~~u t:crü"ı: olan b~ yıllık endü• 

klb etmekte bulunmu,tur. Demir SUmer Bankın ldarealnde otan tri programı, emin ve mUtehı•ıa eL 
~:lrikl buwıunda uğranılan mlltki- Beykos deri " kundura fıbrilraaiyle, terde, büyük bir muvaff akiyetle ao. 

bu in.patı biru geçlkdinnitee cSc, aermayeahıln en büyük inamı Sümer d' il k üzere bulunuyor. SU. 
temelleri hazırlanmr, otan bu fabri- B L ld bi . k f d id na er ır me .. . 'ni '--· 
lı:aların iakeletlerinbı i ıına -ı..·n. an&a a r tır et tara ın an are meı B~nlı:ın devlet enduıt~ıaı. .."'r-
da batlınacaktır ftf8 ,~ edilmekte olm Herelı:e ve Felhane ma ve ııletme buıuıunda şimdıye Jr.a. 

k ,__ • yüıtltl doklima fıbdblan, kna ban. darkl çalıtmaları, fıtikbal için bi.e 
UfU1&11&kta olan •elHUos fabrika. kanm Bln'8ftdıld ylaHl fabrikası b" ük Uuüdler verecek bir olgunluk

aı gerek ktğıd w gerekse aunt ipek çok mtıaaid ve yUkaelen konjonktür ı:J 
fabrikalırmın. ıillhlanma faali.yeti. prtlan içinde faaliyetlerine devam 

1~evlet fabrikaları endüstri var. 
~i hızlanınaıı. dolayısfyle dıprdan etmektedirler. Sflmer Bankın muht~ lığımızın en can a.Ja:ak gediklerini 

ti nl gU~l8'11lı' olan ham mad4ı lla- llt mclüatrt tete\ıbftalerinln yılı:Qnu büyük bir süratle doldurarak, yurda 
Yac;larını lcarplıyacatı glbl• Urb 9.270.lU J•M-a ••••• i d.._.L,ıri r bi k iL '--·-

endU.trimlze ihtiyacı olan selHllosu -·r -- t ır..u va - sıhhatli ve sağlam r e onom .... "' 
temin etmekle Mlllt MUd fa b drr. rulut temin etmek için ıçılmııı olan 
lumı ' 1 amı~ L Plannanlar oe •ermaye: mücadelede lı:endilerine dilıfen •ul-
pya~~~r.da ayrı bir ehemmiyet ta. 1tl1 blıtmda 8Umer Bnkm muh. feyi müdrik olarak çalıpaktadırlar. 

Bilhassa ıellWos bam madcl.tnln 
buhranlı bir zamanında kurulmakta 
olması da bu fabrikanın kıymetini 
bir kat daha artıran bir keyfiyettir. 

Karabilk J emir ue 
~elik labrikalan: 

Sümer Banlc 
l116riJıalannJ4 
mtıldne baıınJa 

sallpliar 

F abrikalarJa ,alqan ıen İf~ kulan 

Maden endüatrlıl brın,mc!an ol
mak t!zere KarabUkde lnırulmasmJ 
tıqlannuı olan demir " çelik fabri
kalan mlllt endüıtrinin en btlyflk w 
heybetli ünitesi, endllıtr'.letme davt.. 
muın en terefll nferi olacaktır. Te. 
alıi muht~llf ing,lliz malt ve endllıtri. 
yel grublırını teman eden Bra•ert 
tlrketlne bante edllmlt otan bu fab
rikalar rrubunun ehemmiyetini teba.. 
rUs ettirmek için Sümer Banlı:m bu 
ite tahsis edecetl sermaye yelrdnu
nun 22 milyon lirayı bulıcatını sik.. 
retmek ktffdlr. 3 nisan 1g34 de fn
ıttlls Blçlsfnfn hururlyle temeli' mi. 
mıt olan ha fabrikaların !11n1t in&: 
nll'nlln gerebe Sir Peni Loraı'ln 
nutuklarında tebarüz ettirml, olduk.. 
tarı gibi, aynı samanda TOrk-tngllb 
cloatluk mtlnMebetlerlnln .,.. fıtbirlL 

) 
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Hava Nesli 
Türkkusunun kahraman çocuklar1 

cumhrivetin 13 üncü vıhnda 
çolr büvHk basarılar qösterdiler 

Biı gün Gül Ayşe 
hastalanıyor. Derdli 
kadın ömrünüı. son 
anlarının yaklagtı~
nı hiaaedince babası
nı ve köyün muhta
nnı yanına çağırtıyor. 

Onlara di§inden tır
nağından arttırdığı i
ki liracığını hava ku
rumuna vermelrrini 
''""; •et ediyor. 

Goı Ayşenin 
İki 1 iracığı ! 

Bu bir hikaye değildir 

Türkkuşu filoları 

Memleket turlarında 6800 

kilometre .vol do/astılar 
Bu büyük bayram 
günü bütün turk 
milleti, kulakları· 
na milli marş ka· 
dar ahenkli ve ca
na yakın gelen mo
tor gürUltüleriyle 
başlarını yukarı 
,aldıracaklar v e 

kendilerine yur -
dun dört buca~ından selam ve sevgi 
getiren çelik kartalları selimlayacak· 
lardır. Buglin en büyük me&eleleri
mLıden biri olan hava tehlikesini, 
büsbütün yok etmek ,için, bütün .ınil
letin bu motor sesine aşina; bütün 
milletin bu kartala yakın bir dost ol
ması lazım geldıgini haykıran hava
lar1m1zın çocuklannı kollarımız ve 
kalbimiz açık karşılayacağız. 

Son bir yıl bu sevgiye o kadar hak 
kazandırmıştır ki.." Bom boş bir yurd 
köşesi, fakat bir tarih parçası olan 
lnönünde bulutlar arasına yükselme
nin sırrını öğrenmek için toplanan 
bu çocuklar birer kahramandırlar. 
Onlar, bugün gözünüz yaşararak o1e 
kalbiniz heyecan içinde seyrettiğiniz, 
içinde bir parçacık havadan başka 
bir şey olmıyan paraşüt adındaki 
ıemsiyeye gül ömürlerini teslim et
mek için ne kadar çalıştılar. 

••• 
Türk hava kuru-
nunun bir yılım 
bir gazete sayfası 
içine nasıl sığdır
mak mümkün ola
bilir? Hiç bir 
memleket işinin bu 
kadar çok tarafı 
yoktur. İnönündı 
yükselen havacılıl 

'ehrı, bu me ....... ketin hürriyet ve 
istiklalinin emrettiği yep yeni bir 
kuruluştur. Orada kurulan şehir, 
beton ve mimar yüzü görmiyen Ana
dolunun bu köşesinde yaşayan vatan· 
daş yığınlarına modern yapıcılık öğ
retmiıtir. Belki henüz trene binmiyen 
İnönü köylerinin çocukları, tayyare
ye, ofumobilden daha çok alışmışlar· 
dır. 

'Mekteblerimizde havacılık, delll 
haline gelmiştir. Kültür bakanlığı, bu 
milli meseleyi, genç neslin hayatına 
ıokmak için tedbirler almıştır. Oğret
menler; yurd bilgisi dersinin yam 
başında yurdu koruyacak tedbirlerin 
vacılığının kaynağı, bizim bütün var
rularımıza anlatmaktadırlar. Türk ha
vacıhgının kaynağı, bizim vütün var
lıklarımızın temeli olan mektebler o
luyor. Modelcilik dersleri, el işleri a
telyel~rinin baş işi olduğu gün, ka
nadlanmak aşkı, bir yurd borcu, en a
sil bir spor ve yirminci asır gururu o
larak çocuklarımızın gönlünde yaşa
yacaktır. 

••• 
Bir havacnık sene-
si olan cumhuriye
tin on üçüncü yı
lındaki faaliyetin
de, türkkuşunun 
kahraman çocukla
rı, bütün enternas· 
vonal mikyasları 
"'llt üst eden muvaf 
fakiyetler göster

diler. Hiç bir ı ~ınlekette planörcülük 
hareketi, Türkiyede verdiği netice
den daha üstününU temin edemcmis-

tir. Hiç bir memleket planörcülüğü, 
türk gencinin yüksek kabiliyeti saye
sinde bu kadar ucuza mal olamamış
tır. 

Kırk basit uçuşta bir planör kıran 
Avrupa gençlerinin önünde bizim ço
cuklarımız, 1937 yılının altı ayı için
de yapmış oldukları 2t.40S uçuşta yal
nız dokuz pHlnör kırmışlardır. Basit 
bir taksim işi: Onlar 40 uçuşta bir : 
bizimkiler 2379 uçuşta bir •. Bu mik
yası havacılığın bütün faaliyet saha· 
lanna gcnitletebilirsiniz. Çocuklar; 
vUcud ye kafa inki .. fının en yüksek 
rütbesini istiyen havacılıkta da bi· 
zim yüzümUzU ak çıkardılar. 

••• 
Örnekliğe misal 
vermek lbımdır. 
İzmirdeki paratilt 
kulemiz, beton pa· 
raşUt kulesi olarak 
dünyanın kendi ti
pinde ilk kulesidir. 
Bir türk mimarı; 
ıavacılığımıza gü

zel bir eser hediye 
etmek B§kiyle ounu yapmıştır. Davi 
aslında o kadar kuvvetli ve yaratıcı
dır ki, kendisiyle ali.kah olan bütUn 
mevzulara bu dinamizmi veriyor. Pa
raşüt kulelerimiz, daha bitmeden ve 
uzun boylu tecrübe edilmeden Bilk
reş ve Selinik'de eşlerini kurmak ü
zere dost Romanya ve Yunanistan 
planlarını almışlardır. 

Sovyet Rusyada ferd kabiliyeti i
tibariyle, yeti§!tikleri müesseseleri i
dare edenleri hayret içinde bırakan 
çocuklarımız: bu ıenc, bütiln dünya
yı dügündüren bir varlık gösterdiler: 
Geçen ıene İnönU kampında muvaffak 
olmuş plinörciller arasında seçilen 
on sekiz genç hava kurumunun yeni 

kurduğu motbrlu tayyare mektebine 
alındı. Bir pHinörcünün, pilot olabil
mesi için bazışartlar vardır.İlk yetiş
me devresinde yanında muallimi as
gari iki yüz uçuş yapacaktır. 

Fakat bizim çocuklarımız; havacı
lık ananesi nesilden nesile geçen 
memleketlerde bile en üstün görülen 
bu devreyi hiçe saymışlardır: Bu 
gençler arasında daha yirminci uçuş
ta yaln~ baılarına uçmak kudretini 
gösterenler olmuştur. 

TUrkiyenin ilk turizm pilotları: dz 
bu satırları okurken duyduğunuz mo
tor seslerini, hava tabakalarını yaran 
birer kıymet haline inkilab ettirerek 
göklerimizde dolaşıyorlar. Onların sa
yısı bugün on sekizdir. Gelecek sene, 
gene klasik mikyasları hatırlayarak 
bu rakamın otuz altı, yetmiş iki ve sa· 
ire olacağını dilşünmcyiniz: Yirmi u
çuşta pilot olmuş ..• Türk çocukları a
rasında bu istidad ve kudreti mikyas 
tutarak bir eleme yapsanız, bu mem
leketin ihtiyacı olan pilot saym bir 
anda temin edilecektir ve türk hava 
kurumu, bu hakikati bilmiş olarak ça
lışıyor. 

••• 
TUrkkuıu filola -
rımn memleket 
turlarında dolaf • 
tıklan yerlerin u· 
zunluğu, 6800 kilo
ıpetredir. 6800 ki· 
metre. Bu uzunlu
ğu fU vahit ile öl
jünüz: Bizim için 
değerli ölçümüz o-

lan demiryollorı
mızın uzunluğu, 

henüz üç bin ki
lometreyi dol
durmadı. 

Türkiyenin bir 
çok yerleri, tay
yareyi daha bu 

sene yakından gördüler. Buna rağ
men 9ebiröen saatlerce uzak 
olan hava meydanlarına, halkın nasıl 
koştuğunu, tayyareye•binmek için na
sıl çırpındığını, nasıl yalvardığını pi
lotlarımız anlatarak bitiremiyorlardı • 
Tilrkkuşunun baş öğretmeni Atatürk 
km Bayan Sabiha Gökçen'in şu söz· 
lerini burada nasıl hatırlamayız? 

"- .... Hiç bir şey değil, bizi dai- bir arzu tnesele-
rna Uzen şu oldu: Halkın tayyareye l de değildir. 
birunek arzuıunu yerine getireme· Bir zarurettir 
mek .... Yaş ve meslek farkı olmaktı- Yakın zamanlar
zın, kadın erkek bütün vatandaşlar; da memleket mü
bizden bunu ısrarla istediler. Eğer dafaası realiteai
imk!n bulsa bütün türk milleti, mil- nin karşımızda 
yonlar halinde uçacaktır." dikilib : "-Ha-

r 
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Son bir yıl İçinde 
havacılığımiz İçin 
ne işler yapıldı ? 

._ 1/o lf. vacı mısınız ? 

~a~a~ılık ..... Şu, dört heceli kel}· I Diye bir sual sorduğunu gör~cek· 
~en_ın..ıçı.n~e neler ~~lı olduğunu b~r siniz. O zaman kanadıız olduğunuzu 
dilşilnunüz. Yurd mudafaası, en asıl söylemek ne a d b' d .. ·· · 

Bu aene, (/nönü) Türlılıuıu kampının (105) 
planörcü yetiftirmeaİ, (Etime•ut) talıi motörlü 
tayyare kampımızın ilk uerimi olan ( 18) 11encin 
ç.ok iyi notlarla turizm pilotu bröueai almaia mu. 
uallak olmalan, motörlü tayyare mektebimizle 
her iki kampımızılalıi teaiaatın; Ankara, lzmir pa. 
rGJÜt kulelerinin tamamlanmaıı; tayyare, planör, 
paraıüt aavıaının ihtiyaca göre çoğaltılmcuı .,. 
Türklıtuıu lilolarının memleket turneleri, aon 
Cumhuriyet yuının .,,,, hauacılık çalıımalariyle 
11•çtiğini 11öaterir. Bu çallf"'alarunızı daha çok 
hızlandırmaia mecbur oldulumuııu biliyor, her 
;»eni yıla girerken, arkada bıraktıfunız meaaiyi 
kôli t1Örmüyoru2. 

UirGJma aahamııı t1eniıletlikçe türk milletinin 
cömertliği U• türk 11•nçliiinin alal«uı da artmak. 
taclar. Bütün vilayet merkulerintl• yapılan lron. 
WNIM'.n utihaal maddelerinden haıJacılıfımı:ıı için 

spor, yeni bir ateme karıımak zevki .cı. ır: . ır uşun~n~ze .. 
yer yüzüne yukarıdan bakmak aaade- . O zamaı:ı s~~ın ıçın şunu soyhye-
ti, temiz hava esrarlı bulutlar kiina· bılecekl~rdır. - Bu vatandaş, mem
ta yakın olm~k güneşe daha' parlak leket müdafaası zaruretlerini çok iyi 
semayı hakiki ;engiyle go"rmck Bü: kav~amış bir vatandaş değildir. O, 

... yenı zama l k" ·· ·· .. d .. tiln bunlar bir tarafa; fakat iyi bir va- n arın oturumu ur ... ., 
tandaş olmak için; havacı olacaksınız. 

••• 
Fakat bu "olmak,. vasfı, nihayet 
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yüzde iki uermek INrarı üzerinde birlepneleri, 
milli haucuiyetin en yeni tuahürlerindendir. Bu 
derin yurdaeuerliği taktii. ue takdir etmek, hepi
miıı için borçtur. 

Yolumuzun henüz bGfındayı:ıı. Atatürk neali.. 
nin baf uaalı, uçucu nehl olmaktır. Bu 11~eye er. 
mek için haı.ıacılık aeugİaini tahail çağındaki t1enç. 
lere tattırmağa çalıfıyor, modelcilik kuralanmıL 
dan geçen öğretmenlerden iatilade etmeğe çok 
ehemiyet ueriyoru:ıı. Bütün bu çalıpnalar bir (mil. 
letce hauacılılı kalkınmcuı) haline gelinciye kadar 
hamlelerimai her yıl daha çok kuuuetlendirece_ 
iiz. 

Gerek devlet makani:ııma•ının, 11erekae ment. 
leket matbuatının Türk Haua Kurumana lutlet. 
tikleri yardım ue kolaylık karfl•ıntla duygularımı 
(minnetdarlık) kelimeai bilmem bütün canldığiy. 
le ilcule edebilir mi ? Fuad BULCA Türkkuıu'ndan Bn. Yıldız 

ve Bn. Naciye Toro• 

Hadise köy 
defterinde 
yazılıd1r 
Bu bir hikirye değildirı 

Hadiae köyün karar defterin
de yazılıdır. Formalitesi tam• 
drr. Mühürü ,imzası, her feyİ 
var. latiyenler taadikli bir au• 
retini görebilirler. 

.., 1# .. 

Acıpayam Denizli Tila,... 
tinin bir kazaaı; Cumayeri de 
bu kazanm bir köyüdür. Kau• 
dan on iki aaat uaakılkt.a. k ... 
dl halinde, küçük, ılrin bir A· 
na.dolu köyü. .• 

Bu köyde oturanlar araam· 
da Gül Ano isimli bir kadın 
vardD' Gül Ane, koca.amı Ks
tulut harbmda kaybetmittir• 
ihtiyar babasından batka kim• 
seıi yoktur. Tarlaamda kö,..lil· 
nün yardımiyle çalıpaktado-. 

Bir gün Gül Aıne butalanı· 
yor. Derdli kadm, ömrünün IOft 

anlannm yaklaJtıimı his edin
ce, babasmı ve köyün muhtarı• 
m yanma çağırtıyor. Onlara, 
ditinden tırnaimdan artırdıi• 

iki liracıimı türk hava kurumu
na vermelerini vasiyet edİyOl'S 
Onun sevgili Mehmedini, ge
nçliiinin en olgun bir çafm.. 
da bir tayyare bombası almıt 
götürmüıtür. 

ihtiyar baba, kızını k-• 
toprağa verdikten aonra, kal· 
binde evlad acıaı ve koynunda 
Gül Ayıenin iki lirası Acıpaya• 
ma geliyor ve yavrusunun _,.. 
arzusunu yerine getiriyor. 

* •• 
Hava kurumunu aıyakta tu• 

tan ve ona türk göklerinden ha• 
va tehlikesini yok ettirecek 
kudretin nerelerden geldiiiıJ 
Gül Aytenin iki liraamdan da• 
ha güzel ne anlatabilir? Fa.11İ 
ve samimi olmıyan bütün hial .. 
rin yerini gönülden gelene v.r· 
diği ölüm döteğinde, Gül Ayter 
yurdunu bütün tehlikelercleO 
masun kılmak için döğütmeaioi 
ve ölmesini bilen bir millet adı• 
na konuttu. Tarlasındaki mah• 
sulün yüzde ikisini, eğer gün•· 
hı varsa onun kefareti ola~ 
ayrıdığı kurbanını bu memlr 
ketin hava emniyeti için kurııl· 
mut müesseseye veren bir 111il• 
Jet kadar huzur içinde olmaY• 
kurumuna yardımı bir ibadet 
haline getirdi.O yeni zamanl•• 
rın ilahlarından birinin adını0 
tayyare olduğunu bilerek öl· 
müttür. Bize vatan hartaaını0 1 
üçüncü budununu öğreten G4 
Ayte, türk gençliğini bulutlar• 
doğru çeken bir kuvvet olar•" 
göklerimizde dolaııyor. 
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CUMHURiYET MERKEZ BANKASI 

k Türk ınilletini ıneaud eden hür ve müstakil ekonomi pollti· 
T:kzı ayakta tutan Amillerin neler olduğunu bir dü9ününilzı 
durlu~aruuıa dünya kualarınnı kapısını açacak kıymeti ye 
dır. \'eren Merkez bankur, ilk hatmnıza gelen temel tqı-

B .. 
aeleri':ı~ b~~l~ke: e~ za.ruri ve bu itibarla en tabii müeuo
aene evel, ~~ ~ gorıneğe alqbğunız ~ banka için aekiz 
edilnıenıitti Çiinkü .~ mı, ~nnaaak mı dıye az münakqa .,. 
ganizına iti. değild" ıf .1!ler hı~ merkez bankaaı, yalnız bir or
halk yrğnılarmı }İeryı .ı§l~r bır mer~ez .bankaamın varlığında 
b:rr -yılrr d luklgu b• yüzlü yapan hır ticaret ınuva.zeneai h~ ..,. ur u ır para b. d 1 • '1....- -- , 
Yon&l bir '-- kl ' ır ev et ıtıUdTI hülaaa enternaa-A&.Ymet aa ıdu. 

O ZUnan reyi .. 
rhıi aldliınuz tec
rübeli ınütehaaaıa
la.r araamda, "-Bu 
Jolda biru beklo
yİniz !,, diyenler 
.. deiiJdi. Banka 
clediğfuuz nıüea
lese aalmda nazik 
bir cihazdır ı l ti. 
lHu admı alan mu. 
eerred bir mefhu· 
IDUQ ticaretini ya
par. 

Altın 
mikdarı 
bugün 

30.000.000 
lirayı aşh 

Bir t~avUl ban
baı lae,, o mUcer
nd mefhuma day .. 
llaı'ak lcabmda nıll-
l:ı.lm mlkdarda para 

, tılrarn:ıak lınkAnına 
oım... b!ı. l&Wıf. 
~thı• 11iallktlr. M11-
him mfkdarda }>aft 

czkannak_ o hn-

~ 
Sağlam, kıymetli 

lı:tnı: elde etnıeır ve 
lçin bil aal&htye-
ti lı:ullanınaır 
milletler ,.. Yoluna d5kllhnlı9 
leıi lnenıleketlerin tıecrlibe
baf dttnkü defi_J, bugllnldl nalin 

İstikrarlı para 
ısaaında pek taae 

Yı:tduılar olarak yapr. 
ıı:ne:y. ıı..ı. arıııemdald IDeaafelorl aıç. 
bntril ua trlliyon, lcatrillyon, 
ha on you gibi r.dedleı-, bundan da-

bef, Yirnıt. ıeno evel but A 
nıpa tlle:nıle.Jtetl rl v-
ttıkleri e nin piyasaya dök-
-'- para]ar ınlkdıtrını tcsbit i-
ru de lnıllanılmıytı. 

Bu. llÜaaller nrk 
IDalr: aaltlıi en, para çıku. 
"' gib1 y.ti olan t~a~aı baah-

naa~ bir müoaıo.eyi kura
C&k hiT lneaılokete d 
ll1ıt olan bu .a. J.fandan Y&pıl-
111 ba.btttn kl•ın. ı. .... ıy-ın.ı Da

cı 111ia.ı~ hakaıa görebiliriz? A. 
d4 ' nıubayyeıe üzerinde 

YanUı teeit'lort 'Vard 

E
6
? kuvvetli tarall::.._ __ J 
ıri: _..,,.~c:ua 

F •kat ile hO.kUm 
bt ku et ne metnle-

bir u.cu. Dlernl ~r dUfUnUlen ve 
l&Une da~ etin ekonoınık istik
Dadk olan bu ıntleaıesenin çok 
değildi. "1trlıfını bilmekten Uzak 

ÇUnk11 bu rnernı k 
lnta ve talı i:ınkanı:rıiı bUttın it. 
~ kurtıu!u9 aava,ı gi~ n:en alın
tn&n &rQında bUtUn ayat ve 
pıfırken bile tabı vL9:1ı~yle çar-

' ma4ınesıne 1 lrla.yr, asla hat . e at t rrına getinnetn.i • 
ıtiladan yeni ku ~ti. 

bak rtula.n harab ve 
ltnsır topt'ak p al 

:Yeni arç an Ül:erinde 
eaerle::t~ar tnedenlyetinin güz"Cl 
•ine bu ~an Cuınhurlyet, kendi. 
llyenJn. 1 ı veren eağlgm bir ma. 

eeaa arını bu f i 
tecrfibesi il ku eragat ve 
ku~etli ta e raıu~tur. Bbtm en 

raflarınıızdan biri de bu 
levo ıeyo katıandığ - . • 
ruretleridir 1 nnız gunUn za. 
k-ea bank · ftc Ctunburiyet Mer 
tordi-"t faaı da, ttirk nıllletine ~ 

g eragattn k ' & ........ 
hediye edil l l!l:tfılrğr olarak 
•iret Ye 8n ~bir ınWı:lfat; bu ba.. 
lan d~let g f yU ~ter&bllmlf o.. 

'Vo inanı ~ 
adlarını nıilı ti a larnnraın 
ran bir eaeı- e 1 ntn kalbine yazdı-

c 0 araıt kuruldu 
Uınburiyet .,.,,. • 

uterltez hankaa 
nın ~eli 1930 -- • L __ ı~ 

l'allmda ÇtltarıJan b .......,C.1 WIZi• 
ir kanunla atıl-

dx. Bankanın faaliyete geçtifi tarih 
olan S birinci tetrin 1931 deki dün
,_ vulyetlnl bir glb ö.nUııe getiri.. 
nb ı Dünya buhranı hor fCYi yık
mak latiyen bir Afet halinde dtlny-a
yı lla'nlmıltı. Hiç bir memlekette, 
iıt'l-oa ta.nımıyan bu fcl!ket ekono
ınik bllnyelerl, nizamı defiftlnnek 
ister gibi k8kUnden sa.nmıakta.dxr. 

Cumhuriyet Merkez bankaar da
ha kurulU§ çafında geçirdiği bu bU
}'{lk imtihandan naııl nıuzaff er ve 
batı yukarıda çıktı? Şu rakamlara 
balı:ın1z: Buhranın en Unıidaizlen
dlrdifi zamanlarda bile, Merkez 
bankasının lııredlsini kullanmak 
tedbiri hiç dUşUnUlmedi. Bu tedbir, 
hatzne gelirine mUsbet tearini yap
tı: ı Hazineye aid gelir, 1933 de diif. 
ınu, oldu~ 167 milyon Hraltlı: sevi. 
:reden, Uç ıene sonra yani 1936 ma
lt yılı ıonunda 250 milyon liraya 
Yübeldf. 31 mayıs 937 deki bu se
\'iye cumhuriyet tarihinde bir re
kordur. 

1 cucırrulu ahlak yapan para: T ürk paraıının kıymet ve de-
ğer eembolU olan Merkez 

hankaaı, tllrk milletinde taaarnıf 
terbiyesinin bir ahlik halinde yer
leŞtneaint temin eden müessesedir 
de... Cumhuriyetten önce ve hatta 
'Merkez bankasından önce, banka
larda - bilhuıa ecnebi bankalarda
ki • nıevduatın 9ekli ve hüviyeti ile 
bugttnkü vaziyeti bir mukayese edi
niz. Bugün 240 milyonu aşan tasar-

ruf heıabları ye~nu bu :sağlam pa
ra ""l' 'k ıc-" ıtı aamm yarattığı bir servet-
ti~ İnta ve .guruluf ha1'nde bir 
;cnııekette, bu in§& ve kuruluş, baş 
öndtırUcü bir hızla devam eder

ken, bir ılo büdee ye~nunu aşe.n
tasarruf hesablart yaratabilmek an· 

cak: hğJanı ve eşsiz para, mefhu
~unun. C:Ulb, gönül alan blr husu
sıyetı olablllr. Paranın blr kıymet 
mi~-

'"'Y&.aJ: vo mübadele vuıtaaı oldU-

~ ~ bir tuarruf ileti de oldu
gunu, ~dl senelik hayatı ile Mer-

kez! 1-nb.ı çok i\bel iabat otmiı 
ou~. 

Para politikamız değiımlye
cektir: 

D ranrr olmak, paramı.zm de. 
ranrr olmuş, panmuınn doe

ği~~ vaınflandır. Bu politika ve 
prensip, cumhuriyetin bir ana iti 
olarak devam edip gidecektir. Bq 
vek!let vekili CclU Bayar'm; ka
raborucdar h!disesi dolaynıiyle 

sazlerl hatırnnu:dadır: Celtl Bayar, 
param.ıs ile oynamayı, vatandllfın 
cebinden para çalmakla müsavi tut
muftUr. Bütün tUrk milleti bu ha
kikati tasdik etmektedir. 

Alhn mikdarr arhyor: 

P aramızın durluğu için aldı
ğımız tedbirler nazad değil· 

dir: Bu sağlamlığı temin eden bü
tU.n tedbirler ve ihtiyatlar; haur
lanmı§ olan programın tatıblklnden 
doğan diaiplinli bir faaliyetle ye· 
rine getirilmektedir. Dünyanın e
konomik bünyesinin hal9. saremtı

lar geçirmekte olduğu bu yıllar i· 
çinde en emin bir ihtiyat altm ıto
ku.muz, biitUn bu şartlara ra~n 
duımadan artİnaktadır. Merkez ban
kasmm faaliyete geçtiği sene ao
nunda 20 milyon liralık olan altın 
bugün otuz milyonu aşmıştır. Tabii 
~rtlart bozmadan Merkez bankaaı
nm bugün hazineye ve piyasaya te
min etme~ olduğu mUzaharet iee, 

50 milyon liradan aşağı değildir. 

'Güzel, modern binası içinde, en 
nazik ve memleketin hayatiyle alıl
kalı bir mevzuu, örnek olacak bir 
muvaffakfyetle idare eden cumuri. 
yet .Merkez bankasını muhakkak 

geziniz. O, cumhuriyetin. türk .t>•· 
raaına emin bir iıtikbal veı-en poli
tikasının yarattığı bir eserdir. 

Hususiyet taşıyan bir para he
diye eden Mel'kez bankamızı ku
ranlara ve onu muvaffaldyetle idare 

edenlere kalbimi.c<H bir ,Ukran yed 
nasıl aynamayıs ? Cumhurlye. 

tin on d6rdilncü yılının; adını aldı

lı bankaya yeni bir batan ıteneal 
olarak geçmcei gönülden bir dltefl· 
mi1:dir. 

KiJyde kara sapandan pulluk, kağnıdan araba inkiltıbını 

yayan, en ucuz ziraat dletlerini kiJylllye hediye eden. eoleri· ------
mizde modern ve rahat hayatın bir vasıtası olan mobilyayı , 

milltleıtiren,. kiJmür yakan tiirkiye davasına ucııs ve saflam 

mam'fildtı ile hizmet eden çok kıymetli bir müessese 

Türk Ticaret Bankası 

' ·A. ~. ' 

TÜRK TICRR,ET BR.~.RRS~~ · 
. , .. FRBRit<R. LR _~I -· 

Tl1rh Ticaret Bankaftnrn te•blerintlen biri. 

B fs.imı t:Manıf ahla.la, lk baaı ile kağniyi yok etmi§tir. da bulunmu§lardır. Bu milll müeue. 
bayatı eoırfnde ıııllll bir Memlekette yep yeni ilci endil.atrl selerimidn en iyi itleri araam.da yw 

vatlık olarak kuldu~ tetekkUl- şubesinin kuruluıuna ve inkip.fına alan bu allkadan sonra. kıymetli 
ledn arasında esı genç olan- imk4n vemıiıtlr. ellerin hergiln biraz daha yükaelttift 
1armdan biri de bankalardır. ttirk ticaret bankaaı, iki Uç aen.e gi. 
ÇilnkU milll banka ı millt ve hUr cU- B üyilk Karabük tesisi bir ta- bi, bir banka hayatında pek 1ma bir 
sütam haline golmif ekonomi, har. rafa bırakılacak olursa, mem- nmanda kendisine gösterilen alA. 
cadığmdan çok kan.nan halk yığın- leketimlı:in tekniği en çok geliımiş kanın ne kadar yerinde olduğunu 
larmın yanında kurulur. demir endüstrisine de maliktir. BL ispat edecek vaziyete gelmiştir. 

Fakat bl.ıdnı en eali:l ve tarihi rinci bet senelik plinın ana eserleri ve bu ileri durum hilviyeti L 
olan Kayseri, Ereğli, Nazilli kombL bankaları:ı:mzın çok dikkat~ değer 

bir yafUD& 11eyrl vardır. Bugün 
Türk Ticaret Bankaex lemi altında 
blitlln yeni lt aahalarında faal .... 
dinf hüviyetini g8rdüğünüz eald 
Adapuar ia1Am ticaret ba.nkaaı, bir 
komandit tfrketi olarak U-II kAnun 
fil1ketl olarak 15 - 28 Lldnci ktnun 
329 da 1.178 lira sermaye llo kuru.L. 
IDUfW.. Anadolunusı blr kaı:a nıer
keshide ve bundan 24 aene evvel bir 
bankanın kuruluıu ne demektir, dtL 
fflnUnlbı Yan l&nUrgelegm.lf ve 
mUU ekonomiye temel olabilecek 
nffl vara hepsi yabancı imtiyazının 
inhiaanna terkedilmit bir mem
lekette, iktidardan hiç bir yardmı 

görmeden kunılmut bir millt ban
ka. •• Zamanın ve hidiıelerin menfi 
alnıma rağmen cumhuriyete kadar 
ayakta kalabilmok kudretini göste
ren Adapazar Türk Ticaret Ban
kası; bu tariht olmak vaafiyle, cilm.. 
huriyetin sineainde yer buldu ve 
rejim onu, zor ve müşkül bir ~ın.. 
da elinden tutarak kaldırdı, mem. 
leketin bu sahada tecrübeli ve mu. 
vaffak olmtlf temiz evl!dlarmın 
idaresine vew'i. Onu, o.dıru aldığı 
ve 6mek olmak yolunda ham.leleg. 
mı, bir hızla giden tUrk ticar~t'i ka
dar aydın istlkıballi ve sağlam te. 
ıneller llzerlnde görmek bize zevk 
ve huzur veriyor. 

T rakyıayt son manevralarda 
gfüenler; bu verimli yurd 

parçası üzerindeki kalkınmanın iki 
vasıtasiyle de tanıştılar: Pulluk ve 
dört tekerlekli araba. .. 

Bizde köye aid olan her şey 
en mühim'dir. Çün.kU bunu on üç 
ınilyon kullanır. Karasapan ve kağ
ninın asırlarca şarklılığa ve esirli. 
ğ~ bağladığı Trakya köylerinde; 
hep bir model hepsi aynı randiman 
veren, hepsine aynı emek ve çok i· 
§e yarxyan diye aynx öz verili ener
ji harcanmıf olan bu seri araba ve 
pullukların nerede yapıldığını sor
dum : 

"- TUrk Ticaret Bankası fabri
ka.lannda..' dediler. Bünyesi ne o
lursa olsun. bf r ticaret müessesesi 
olan her hangi bir Nınkanın, bı.\ 

kadar verimli ve faydalı bir if sa.. 
hasında bir çok taraflı bir memle. 
ket işini bağdaftırdığmı kolay ko. 
lay g&tere blllrmisiniz ? Pulluk 
ve araba yapan bir banka, yeni Tlir. 
kiyede halanız neler yapml'f de
meoktıir : 

En bliyUk bir davimız olan bol 
istihaal l§lnde ana prt olan mo
dem .ziraat tletlerinden birini, en i
yi ve en ucuz olarak, tUrk köylUırll
ntln emrine nrmlttlr. 

Gene l!J'nY '9118tflarr taşıyan. ,ra.. 

çinde banka: memleketin bUtiln aıuı 
nalarmın demir itlerini teahhild ede. endüstri ve ticaret iılerinde kendi 
rek muvaffakiyetle bqannı1tır. Bu hiaseaine dti§en ıı;refli vazifenin 
son samanlara kadar memleket dı:tı· , 

bapnimaaına çalıJIDllktadır. Bu yo .. 
na akan milyonlan, yurd içinde bı- daki gayeleri için kurulugunda bU. 
raktuan bu güzel tesisin geniıletil. yük hissesi olan ticaret türk anonim 
me91 ve randımanının artmlmaaı l-

girketl, ormancılık ve endüstri limi-
ç.in çalışılmaktadır. tet firketi, ürün Ticaret T. Lt. Ş. Ao-

Buraya kadar aaydı:klanmıı:m. bir kara aigorta ıirketi mileueaclerl 
milll müeııaeııe aevgiai için istenen- kendi it aahalannda birer muvaffak 
den çok olduğunu bilmekle beraber, eaer olmuılardır. Banka, kalkmma 
Türk Ticaret Bankaaının ııon bir halinde olan memleketin istediği her 
hususiyetinden daha bahsetmeden yeni faaliyet mevzuunu, büyük bir 
geçemiyeceğiz: Onun bir de modem dikkat ve hassasiyetle taldb etmek. 
mobilye atölyesi ve müteaddid ke- te ve kendi hissesine dü§en vazife-
reste fabrikaları vardır. Atet ve leri derhsl benimsemektedir .. 
baltanm elinden kurtanp ileri l§let.. 
menin emrine verdiği yurdun en gil· 
zel ormanlanndan bize üzerinde ra
hat ve benimseyerek oturduğumuz 

ev eşyası yapan bir fabrika ... Ban.. 
ka, modern mimarinin değerli eser
leri olan harb okulu, polis enstitüsü, 
Bayındırlık bakanlığt, teknik okulu 
gı'bi müesseselerimizi süsliyecek ka
dar .zevkimizi, iyi mal istiyen devlet 
hassasiyetini tatmin eden bir fab. 
rik:adır. 

Bankanın, memleket ekonomisi 
için kuruluşuna iştirak ettiği mü
esseseler arasındı. umumi mağa.ıa
lar da vardır. İhracat mallarımızın 
kolay ve düzenli satıp için çok lil
zumlu olan bu mileHeselere, Türk 
Ticaret Bankası, geniş ölçüde if· 
tirak etmiştir. 

Başşehrin en büyük meselesi o
lan mesken işinin hallinde Türk 
Ticaret Bankası, kendi tesiıle

rinden olan T. 1. T. A. Şı vazife
lendirmittir. 

Titoş geniş sermayesi ol-
mıyan ve evsizlik yüzUnden sıkıntı 
çeken vatandaşları mesken sahibi 
yapmak için kurulan bahçeli evler 
kooperatif mahallesinin inşasını J-

zerine almışttr. Tek şu işi bile, bir 
ankaralı olarak, ve Ankaranın bü
yük derdinin Mm bir cumhuriyet 
vatandaıı olarak halledilmif gör
mek lstiyen millet için kuvvetli bir 
sevgi bağı teşkil ediyor. 

B u kadar geniş iş hacmi olan 
bi..akanın sero.ayesi ancak iki 

milyon iki yüz bin liradtr, Fakat 
o bugün tilrk tasarruf hayatının 

meanedlerinden biridir. Ve hudud
su.z bir millet itimadının kaynakla
rına k5k salmıştır. 

Bundan Uç aene kadar evvel 
mfltkiU prtlar içinde bulunduğunu 

gören devlet, bu draat bankumdan 
sonra en eski bankamızı kalkındır· 
mak aıtkaaım esirgememif; maliye 

vekil.eti, &Umer, itt •lraat ye emlik 
bankalan, bir milyon liralık yardım-

B u&Un kamutay encümenlerin· 
de bulunan mahrukat kanunu

nun tatbikinde, tUrk ticaret banka. 
sı, mühim bir vazife almıı bulunu. 
yor: Sobacthk, .. Enternasyonal kB
milr sergisinde altın madalye alan 
bankanın sobaları, memleket yeşilli· 
ğinin son servetinin korunmasında 
ve bir medeniyet ölçüail olan kara 
elmasımızm bol istihl!kinde, ucuıı 

ve sağlam halkın emrindedir. 

B anka bütün bu müsbet faali
yetinin en büyük kaI'fllığı o

larak türk milletinin ölçüsüz giivo.. 
nini kazanmıştır. Şu iki rakam ara.. 
smdaki bilyük farka bakınu: 934 

ve 935 de bankanın it hacmi ' miL 
yon iken, 936 da bu rakam on ild 
milyonu bulınu§; 937 nin ilk dokus 
ayında ise 25 milyonu aşmıştır. İki 
sene arasındaki bu mukayeseye dah 
ihtiyacı olmıyan büyük farkın baş· 
ka türlü nasıl izahını yapabilirsi

niz?, 
Bu müessese, daha bugünden 5 

milyonu aşan mevduatiyle, tasarruf 
hayatımızın en sağlam temellerinden 
biri olmuştur. 

Tasarrufun halk tabakaları ara

sında yer bulmast ve bir ahlak hali 

ne gelmesi için mevduatta yeni ve 

cazib şekiller bulan banka; aylık fa 

izler vererek medent memleketler

de çok yayılmıg ve muvaffak olmuı 

bir sistemi ilk defa yurdumuzda tat

bik emı.i9tir. 
Bı.. müessese i~in daha başka 

ne söylenebilir? Köyde kara sapan
dan pulluk, kağnıdan araba inkilL 
buu yapan en ucuz ziraat lletlerini 
köylüye hediye eden evlerimizde 
modem ve rahat hayatın bir vaaıtau 
olan ınobilyayı yerlcttil'en; k8mUr 

yakan Türkiye daria~na ucuz ve 
sağlam ınamQUl.tiyle hlmıet eden, 

nihayet taaarruf h"yatımı:ıın temel
lerinden olan bir miles&HO için kal. 
bimizde bir yer ayırmaktan daha 
tablt ne olabilıir ?. 
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Medeniyet ve refah denen iki ya. 
şama ülküaünUn ba§lıca ölçü.. 

sü maden istatistikleridir : 
En müreffeh millet en çok maden 

istihsal edendir. 
En medeni U.lke en fazla maden 

istihlak edendir. 
Bu hakikat beterin en eski günle

rine kadar uzanır ı Taştan tuncu, ba
kırdan demiri ayıran devreler bu mc. 
talarm insanlığa hedl re tarihleridir. 
Mısırın demirini, altı~nı, Orta Ana· 
doludaki Eti medeniyeti işledi. FU.tu.. 
hat devrinin kahramanlarmı yaratan, 
parlaklığını veren ~dent sillhla.rdır. 
Din devrinin en muvaffak abideleri 
en candan maden cevherlerine tapan
lardır. Nihayet:, iktisad aarındald ka
pitalizmin ihtişamını besllyen yiM 
madendir. Buhar, makine, motör ve 
ona bağlı aanayiin bugün.kil inkiyaf 
bumda maden eeasdır. En baait tıop. 
rak Aletlerinden, yirminci UTm en 
modem salonlarının debdebesi tahlil 
edilse maden CC'Y'herleri iptida! mad
desidir. Bu yüzden beterin medenL 
yet aıkı madene ıah~b olmak bıremı 
doğurmuıtur. Afrikanm kugm çölü
ne, Mançukıo ovaıma, Habeşin yal
çın kayalarına, Çin vadilerine insan. 
lığı bağlıyan yer altında gizlenen bu 
~ömülü kuvvetin miknatisidir. 

U mumi harbın sızısını dünya ti
caret ale.minin gelişme hızı U

nutturmıya başlamıştı. Enternasyo
nal piy~salarda meta arzı gün geçtik
çe çoğaldı. Her gün yeni bir fabrika 
mamCUatı cihan piyasalarına çeşni 

katıyordu. İş, i•çi sınıfı arttl. Ka.. 
zançla beraber i§tira kabiliyeti yük
seldi. Bu alabildiğine gidiş müdda. 
har servet sahibi memleketlerde zen· 
gine lüks sayılan otomobili amelenin 
tabii ihtiyacı görecek kadar insani 
bir ülkü ile çerçeveledi. Böyle mağ. 

rur bir düşünce ile karşılanan satın 
alma kabiliyetinin yükselişini eşya 

fiatı da takib etti. Bunun neticesi ola 
rak bayat pahalılığı da yavaş, yavaş 
bu manzume içinde kendine has mev
kii aldı; yürüdü, gitti. Ta, 1929 yı

lının ortalarına kadar .. 

Bu tarihten ıt0nra dünya ticareti 
kurulUfundanberi görmediği inhitat 

\$~~1 
devrini kaydetmi~tir. Beşer, refah 
beklediği bir iktisadi gelişmenin 

mevhum hayali yerine ıztırabla kar. 
§ılaştı. İstihsalat 1932 ye kadar mun
tazaman düştü. Bu düşüş devam e
derken stok da arttı. İstihsalin baş 
döndürücü sukutuna rağmen stokun 
artması istihlakin daha elim bir tarz_ 
da azaldığını anlatır. 

Bu dünya Jktiaadi inhi15.linln ma
den cevherleri U.Urindeki tesirini ._ 
dedlerle hul!salandıralım; harıbden 

evvel umumi maden iatihsA.linin 
(1909 - 1913) - 100 olarak kabul e· 
denek mliteakib seneler istihs!li 
aşağıdaki nisbt adedlerle ifade olu
nur ı 

1914 • 1918 -- 113 
1919 • l!il23 ... 89 

1924 - 1928 ... 146 
1929 ... 176 

1930 ... 160 

1931 - 130 
1932 = 99 

Stok vaziyetini de 1929 == 100 

olarak kabul edersek : 

1930 = 136, 1931 - 156, 1932 = 
146, olarak nisbctlcndiğini görürüz. 

Şimdi, dünya istihsalinde 1929 

dan 1932 ye kadar bazı esas maden
lerdeki dü~Ü'Ş mikdarlarını ton hesa· 
biyle görelim : 

1929 1932 

Kömür 1.332.600.000 960.200.000 

Bakır 1.930.370 901.974 

Kurşuı. 1.770.500 1.275.300 

Çinko 1.452.000 782.000 

KaJay 189.000 105.ooo 

1932 den sonra hafif bir seyir ile 
stok azalmıya, istihsal de artmıya 

yüz tutuyor. İatihsS.1 rıakamlarına 

bakılırsa krizin en had devri 1932 

kabul edilebilir, zaten maden cevheri 
en düşük fiat gününü 3ö'11I senede 
kaydetti. Fakat senelik fiat vasati
sinde azami düşüklüğü 1934 dedir. 

1935 den sonra salaha doğru hare. 
ket daha bariz bir seyir alır. Bu 1936 

da devam eder, işte aynı esas maden 
cevherlerinin 1936 da dünya istihsal 
yekQnu ı 

Kömür 
Ton 

1.190.000.000 

hulasalandıralım: 1929 yılı dünya ti
caret durumu 100 olarak kabul 
olunursa umumi emtea fiatı ve istih
sal mikdarınm hacmi aşağıdaki nis. 
bi rakamları verir ı 

Altın fiat 
1932 53 

1933 47 

1934 44 

1935 42.S 
1936 43.5 

1937 I nci Uç ay 46 

il ncl Uç ay 47 .1 

Mikdar 
74.1 

75.1 

72.2 
81.8 

85.9 

92.8 

98.1 

SalAh umum!dir. Hattı flat bakı
mından elan % 50 den tenaku• old11-
ğu halde hacim bakımından hemen, 
hemen 1929 aeviyeaini bulmuştur. 

Maden fiatlarma gelinco ı O eon 
yıllarda ldrlk etmediği bir yükseliı 
temin etmiş, mart ayında, elektroli. 
tik bakır fiatı 80.5/- İngiliz lirası
na kadar çıkarak vasati olarak 
77.-/ 11 Sterlin fi.at k~etmiştir. 

Bu artış bir sene evvelki ile mukaye
se edilince gayri tabii olduğuna hük
medilir. Nitelfün marttan sonra yeni
den tenakus bat göstermi~tir. 

Son zamanlarda fht bakmundan 

en sağlam durum petrol, demir ve kÖ
mürdedir. Bilhassa maden kömürü fi
atı 1937 nin ilk ayından itibaren yük· 
selerck altıncı ay nihayetinde 1935 c 
nazara.n yüzde 37 nieb! bir fazlalık 
temin etmiıtir. Demirin talebi ise ar
zı kar§rlayamzyacak kadar çoktur. 
Petrole gelince ı zaten krizi ne ia
tihsU ve iatihlakde, ne de fiat cephe. 
sinden hemen hiç hissetmemişti. Bu 
Uç değerli metaın diğerlerine naza_ 
ran bugUnkU husuat mevkii de dün
yanın krizden çok sanayileşen, silah
lanan bir istikamet aldıi:!:ını 2öster
mektedir. 

Bakır 1.880.000 T lirkiye Cumhur iyetinin inkişaf 
Kurşun 1.495.000 devri tam bu dünya keşı:neke. 
Çinko 1.501.140 §ine tesadiif eder. Dışarda her gfıln 

Kalay 108.508 bir fabrika kapanırken sınırlarımıs 

Adedler 1932 ye nazaran kati bir sa- içinde yeni fabrikalar, yeni iıtlluıfil 
lalı göstermektedir. ve iatihlıtk sahaları aA;ıldı. Umuınt 

1937 yılı başlangıcında bütün is. harbın en sürekli ağırlığını çeken 
tihsal sahaları çok vüsat peyda etmiş, topraklarımızın harab köşelerinde 
faaliyete sahne olmuştur. Her şey mamureler yaratıldı. Ne yorgunluk, 
artmaktadır : İstihsal, istihlak, taleb, ne de durgunluk terakki yolumuzun 
fiat ... İş.te bu son vaziyeti adedlerle 1 aeyrini faşrrtmadı; aksatmadı. Yazı-

mız arasında konan TürkiQTe umumi 
maden istihsali, Türkiye krom ihra
catı, Türkiye kömür isti~ali grafik
leri bunların mücessem şahidleridir. 
Cihan piyasalarına satmak meoburi
yetinde olduğumuz mallarımızın kıy-

metinin - buhran yüzünden • azalışı
nı baaninl çoğaltarak telifi ettik. 

İ§te maden latlbril&tunıı:m • bulı.. 

ran yıllarında • yurd elronomiıinde 
bıraktığı ıenelik gelir ı 

Tllrlc lirası 

Send Dzerinden tutarı 

1922 4.155.460 

1923 6.297.715 
1924 10.107.732 

1925 10.266.788 
1926 12.939.260 
1927 14.119.176 
1928 14.488.269 
1929 15.098.627 
1930 16.140.410 
1931 14.230.226 
1932 13.888.627 
1933 15.685.096 
1934 19.193.532 
1935 18.597.436 
1936 20.482.458 

1935 ile 1936 yılı maden iatihsil 

vaziyetinin inkişafını a,ağıdaki ra

kamlar göstermektedir • 

Madenin 
Cinsi 1935 1936 

Krom 150.514 ton 163.880 ton 
Borasit 5.082 ,. 6.483 ,. 
(Bandeımit) 

Galen 4.410 .; 

Çinko J4.645 ,, 
Çinkolu 697 ., 
kurşun 

7.632 " 
17.126 .. 
4.936 ,. 

Zımpara 11.991 ,, 11.550 " 
.Aıntimuan 223 .. 1.070 ,. 

Kükürt 2.178 ,. 3.162 ,. 

Magnezit 1.092 " 2.247 ,. 
Çimento 131.175 ,. 137.086 ,. 

Civa 25 9i9e 823 fişe 

1937 senesinde de _maden cev. 
herlerimiz umu.mı olarak _ aynı inki-

fllf seyrinin devam ettiğini bir yıl 

öncekinin aynı aylara tekabül eden 

istihs@.l krymetlerile kar9ıla~tmnca 

anlarız ı 

Madenler 1936 1937 

Kömür 1.444.714 861.582 
Krom 1.197.392 1.655.106 
Kurt un 288.236 608,816 
Çinko 119.064 506.182 
Antimuan 59.561 45.797 
Manganez 27.600 
Sair madenler 62.424 58.061 

Yekfin 3.198.991 3.737.144 

Şu yukarıki adedler de tedkik e· 
dilince Türkiye madenciliğinin inki. 
şafı mütezayid sürat düsturlarına 
bağlanır. 

Buhran yıllarında istihsalatmıı:
zm artmasına rağmen stok bolluğu 

ekonomi varlığımızda bir tehlike ol
manuştxr. Ne kadar çıkardıksa, o ka
dar sattık .. İlk bakışta basit bir tica
ret denkle~esinin kaidesi gibi görü. 
nen bu hadise, hakikatte kriz denen 
enternasyonal alıf veri§ aksakhğmm 
en mUtebariz bir S.rızaaıdır. Bu vazL 
ıyet de tesadüfün sevkile dıeğil, elro
nomi politikamızın isabetile elde 
edilmi,tir. 

Burada, akla dUnya umumi istih
nlatı yanında bizim maden istihsila
tmuzın pek az; olması, müstehlik buL 
mamamızı kolay.laştırdığı gelir .• BU
na cevab vermekten ziyade bir miıı41 
göstermekle iktifa edecetb ı 

Türkiye kromculuğunun 1923 de 
mevkii ııfır idi ve Cumhuriyeti mll
teaklb yıllarda ise % 2 kadardı. Son 
aenede iıe dünya krom ihtiyacının 

% 40 na yakın bir mlkdan Türkiye 
vermiştir. TUrkiyo krom ihracatı ya.. 
u arasında grafikdo görüleceği tize· 
re muntazaman artmıttır. 1936 iıtih.. 

d.ll 1935 in u..tU.ndedir. 1937 nin de 
1936 ya karşı vaziyetini aşağıya ton 
hesabiyle yazıyoruz ı 

TON 
Memleketler 1936 1937 

Almanya 25.820 34.017 

Avusturya 1.053 
Belçika 650 

Çekoslovakyııı 50 
Fdnlandiya 1.016 
hansa 10.367 9.484 
Hollanch z.101 1.270 
tngiltere 1.016 
İspanya 51 

İsveç l'l.923 20.532 
Norveç 4.875 3.794 
İtalya ada. 500 
Amerika B. D. 8.128 17.323 

Yekftn 65.580 88.989 

1936 senesinde ilk altı ayında 
65.580 ton ihracat yapıb 1.197.392 
Türk Liralık döviz temin edilmifken, 

1937 de aıynr müddet zarfmda 88.980 

ton krom cevherimiz yabancı: piyasa
larda satılııb 1.656. 706 lira temin edil. 
miştir. Bu adedlere göre seno niha
yetinde bir ıene evvelkino naz.aran 
lbkal % 20 yeniden bir terakkiyi 
hesabhyabiliriz. Bu inkişafda dev .. 
let otoritesinin, tedbirler.in en mUhi.aı 
amil olduğunu ilave etmek çok basit 
bir hakşinaslık olur. Çünki Türkiye 
Cumhuriyeti krom ihracatını artınr· 
ken ve dünyada birinci derece krom 
müstahsili olurken kromun mUsta.b.. 
silini de, müsteblikini de tama.men. 
organize bir vaziyette ka.rşrsmda bul• 
muştu. Buna rağmen de bugünkil 
muvaffak netkeye varılmıştır. 

Zonguldak kömür havzamızın eon 
yıllardaki memleket ekonomisinde 
tuttuğu yer her yıl daha fazla ehem. 
miyet kesbetmektedir. İlk yedi ay
lık istih,salatnnu; 1.330.000 ton olub 
bu mikdardan 191.131 tonu dif piya. 
aalara satılarak 1.008.076 TU.rk Lira• 
hk döviz memlekete girmiştir. İşte 
aylara nazaran dış piyasaya satışIJDIS 
mikıdarı ı 

Aylar Tıoıı 

lklnci khıwı 14.258 

Şubat 17..311 
Mart 10.711 

Nisan 17.988 
May111 JJ.490 
Haziran 87.28.S 

Temmus 28.080 

TU.rk madenclllğlnln yun! etmo.o.. 
misinde bıraktığı gelir her H04t yUJD. 
selirken memleketin latik:ballnde, T&. 

tandaı refahında daha genl.f aı~ 
!mil olmuı için teknik ihzar! ÇldDJ
malar da gün geçtikçe ıfstomatlk bir 
tarzda ilerlemektedir. Bu amaç ııl· 

runda kurulmuı olan M. T. A. Em
titilsti şimdiden miisbed ve verimli 
neticelere erişmektedir. 

Maden Tedkik ve Arama Eruıtl. 
tUsüni.in zaman, zaman gündelik ga• 
zetelere de akseden son çalışma va.. 
ziyetini aşağıda hulbalandmyorum ı 

Klitahyaya takriben yirmi kilo
metre mesafede Seyid Ömer civarın. 
da yapılan arama ameliye11inde 100 

milyon tonluk bir linyit kömüril gö
mülü olduğunu meydana çıka.mı.ıştır. 

Bu mikdar KUtahya havalisinln vasl 

bir sanayi merkezi olmasr için Ihma 
olan ucuz enerji kaynağım temin ft 

bunu istilzam eden sermayeyi çok kıo

layhkla amorti edeceğinden belki 
milyarlarca ton olarak ha.v.zanm 

(Sonu 27. inci sayfada) 



Maden tetkik arama t"tü -i,..; l L ens ı su, yer altı ıervetlerimi%i değerlendirmeA 
T"" mem •Retın her taraf d de b 

1 
D . ın a genış bır çalıfmava gırışmıştır. Dıvrı-r-. 

u unan emırda<> M T A . b" . . . . • D · d • .. · • · nın rr zafendır. Yukardalu resımlerd• 
emır ogı muht lil d rnade d • .. w e mo en aramalarını ve Ba~velıil B. Celal Bav<-· bu 

n e a-oruyoraunu.z. 

Yukarıdaki resimde M.T. A. Umum 
Müdürii B. Reıid t.iencer'ı maden f't"t 

kiklerind~ eörüyorsunuz., Soldaki r•· 
lim bir maden arama kapı:nna, Clfai•· 
da )'İne solda M. T. A. Umum Müdür
lüiünün çalıımalarını 6Örüyoraunıa. 
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Yeraltı servetlerimizi kıymetlendiren müessese • 

E ti Bank, büyük kalkınmayı 

hazırlayan birinci ve ikinci 
be§Cr yıllık programın muvaffak o
labilmesi için kurulmuş bir mileaae
sed.ir. Bu müessese, ticaret tekniği
ni, hususi teşebbüslerdeki kadar ti
tiz bir itina ile tatbik eden; türk 
devletçiliğinin bilfiil iktisadi faaJi· 
yetlerde bulunduğu &abalarda ken
dine şiar edindiği sistemin en güzd 
bir örneğidir. 

Birinci beş senelik endüstri plA
nının siklet merkezini istihlAk aa
nayii eşyası teşkil ediyordu. Bu· 
nunla beraber bu plan içinde ayrıca 
istihsal vasıtaları endüstrisine aid 
bazı kısımlar da mevcuddur. Sına! 
kalkınma organik bir kül olarak 
tetkik edildiği takdirde istihlak eş
yası sanayii ıubelerinin ve bütün 
endüstrinin bel kemiği olarak iki 
madde görürüz: elektrik ve maden .• 
lşte Eti bank Türk.iyede madenle· 
rin rasyonel ve milli ekonomi men
faatlerine uygun gayelere göre iş
letilme&, aynı zamanda bütün sınai 
faaliyetlerde bir hayat kaynağı o
lan elektrifikasyon işlerinin başa
rılması gayesiyle kuruldu. 
Kuruluşunun ma.M ve zaruretini 

birinci beş senelik planda almış o
lan Eti banka ikinci beş senelik 
planla tahmil edilmiş olan vazifeler 
pek çoktur. Eti bank adı. geçen her 
günle beraber müreffeh millet bün
yesine biraz daha yerleşiyor. 

• • • 
İmparatorluk, toprak üstünde 

türk köylüsünün alm teri ve emeği
ni bir spekülasyon mevzuu olarak 
yabancı ıermayenirı emrine verir
ken. toprak altındaki bakir servet
leri de sömürtmeği unutmadı: yer
li ve yabancı maden arayıcılarının 
esaı gayeleri Osmanlı imparatorlu
ğu hükümetlerinden imtiyaz fer
manları almak ve bunları büyük 
menfaatler mukabili başkalarına 
devretmekten ibaretti. Böyle bir 
zihniyet ve hava içinde ne ilmi in
kişaflar, ne de rasyonel bir istihsa
lin gerektirdiği esaslı sermaye ya· 
tırrmı ve te&isleri içinde işletmeye 
nasıl imk!n olabilirdi. Tahrib edi
ci bir mUatcmleke ekonomisinin sö
mürdUğU madenlerimizle allkalı 
ihracat, 1918 de umumt ihracat hac
minin ancak 4.96 ımı tetkil cdebil
miıtir. 

1 

Eti Bankın bir an 'hel kurulu9u 
ile güdülen hususi gayelerden biri 
de Tiirkiyenin maden ekonomisin
de rasyonel ve modern bir işletme
nin bütün icablarını bir an evel 
hakim kılmak kararı olmuştur: Di
ğer taraftan 935 ikinci nısfından beri 
maden ekonomisinde ba,Iayan yük
sek konjönktür vaziyeti, miııt ge
lir ve dı' ticaret bakımından çok 
kıymetli olan bu servet kaynakları
nın en muvafık ve miliaid zamanı 
geçinneden işletilmesi llizumunu 
belirtmiştir. Bilhassa bugün enter
nasyonal ticaretin bUtiln cihanda 
bağlı olduğu tahdidler göz önünde 
tutulacak olursa maden ihracatı
nın memleketimiz için sınai teda
riklerle ve millt müdafaamızın 
muhtaç olauduğu dövizleri temin 
edecek bir vasıta olmak itibariyle 
Eti bankın kuruluşu, hususi bir ma
hiyet gösteriyor. Bu mileasese. her 
köşesinde btiyk bir memleket da
vasının milletin menfaatleri emrin
de nasıl seferber edileceğinin paro
lasını veren zengin bir men,ur gi-
bidir. , 

Maden iıleyici büyük cihaz 
~i Bank, aynı zamanda bir ham 

ve yan mamul madde ihracatçısı 
olmak mecburiyetindedir. Türkiy e 
topraklarında saklı buluna:· krom, 
maden kömürü, kur,un, antimuan 
gibi definelerin i~etilmesiyle elde 
edilecek kıymetli cevherler ve me
tallerin, en mlikemmel bir sınat te
merküz merhalesine varmit olan bir 
memleketin ihtiyaçlarını bile aşa
cağı apaçıktır. Bu ı:enginliklerin, 
ilmin en son esaslarına uygun te
kilde araftırılmalarla meydana çı
karılan maden definelerinin rezer
valarmın kabil olduğu kadar sahih 
bir 'ekilde tayin ve tesbiti Eti bank 
faaliyetleriyle alAkalı hazırlayıcı 

• 
-

Kuruluıunun mand ve zarflretini 

birinci beı senelik planda almış 
olan Eti Banka ikinci beş senelik 
planla tahmil edilmiş olan vazifeler 
pek çoktur. Eti Bank adı, geçen her 
günle beraber müreffeh millet bün· 

yesine biraz daha yerleşiyor 

organizasyonda en zaruri raıyoncl
llk temayüllerinden biri olarak ka
bul edilmittir. İfte İktıaad vekile· 
tinin kurduğu ve kendilerine hükü
met teşkilatı araamda o:ıühim bir 
yer ayırdığı Maden t~tkık v~ a:a
ına enstitüsü ile elektrık işlen etüd 
dairesinin eheıniyetleri burada be· 
J.irir. Eti bankın başlıca iki bliyük 
faaliyet sahasına aid araştırma ve 
ctüdleri en ilmi bir surette yapmak
la vazifelendirilen bu müesseseler, 
bu suretle maden işletmelerinde ve 
mıntaka elektrik santrallarınm ku
ruluşunda riskleri aagari dereceye 
indirmek suretile çalışıyorlar. 

F ti Bankın 1ermayeai 
Zengin yer altı servetlerimizi it

lemek ve ışıklı Türkiyeyi yarat
mak için kurulan Eti bank 14 hazi
ran 935 de 2805 numaralı kanuna gö
re hükmi şahsiyeti haia: bi~ m~css.e· 
se olarak teşekkill etti. Yınnı mı~· 
yon lira olan bankanın sermayesı, 
hükümetin teklif ive banka heyeti 
urnumiyesinin karariyle iki misline 
çıkarılabilecektir. 

Ayrıca Bakanlar heyeti . ~ara· 
riylc tahvilat çıkarılacağı gıbı, ıs 
seneye kadar vadeli istikrazlar dahi 
yapılabilecektir. Ancak bunların tu
tarı 20.000.000 lirayı aşamıyacaktır. 

Zonguldak kömür harJzaıınJa
ki modern kömür tesislerden bi

ri: kömtir lavnaTİ 

Eti bank'ın yukanda iki kısa 
cümle ile ifade edilen büyük ve me
suliyetll olduğu kadar da ,erefli o
lan i• çerçevesi içinde, ba.kmıı:, ne
ler vardmr: bUtUn ınaden ccvheTleri 
almak. satınalı:, bunların alını aatı
ııuna tavuaut etmek, bitUm ve pet
rol ınU,takları iç.in arattırmalar vo 
ınaden ruhsatnameleri almak, her 
tUrlU maden imtiyazları veya ele.k
trik istihsal, nakil ve dağıtma im
tiyazları almak, elektrik ıantralla· 
rı kurmak, elektrik işleriyle alaka· 
1ı diğer bütün i'leri yapmak, ele~-

Ergani bakırların da ıu hazinesi 

trik malzemesi imal edecek fabrı· devletin sahih olduğu kömür ocak-
kalar kurmak, elektrik malzemesi ları hisseleri Eti banka geçmiş, bu 
ve aletleri alıp aatınak. suretle bu müessese Havzada mü-
Yukarıki itleri yapacak ticaret hiın bir i9letme ve istihsal temer-

teşekkUlleri kurmak veyahud Tür- küzünün mihrakını teşkil etmiı, 
kiye ve•'a dışarıda kurulmu, bu gi- kömür satış bürosunun idaresini c-
bi teşekkUllere i,dri.k eylemek v~ line almıştrr. Havazda istenen iler-
nihayet her nevi banka muamelelen leme ve gelişmeyi meydana getir-
yapmak... mck için bir kömür iışletmcai tcsiı 
şu satırlar arasına sıkıtan ı,teri edilmi,tir. 

azımsamayınız: bu memleket, asır- Bu işte ne derece muvaffak o-
lardanbcri, bunlardan her birinin lunmuttur? Şimdi ışu rakamlara ba-
yapılmaması yüzünde~ karanlıkta kınız: kömür havzamız istihsalleri-
veya yan sömlkge halınde kaldı. ni rasyonel usullere bağlam.ak sure-

1936 da, Eti bankın önündeki gc• tiyle randıman dört misle çıkarıl· 
niş faaliyet sahalarının bapıca1arı· nuotır. Cumhuriyet kurulduğu za-
na girdiği yıldır. Bu faaliyet yılı, man, 597.499 ton olan istihsal 1931 1 
henilz son aylarında bulunduğumuz de 2.300.000 tona çıkmıştır. 
1937 içinde bize büyük Umidler ve Ancak bu mikdar bugünkü Tilr-
·br "'< rakamlar vermi,tir. 1,rlyenin ne endüstrisi, ne de kömilr 

Kömürlerimiz politikamıza verilmek istenen isci-

8 
aşlı ba,ına büyük bir kıymet kamet içinde bizi tatmin edebilir. 

ifade eden kara elmasları- Biz, kömür yakan Türkiyeyi, garblı 
· Tlirkiyenin içinde görmek istiyo• 

! . • ıı::a l~yik oldukları inki,af ı sağla-
mak için ilk i• olarak bu bUyUk ser- ruz. 
veti milltleştirmek gayeaiyle hare- Havazdaki zenginlik bu mikda-
kete geçilmi,tlr. Bugün bu nokta, rın yirmi mislini temin edecek ka-
hemen tamamiyle denilebilecek bir dar ehemiyetlidir. Eti bank, bir 
nisbet içinde gerçekleşmit bulun- yandan bunu gerçekleştirmeye ça-
ınaktadır. lı§ırken, diğer taraftan da kömü-

Havza iıtihaalitınm mUhiın bir rün bir döviz geliri olarak ticaret 
muvazeinesi emrinde olmasına ça

kısmını temin etmek ve aynı zaman-
da, imtiyazının al!lcalr olduğu kö- hşıyor. 
mUr madenlerinin pek bUyilk bir İkinci beş yıllık pl!nın belli baş-
mmı üzerinde çalıpn Ereğli tirke- h bir kolu olan elektriklenme k6-
tinin bütUn tesisat vcı mevcudu mil- mür itiyle yakından al4kalıdır. Ku-
said teraitle satın alınmı,tır. Bun- n.ılacak olan mıntaka santralların-
dan ha.oka kanunt icablar dahilinde dan bir tanesi, Zonguldak - Erelll 

çevre.ini aydınlatıp endüıtrlnin 
muhtaç olduğu enerjiyi verdikten 
batka yurdun bu bölgesindeki di
ğer mmtakalara kadar cereyan ve
rllccektıir. Önümüzdeki ecneler i
çinde Eti bank tarafından kurula
cak olan bu aantralm rnahrukatı 
Zonguldak kömüründen olacaktır. 

Kuromlarum~ 

ihracat yapmak mUmkUn olacak· 
tır. Guleman kromlarımızın kalite· 
si, benzerlerinden daha çok ileride 
ve yüksektir. 

Guleman bavalisinde daha birçok 
zengin krom yataklarının bulun
duğu anlaşılmı,tır. hmine, kulak· 
larunızın pek 114ina olmadığı fU 
krom ınadeni, bize her ıene •talı 
yukarı Uç milyon lira getiriyor. 

Eıti bankın meşgul olduğu mev
zuların en mühimlerinden birisi de 
bakırdır. DUnyanın en zengin bakır 
yataklarından biri olan Ergani, 
timdiye kadar biiyUk knımı alman
lardan milrekkeb bir şirket elinde 
ve yarı faydalanılır bir fekllde 
kalnuttır. Bu maden hisa.elerlnin 
yU.zde doksanı bugUn Eti banka 
devredilmi§ bulunmaktadır. Ergani 
ye varsın demiryolu ile kıymetler! 
bit kat daha artan bu bakır maden
leri rasyonel ve modem te&lalerle 
işletilecek, bugün tamamlyle dıta
rıdan temin edilen iç iatihllki kar· 
şxladıktan başka dünya piyualarrna 
da senede 6000 tondan fazla l'ta.n· 
dard bakır aatabilecoğiz. Bundan 
kazancımız senede 2 milyon Ura o
lacaktır. 300 bin liralık bir ithali.tın 
önlenmesi dolayıılyle değeri artan 
bakırıınızı.n akıtılması iç.in, bütün 
imkAnJaırdan faydalanılarak çalıtı
hyor. Ergani bakırını P38 de, yan{ 
beşaltı ay sonra dUnya piyualanna 
vereceğiz. 

KuıJorahan rJe Morgul bakın 
Kiikiirtlerimls 

K uvarahan'da evelco yapılmtt 
· toaisatm mühim blr Jmmı, 

metrllk ve harab bir baldo bulunu· 
yordu. Buradaki ocaklar vo 18.d!be 
haneler Etl banka geçtikten sonra 
tamiır v~ ikmal edllmif ve tamamly
lo faal bir vaı:lyete sokularak Uç ay 
evci, ilk bakır alı:ıtılmı,ur. Bu ma
denin istihsal kabiliyeti, tenede 
Z000-2500 tondur. 

Gene Anadolunun garb ,ımalinde 
Morgulda bulunan zengin bakır ya
taklarının da itletilme&i mümkün 
görUlmUt ve bu husuıta hazırlıkla
ra baıhuıdmrştrr. 

Kromlar havai hatlardan evel böyle kam)'Onla nakledilirdi 

Eti bankı:n kurulutundan beri ge
çen pek kın bir uman içinde bap.. 
rılan büyük itlerden biri de ulnu
mt iatlhllki gittikçe artmakta bu
lunan krom zenginliklerlmisi kıy
metlendirmek olmuıtur. Cenubi A
nadoluda 'Gulemanda bulunan krom 
cevherlerinin ihracına ba'lanmıı, 
ve cihan piyaaalanna mühim mik
darda sevkler yapılmıiJtrr. İnışaaı 
bltmit bulunan ve yatakları Erga
niye bağlayan havat hat vaaıtasiyle 
lhtiyaca göre senede 90-100 bin ton 

Molibden gibi halita madenleri· 
nln kıymet ve ehcmiyetl günden 
güne fazlalaşmaktadır. Kıymet ve 
değer bulan her madenin peşinde 
koşan Etı bank, bunların nadir olu· 
şunu d-t göz önüne alarak Keskin 

civarın :fa bulunan molibden maden• 
Jetinin i~etilmesini kararlaştırılmı§ 
ve buradn bir işletme kurulmu,tur. 

Böylelikle, maden ihracatımızın, 
mikdarı artarken, cinslerinde de 
kolay müşteri bulacak bir tenevvu 
teınin edilmi' oluyor. 

Eti Bank tarafından SUmer ve 
h bankalarından devralınan Keçi 
borlu kükürt madenleri dünyanın 
en iyi cins kUkUrdleridiır. Mevcud 
fabrika bugün, memleketin iç ihti-
yacını tamamen karşılıyabilecck bir 
hale konulmuştur. Çiçek kükürdü 
yapmak için sublimation fllvesine 
başlanılmıştır. Bu mmtakada böyle 
bir fabrikanın kuruluşu ile dışarıya 
giden aagart 400.000 lira tasarruf e-

Bayan Magda 
MODA SALONU 

ANKARA BAYANLAR 
TERZt EVİ 

Son ınoda tuvalet, kostüm ve her 
nevi elbise, zarif, şık ve ailratle dilti-
lir. Yenişehir 

Atatürk Bulvarı No. 57 
Ali Nazmi Apartıman daire 11. 

Dr. M. Sezer 
Doğum ve kadın hastalıkları 

mUtc.hassıar 

Viyana Universitesi kadın kli
nikleri aabıık (Hielfartzi) Adliye 
sarayı hiza.smda Ahmed Şahin a· 
partımanında hastalarını kabule 
ba,lamiftJr. 

Tel. 2022 ~S797 

29 - 10 - 1937 

dilmlt bulunuyor. Zengıhı Bk«r! 
damarlarından ileride daha modem 
teaiıler eayeıinde ihracata. imkln 
verecek derecede istihsal yapılma
sına gayret edilecektir. 

~·· 
Eti bank bugün kunıluş hal!ni!e

dir. ÇünkU yeni Türkiye kurulut 
halindedir. Işık, bol ve ucus enerji. 
Değerlendirilmiş yeraltı servetleri ı 
bUtUn bunlar hep mUstalcll, pllnlı 
ve dinamik bir millt.. iktısadm va
sıflarıdır ki hepsi bir araya geldiği 
zaman ileri ve müreffeh bir cemi
yeti doğurur. 

Eti bankın bütUn fşlerl bittiği 
gün, yeni TUrkivenin kurulu,u da 
bitmi§ olacaktır. 

Her .. ,.. kııryorva. ll't~r 197 titd 
lntımnun etmiyor. fakat ~ fwrıa .. 
bOIOn .ıtofımııdakil~ bv c;olı •6!0 

kıbiahınııdan dalcıyı biıd•n uıtokloaıyoıi~ 

itte burada 
"' VALIDOL imdadımıza yetltfrl 

Onv bit kerıı ı.crotı. edlnlı 1 oııdaıı _,. 
dOnyayo bir lat daho 90ael s&--blcıii. 

VALIDOLı damlcı. ıobrlt • 
hap holinde her ecıon.de lıufucı.' 

_:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. ---.. ---------------------------------------------. ----------------------------------------------------------.. --------------------
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ISLE.A.INDE 

Sermayesi 20.000.000 türk lirası 
Merkezi: Ankara 

Su bel eri: İstanbul, İzmir, Bursa 
Bankanın gayesi 

Vatandaşı 
me ken 
sahibi 

kılmaktır 
Yurdun bayınd 1 k 'h • 

!damak ve v . ır ı ı tıyacını kar-
dayanmada :ktıyle sağlam esaslara 

d k n urulmut olan Eytam 
~nter ~arında sahiblerine hiç bir fay-

k mın etmeden duran ve bUyük bir 
ısmı heder d'l . 

P 1 e 1 mış bulunan yetim 
ara arını nemal d • . hakk . an ırarak yetımlerın 

huri ın; [.~rı.ne ~etirmek üzere cum
yon i~ ukUmetı tarafından 20 mil
lik ır~ sertn1'ye ile tesis edilen Em
i' .v~ vtam Bankası Cumhuriyet re
z~mın.ın ken )isine tahmil ettiği bu va-

fevı kunılıı~unıianberi muvaffakı
yetle basarmağa çalışmıttır. 

k Bu müddet zarfında mühim bir 
ısmı Ankarava tahsis edilmek üze-

re g-erek mevcud k . . d'l . gere yenıden ınşa 
e ı e~ek hınalar mu~:1hilinde 30 mil
Von lıra kada 'k B 1 ı razlar yapmıştır. 

Emlak 
bankası 

Ankara 

merkez 

binası 

•ehr~~k~~~a fstanbul.~aki faaliyeti de 
imarınd h sal~ en P.'Uzel kısımlarının 

a av 1 favdası olmu~tur. 

1 
~mlak Bankaııı faaliyetinin en 

r ya e ver aldıi'ı bir mmtaka da t 
ınır ve hav ı· ·a· t zA d a ısı ır zmir ve civarivle 

Banka Ankara'da meıken davasının hallinde büyük bir amil olmuftur. 

vay ;n· Kasab ve Manisanın veniden 
Pı rnasında Bankanın b" ''k h' 

metleri d ,_ uyu ız-
Ottunmustur. 

mı~:~a Eıehrl de bavındırlık bakı-
ml!k b k . m'k an asından genış 

ı vasta vardım ~.. k . 
B k 

. onne tedır 
an a ıkrazlarını alt . 

sitlere ba • ı k . ıear avlık tak-
ı? ama t:t ıse d b 

için iste<fkl • e orçlular 
ı erı raman ve mikdarda 

borclanna mahsuben ve a f . d 
Ynı aız e 

?>ara Yatırmak kolavhğr vardır. 

.B~şhca l?aYesl vatandaşı mesken 
sahıbı yapmak olan banka bu maksat
la müracaat edenlere elinden a 1 h .. ..,e en 

er turlii vardım ve kolaylııYı ~öster-
mektertir. Bunun için ortaklarına 
mesken temin etmek Uzere son za-
manlarda Ankarada k 1 'k" k uru an ı ı vapı 

ooperatifine bUvük alaka e:östenni 
ve rnümki' ' ın olan vardrmı Uzerine al-
rnı•trr B 'k" k Yük • u 1 1 ooperatiften ba,ka 
re sek '-iraat EnstitUsU ilim ve ida. 

uzuvlarını • • 
trracakl n enstıtU cıvannda yap-
ı>rlarrn arı evlerden 937 senesinde ya. 
d . 8 başlanan 23 evin inşası için 

e mümkUn 1 
mi,tir. 0 an Yardımı esirgeme-

Banka vata d 
bl olma n a,ların mesken sahi-

sını temin i . '1 
rulacak b . çın ı erde dahi ku-
nishetlnd u nevı te"ckküllere . imkin 

e Vıtrdım etm ~· . mi,tfr B e,..ı vuıfe edin-
1 b . 

11 
rnaksadla-la memleketin 

ca eden verlerin~ 
tetkiklerde bulur ~ çalı,matı üzere 

tta ve lbımgelen 

Emlam Bankasının ·•ardımiyle kurulan evlerden biri 

tedbirleri almaktadır. 
Bankanın ilk kuruluşunda yetim· 

lere aid olup Eytam sandıklarından 
Yavaş yavaş devredilen 7.000.000 lira 
kadar bir parayı da mUessese emin biı 
surette nemalandrrmakta ve sahibleri · 
ne haklarını muntazam bir şekilde ö 
dernekte~= 

Bu esa~ işlerinden başka banka 
~ut ve vet; r ve mütekaitlerin maa,. 
1 ~.rr karşıhlhnda avans vermek ve sta· 
tusünu" .. 'd ld w d'W · 1 d musaı o ugu ıger ış er r 
vı> · 'c suretiyle cumhuriyet hliki\ 
metinin kmdis!ro tevdi ettiği vazife· 
leri hakkiyle ifaya çaltftDaktadır. 

Ulus, Türkiye'nin en büyük 

fikir ve haber gazetesidir. 

Ulus'un Tilrkiye'nin her tara

fına yayılması için tedbirler 
alınmııtır. 

Ulus'un ilan servisi, kazancı
nız cı. inde en sağlam bir va
sıta olarak sizi bekliyor. • 
rın parolasının reklam oldu 
ğunu un.ıtmaymız. 

ANNELER 

Biliniz ki çocuk yalnı: ·me 
için ağlamaz. Çok iyi bilirsi
niz ki: Çocuğu hırçmlatan 

sebeblerden birisi de apış ara
larının ter ve saireden pişerek 
kızararak çocuğu rahatsız et
mesidir. Bu itibarla günde iki 

defa çocuğu 

PERTEV 

ÇOCUY. PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne adi tuva· 
let pudraları ve ne de çok iti

na ile hazırlanmış pahalı 
pudralar 

PERTEV 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutmaz. Bu pudra bil

hassa yavruların cildl~ri 
ve ifraaztı nazarı itibare alı-

narak yapılmıştır. 

1 TÜRKiYE MADENLERİ 
(B~ı 24 üncü sayfada) 

muhtemel ve tam servetinin ölçü~
sinden vaz geçilmiştir. Artık Kütah
yada fabrika bacalarının sıralanması 
sanayi programımızın aktif çerçeve
sinde, Türkiye Cumhuriyeti Hük<L 
metinin şuurlu say planının sahife. 

sindedir. 

O iVTikde rastlanan demir cevhe
ri yatakları da başlı başına bir 

servet mcnbaıdır. Henüz derin bir ha
fir ve sondaj ameliyesi yapılmadan 
yer yüzünde bir dağın zirvesinde he. 
sablanarak tahmin edilen cevher mik
dan - verilen ten raporlarına naza. 
ran - % 65 raridelerinde demiri ihtt 
va eden 10 - 15 milyon tondur. Ge. 
rek kemiyet, gerekse keyfiyet itiba.. 
rile bir işletme, hatta ihraç imkanı 

şimdiden hazır demektir. 

Bulgardağ kurşun madeninde son 

sene zarfında yapılan 1400 metrelik 

galeri 1200 tahlil neticesi de : Kur. 

şun % 7, Gümüş (tonda) 280 gram, 

Altın (tonda) 11 gram olmak üzere 

şimdiden 200.000 tonluk bir cevher 

kütlesi ölçülmüştür ki, bu •• lenin 

artık memleket iktisadında aktif bir 

mevki almasını temin eder. Bilhassa 

cevherin tonunda 1 ı gram altın bu. 

lunması, Afrikada en rengin altın 

madeninde azami 10 gram altın oldu

ğu da göz önün~e tutulursa her şey. 

den evvel Bulgardı>ığ zengin bir al. 

tın madenidir Bu madenin bugünkü 

bulunan cevherlerini kıymetlendire. 

cek olursak 3.100.000 liralık 2200 ki· 
logram altınla gümı.iş ve kurşunu da 
ilave edilince 6.500.000 liralık bir ser. 

vet hasrl olur. 

Bulgardağında aramalar esnasın. 
da ayrıca da biıkır cevherine rastlan.. 
mış ve 50.000 tonluk bir yekfırı şim
diden tesbit eriilmiştir. 

Artvinde Morgu! bakır made~;n_ 

de aramalar bu madtnin de işletme 

k'abiliyetini tezahiır ettirmektedir 
Bu madenin faaliyet vaziyeti elyevın 
işlemekte ve saf bakır istihsal ve ih
raç etınekte olan Kuvarshan ve tesi
satı ikmali artık bir zaman meselesi 
olan Erganiye ilive edilince Türki
ye topraklarının bakırını dünya pi: 
yasalarında kendıne layık mevkii aL 

dıracaktır. 

D ünya ekonomi ~ politi~ası~dı 
başh başına bir ehemmıyetı o. 

lan petrolün yurdumuzda arama işle
rine devam edilmektedir. İşte son 

sene çalışma bilançosu : 
Basbirindeki petrol arama yeri 

tebdil edilerek 1250 ton sikletind• 
olan sondaj malzemesi 75 kilometre 
mesafede Hermis'e nakledilmiş, ku

rulmuş, işletilmiye de başlanarak ey. 
lUl sonunda bu ~; sondajın derin.. 

liği 650 metreyi bulmuştur. Bilhassa 

bu yeni sondajın 316 ncx metresinde 

Basbirinin en derinliğinde bulunan 

petrol kokusunu ihtiva eden tabaka

ya rastlanmış 354 ncü metresinde ha

vagazı, 630 ncu metresinde petrol 

emarelerine tesadüf edilmiştir. 

Van civarında Kurzotda yaprlan 

105 metrelik bir galeride günde 8000 

kiloluk mazot ist'hsal edilmekteoir. 

Müreftede 4, 5, 6, 7, 8 numaralı 
868 metrelik kuyulaı açılmıştır. Bun.. 

dan başka Adana. Alpullu - Hayrabo

luda jeofizik u:ıştınnalar yapıhrtıft 

ayrıca da bu mevzua dair memleketin 

muhtelif yerıerinde istikşaf mahiye

tinde etüdler yapılmıştır. 

Vatandaş ! .. Yeraltı servetimizin 

bugünkü veriminin artışını, yarınki 
ümidler dolu parlaklığını kısaca hu
ıasalandırdık : bugün bozkırları, 

yalçın kayaları, züınrüd ovaları, her 
yeri, her bucağı bit hazine olan ül
kemizin hakiki sahibi Cumhuriyeti
miz bu mutlu sonuç ile bir yaşını da
ha dolduruyor: bir yılını daha tarihe 

malediyor. 
Büyük Türk Milleti, bu büyük 

günün kutlu olsun .•. 

SADREDDİN ENVER 
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İnhisarlar idaresi 
nasıl çalışıyor? 

En iyi mamulleri en müsait 
şartlarla müstehlikin 

eline veren bir müessese 

Bir tabrtkada ıiğara imal edilirken ... ............... .............. .................. .. 
İnhisarlar, cumhuriyetin türk müs. İnhisarlar idaresi bir ta. 

tahsilinin almterinin değerini vererek . 
aldığı ana maddeyi, millet hazinesi rafdan müıtehlikin ve ha. 
faydasına kıymetlendiren en modern zinenin lehine çalııırken 
teşekkillleridir. Onun günlük haya - diğer tarafdan da fabrika
tmııza giren değerli yerini, cuınhuri. Jarmda ve imalathanelerin. 
yetin yıl dönümünde belirtmek zevk de hayat seviyesini ve kül
verici bir borçtur. Bilhaaaa o bize, 
son bir yıl içinde birÇok yenilikler türü arttırmak için tedbirler 
ve mü bet işler getirdi. almııtrr. Bir çok yerlerde 
Teknik ilerleme: bu makaad uğrunda fabrika 

Tütün cinslerinin ıslahı üzerinde İtÇilerinin bot zamanlannı 
tetkikler ve araştınnalar yapmak ü- iyi bir ıekilde geçirebilme
zere Maltepc'de kurulan tütiln enstL 
tüsü laboratuvarlarının no ksanları bi- leri için eğlence yerleri a
tirilerek yaprak tütün kurutmağa çılmıt işçi çocuklarını oku. 
mahsus bir hangar, bir yaprak tütün tabilmek için çocuk yuvala. 
işleme ve bakımevi ve lüzumlu olan n kurulmu~tur. 
diğer hangarlar inşa edilmiştir. """'"""'""""''"'"'""'"""'"'"'""" 

Akhisar'da bir deneme istasyonu, fabrikalarında ve kısmen de husust 
Malatya, Pertek ve Silvan'da tecrilbe imiller teıislerile temin olunmakta 
tarlaları kurulmuştur. Tütün mahsul- idi. Geçen ıeneden itibaren senede Uç 
leri kalitesini ıslah, istih~li daha raa milyon küsur lltreden ibaret olan ao
yonel bir hale ko~ işç~ ihtiyacını ma ihtiyacının tamamen Papbahçe 
karşılamak için yenıden bırçok tesia- fabrikasında istlhaa.llni mümkün kılL 
ler yapılmıştır. Bu ara.da İstanbul cak tesisat vUcude getirilmi}tir. 
fabrikasında esaıh tadiller yapıl - Sun'f kanyak yerine tabU kanya.r 
mıştır. çıkarılması kararlaştırılmıttrr. Bunun 

Malatya'da son sistem bir ılgara ve için en bol ll.ıUm mıntabmu olan 
tUtUn fabrikası ile 1500.000 kiloluk bir Tokat ve Antep'de birer t~rilbe JmL 
yaprak tütün bakımevinin inpsma lathanesi açılmıştır. 
başlaıunıştır. UskUdar'da Şemsipaşa - Çamaltı tuzlasında ince sofra ":o 
da Uç milyon kilo tütün alabil~ce~ a~n mutfak tuzu çıkaran bir ince ttu değir. 
sistem bir baknnevi inp edılmıştir. meni kurulmuttur. 
Ciball fabrikasında işçinin eğlenme- Koçhisar gölü tu.zlalamıda nakll
ıine mahsus olan yerler esaslı eurette yat asrileştirilerek yedi kilometrelik 
ı:alah edilmiş ve ( Çocuk yuvası ) yeni blr de dekovil hat in,a edilmiş, eleva .. 
baştan kurulınuıtur. törler konulmuştur. Çamaltı tudaam-
Eksper yetiştirme: da memur ve amele evleri, bir ilk mek-

!dareye lUzumlu olan eksperleri ye- teb binası; 25 yataklı yeni bir hatta· 
tiştirmek ilzere yeni bir tütün eksperi ne ve eczahane; Koçhisar tU%lasında 
kursu açılmıt ve tütUn nraatı, i'1e - memur evleri yapılmııor. 
mesi ve tUtUn fabrikasyonu üzerine 
Avrupa ve Amerika'da aitaj görmek 
için eksper ve harmancılar göndcıril -
miştir. 
İspirto ve İıpirto)u içkiler: 

Memleketin rakı imali için ihtiyacı 
olan soma ,imdiye kadar kısmen idare 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
~ Berlin' de ~ 
~ HOTEL TEMPO ~ . . 
~ Kurfürstendamm'ın E . . . . . . 
: En modem oteli : 
EAdres: Kurfürstendarnm S9/ 60E 
: Telefon : 32 39 11 E 

~Sahibi: Türk vatandaşı~ 
~ Cemil Mum ~ . . 
~ Oda kiraıan ~ . . 
Eı3 oda tek yataklı 
: 4 " .. " 
: 2 ,, ., 
:ıı .. ,, 
:ıı " çift .. 

2,40 Mark: 
3,40 o : 

3,90 " : 
4,40 " : . 
5,90 " : . 

: 6 ,, " .. 6,90 ,, : . 
: 1 ,, " " 8,- " : 
: Odaların hepsinde akar •ıcak: 
: ve wğuk su ve telefon vardır.~ 
: Bazılarında hususi banyo var-: . . 
: dır. : . : 

~ Kahvaltı: 1,1 O Mark ~ 
~ Türk vatandaşlara lisan hu-~ 
: susunda azami kolaylık. Misa-: 
: firlerden daha önce gelen:, 
E mektub ve saire memnuniyet-: 
: le muhafaza edilir. : . . 
: ·················•·········•·····•···•·· 

Ticad tctebbilslerde ehemfyetf pek 
btiyük olan ıatIJ teıkilltmm organizc
ıi ve tevzi makanizmasırun iyi i§leme
si için alınan tedbirlerin tatbikine de
vam edilmektedir. Bu sene bilhassa 
satış teşkil.atının esaslan üzerinde ça
lışılmış, bayilere yapılan iskontalar 
aiparif, iskontaj ve umumiyetle tevz:i 
itlerinin en düzgün bir tarzda cereyan 
edebilmesi iç.in gereken tedbirler alın
mıştır. Bu arada satış şartlarında bir
lik teminine doğru başhyan hareke
tin ilk inkişafları; çok iyi neticeler 
vermiştir. Depoların bayi dükkfuıları
na uzak oldukları yerlerde kamyonet 
servisleriyle bu it görülmüştür. Ba. 
yat ve eski mal satılmaması için bazı 
maddelerin arkasın:ı, muayyen bir ta
rihten sonra satrlamıyacağı kaydi 
konulmuştur. 

Müstahlike en iyi mamlHlerf; en 
mUsaid tartlarla vermeyi gaye edinen 
inhiiarlar idares.i tarap fiatlannı da 
ucuzlattırmıştır. Halkrmua, sıht bir 
içki olan prabı tanıtmak aynı zaman
da üzümlerimize geniş bir ıarf ma. 
halli bulunmuş oluyor. 

İnhisarlar idaresi depolan bulun. 
mıyan yerlerde tüccarın tuz satışın.. 
da ihtikar yapmasına meydan verme
mek, belediyelerce toptan ve pora
kende satışlar için kış ve yaza malı.. 
sus olmak üzere birer azamJ flat liste
si tanzimi kanun mecburiyeti haline 
getirilmiştir. Gene halka bir kolaylı! 
olmak üzere tezkere ile yapılan tu% 
satıtı kaldırılmış, tuzların kurşun mü
hürlü çuvallar içinde satışı serbest bı
rakılmıştır. 

Barut ve av malzemeli aatrt fiatla. 
rmda geçen seneye, göre bazı madde 
av malzemesinde : barut ve patlayıcr 
Hatlarında yüzde sekizden otuz: yedi
ye kadar ffatlar ucuz:latılmıttrr. 

İıtihlSk mfktan geçen seneye g!Sre 
maddelerde yilzde 23 artmıftır . 

tnhiaarlar varidatı, 1935 malt yı· 
lının 35.247.500 liraaına kartı 1936 da 
38.303.856 liraya vararak % 5,6 niı

betindo artma göetermektedir. 

uı:us 

Devlet gelirinin baş kaynağı ve 
milli endüstrinin ana koruyucusu 

Gümrükler 
Devlet gelirinin baş kaynağı ve 

millt endüstrinin ana koruyucusu o
lan gümrüklerimizin çalıfDla seyri, 
bize, devletin ekonomi politikasının 
müsbe-t faaliyeti ve milli sanayiin 
inkatafı hakkında en vazıh neticeleri 
veriyor ı bilhassa Cumhuriyet yılın_ 
da. .• 

Cumhuriyetin modern gümrük 
idaresini itlotecek olan memur kad
tolarmı kurmak yolunda teşkilat ka
nununun tatbikine faaliyetle devam 
edilmittir. Teşkilat, 937 mali yılı L 
çinde tamamlanmıf olacaktır. Devle. 
tin iktiaadt ve mali yüksek menfaat
lerini korumak ve diğer velcaletlerce 
alınnu9 kararların mühim bir kısmı
nı tatbik etmekle vazifeli olan güm
riikler organizması, büdceye büyük 
bir yük olmadan nisbeten daha ge_ 
nit bir hayat şartına kavuşmuş ola.. 
caktır. Memurlar için kurslar açıl

mıı, evler yapılmıştır. 

Gümrük işleri: 
Memeleketimize kendilerine aid 

otomobili ve diğer motörlü nakil va
sıtaları ile gelecek seyyahlar hakkın
daki gümrük müsaade ve kolaylıkla
rı genişletilmiştir. Bu arada altı ay • 
dan ibaret oturma müddeti bir se
neye çıkarılmıt ve daha birçok mü
him miiaaadeler ve kolaylıklar temin 
edilmittlr. Bu suretle memleketimize 
en çok kir bırakan otomobilli turist-

:ıı 

terin gelmesi için gümrük bakımın. 
dan gerekli tedbirler yerine getiril
miş olmaktadır. Bazı enternasyonal 
anlaşmalara iştirak edilmiştir. 

Gümrük mevzuatının tatbikatın

da yalnız hazine menfaatı düşünce ve 
zihniyetinin kaldırılarak ticareti ve 
halkı tazyik eden lüzumsuz usuller 
ve merasimin ortadan kaldırılmaaı 

suretile formalitelerin sadeleştiril

mesine devam edilmiştir. 

Geçen yıl içinde cenub vil~yetle.. 
rimizde kaçakçılığı önlemek üzere 
dahili ticaret nakliyatı üzerine kon
muş bulunan gümrük formaliteleri 
kaldırılmıştır. Açık deniz limanları 
arasında vapurlar ile taşman iç tica_ 
ret eşyasının muayenesi, ancak kuv_ 
vetli şüphe hallerine hasredilerek, 
serbest bırakılmıştır. 

Tarife 
İdhalat umumi tarifesinin tatbi

kini daha ziyade kolaylaştırmak için 
diğer devletlerde olduğu gibi, mil
letler arasında alış veriş mevzuu olan 
bütün eşyanın yazılı bulunacağı 
(Gümrük idhalat tarifesine mahsus 
eşya fihristi) adında bir repertuva
rın hazırlanmasına başlanmıştır. 

1936 mali senesinde Gümrilk Res
mi geliri 1935 mali senesine nazaran 
% 24 nisbetinde bir artma göstererek 
37.661.965 liradan 46.769.638 liraya 
çıkmıştır. 

•A 
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Gümrük muhafaza teıkilatrnın denizde kaçakçılan 
takib etmek için kullandığı motörler 

Sınırlarımızin • • 
emnıyetı 

Kaçakcılık temamiyle 
yok edilmiş gibidir 

Gümrük 
muhafaza 

teşkilatı 

T eşkilôt modern 
şekilde çahşıyor 

Bizde kaçakçılığın yok edilmesinin 

bir devlet işi olarak ele alınması, cum

huriyetle beraber başlamıştır. Osman

lı imparatorluğu, bilhassa ekonomi ha-

• 

kurundan yan sömürge halde iken "ka. 
çak mal,, bugünküne hiç benzemezdi. 
Milli endüstrinin kurulmadığı bi• 
memlekette kaçakçılık bir zabıta va• 
kasıdır. Fakat milli endüstri mevcud
sa ve bilhassa eğer kurulmu' halinde 
ise, kaçakçılık bir hiyanettir. Yüzde 
yüz bir hiyanet ... 

Rejim, Türkiye hududlannın açxJi 
kapılarının ancak gümrük kapılan o
labilece ğini ilin etmiştir. Hududlan.. 
nuz çok geni§ ve bu hududlar da şe
hirler, limanlar çok ıeyreık olabilir. 
Fakat ne olursa olusun, bize, mil1f 
damğası olmryan her mal, muhakkü 
ki gilmrüğe uğradıktan 10nra gi~ 
cekdr. Devlet, bu bUyU.k yazlfeyl 
gUmrllk muhafa.za tef killtmır.u. vell. 

mittir. 
Gümrilk muhafaza tctldlltı, bçaJııio 

çılıkla daim! bf r mücadele ballndodb 

Kara ve deniz ımırlanmızda. (Ümrllllo 

lere uğramadan yurda giren mllU mı 

dU.trlye vo ekonomiye kutetmek latl 
yenler muhakkak heaab vermektodirı 

ler. İstatf.atilder, bu aman nrmiy .. 

aavqm kaçakçılıft gittikçe ualttıp 

nı ı&teriyor. 

• •• 
Son cumhuriyet yılı lçln'deld mfte. 

delenin verimi tunlar olınuıtuı-- Atb 
kaçak:çılan çabuk lSnlemek için ath 

muhafaza kıtala.rı te9k:il edilmittlıı. 

kaçak vakalannı. hudud tecavüzlerini 

çabuk bastırmak ve muhafua kara

kollarını 11k tık tefti§ ederek bunlan 

el altında tutmak için muhafaza tt.kn:a, 

bölUk kumandanlarına makineli tllfelıı 

ta!ıyan üç kitilik motosikletler alını• 

tır. 

Bazı rmntakalar için kıta dalgalı tel· 

siz cfhazlan alınmıştır. Smm qaralı 

gerilerde rastlanan kaçakçıların dağıl· 

madan Ustiln kuvvetle çabuk bastırılıp 

yakalanmalarını temin için taldb 

kamyonlarının aayıu artırılmı,tır. 

Cenub hududunda kaçak faaliyetleri 

ve kaçakçılarla çarpı~malar hep gee• 
leri olduğundan pusularda çalışan ku.,.. 

vetler için uzaklan aydınlatan ışıldak

lar (projektörler) çoğaltılmıttır. 

Bataklarda, dik yokuş ve inişlerde, 

yolıuz ve geçilmesi güç olan anzalı 

yerleri aımıya elverişli makineli tüfek 

ve ıtrldİlklarla cihazlı keşif kamyonla

" alınmaktadır. 

Her tUrlU hava tesirlerine kartı ko

runmaya ve içinde rahatça uyunabile

cek Blokhava aiateminde ve bir ç.eşid 

olarak yeniden gümrük muhafaza ka

rakollan yapılacaktır. 

il anıa 
Gümrük muhafaza teşkilAtı memur .. 

larına diğer devlet teşkilatında oldu· 

ğu gibi bir inkişaf temin etmek, mük~

fat ve ceza görme usullerini ve teşkl· 

latm vazüe görme tekillerini tesbit et

mek yolunda hazırlanan (gilmrlik m~ 

hafa.za teşkilatı kanunu projesi) Ka· 
mutayın yüksek tasvibine sunulacaJc.. 
tır. 



lstihlôkimiz günden 
güne artmaktadır 
T .. k. 

ur 1"eıek · t"hl~'-· · · " er u ı "'i:l •on ıkı ıenede bühana art-
rnııtır. 934 de 50 bin to ol b··ı·· mi k • 
tı.hl Ak" n an u un me e et ıs-

a ı ıek ·· • b. l 
1 

er .anayunın ır elden idaresi süratiy-

de 935 •ene•i .anunda 61 bin tona yükseldi 1936 
a '12211 t k B . • h kk k ona çı tı. u •ene de 80 bın tonu mu-
a a surette tıfacaktır. 

-- Seker 
Endüstrisi 

köylüyü de 
sevindirdi 

lan ~a~~~~~~veJs~tede profesör 0 _ 

nıet yatıh me~r 0 ~o~muz~ hükiL 
lann kuvvetr t.eblerımızdekı yavru. 
için bir y ' 1 bkır kalori alabilmeleri 
d ıyece liste • h 1 u. Kendisi . • sı azır atıyor. 
dedi ki : ne bu ışı verenlerden biri .. 
'tenizd.e • ia~:1ankdikkP.t ediniz ••. Lia-

p f 
ıe er olmasın .•• 

ro eaör . •• F • şu cevabı verdı . 
- akat b r · 

rnin eden b' ı· u ıste, tam kalori te. 
ır ıste olma k' ker yiyemiye d ıı: ı •. Çok ş~-

tasavvur edil n e çok saelam vücud 
emez . ., 

* Bol ve ucuz tek • 
•eker sanayi" • ıc:r yıyen türkiycde 
döviz tasarr~~ın . • ruluşu: yalnız bir 
zim §eker dav u ıçın. o1.mamıştrr. Bi
ha milh. amızın ıstınad ettiği da-

.. ım ~saslar vardır : 
Turk ç.ıftçisine . b" 

kaynağı bulunmu t yenı ır gelir 
ş ur, 

T~rk zekbı en ileri teknik • . 
yen hır sahada te ... rübe edil . ı~tı-

S -ı mıştır, 
ag am vücudu kuran te 1 den biri millilcştirilmiştir, nıe ler-
Dışarıya · d . köy! " .. .. gı en mılyonlar türk 
usunun ve tek · . . . 

emrine ·ı . . nısıyenınm refahı 
verı mıştır. 

düsYr~ b~ temh el~ere. istinad eden en
, um urıyetın t 'h' 

olan endüstrisid' d arı ı en eski 
1 

ır e. 
926 senesinde ilk k . 

ınız olan Al 11 şe er fabrıka-
t pu unun ilk şeke · 1 met nönü'ne takd" • . • rı, S-

.. - Tu"rk ·1 ı.m edıldığı zaman. 
k . mı letı k · · endı şeker· . k şe erın tadını 

ını endi • ' 
~~ anlıyacaktır d ,Y~ptıgı za-
1nonü ile be b '' eınıştı . Bugün 

• ra er bUt" · şekeri ağız tadi İ un türk milleti, 
E Ye Yemektedir. 

n YCl§lr endiiatri.miz: 
Şeker, bizim 

tndüstrimizdir ııferçekten en raşlı 
olan Alpullu k. •eker fabrikamız 
huriyet ü .. Y urulduğu zaman Cüm 

:s aşında idi -
Alpullu fabrikası • • · . 

Yet senesinı'n . . on bırıncı faali-
. ıçınded' S sıyle Uşak E k' h ' ır. onra sıra-

k • s ışe ır T h 1 . aları tes' d' . • ur a fabrı-
bankamız ıstşe Sı.!dı. Bugün üç büyük 
1 • • umer v z· arının kurdur. . c ıraat banka-
ra 6U Y•rmi 'k ' ·ı sermayeli 1'" k' 1 ı mı yon li-
ları Anonim Ş'ukr ı~e Şeker Fabrika-

ır etı· d" f 
zın da idares' • ' ort abrikamı-
k • ını ele al 
etın bu sah d mıştır. Memle-

a a yetiş · cuklarının id • mış kıymetli ço-
t . aresınde bul 
ın kuruluşu d unan şirke-

. n an sonrad k' 
polıtikamızm ga J ır ı, şeker 
zuh içinde ve h Yt-1 <:rfnin tam bir vu
sürat seyriyl am c .haline gelen bir 
diğini go"r" e gayesıne doğru ilerle-

uyoruz. 
• Bugün Şek ş· 

tın bütün ana . er ırketi, meır.leke 
lacak bir l\ü . ış ş~b~lerine örnek )~ 
O vıyyet ıçındedir 

n l(enerıi ı · 
On dör n rcı «ınılnrı: 

ın t Yıllık C" 
k Y.a~ındaki çeker Uınhuriyetin 
endısıne ve · ı endüstrisi b' h k rı en d • , ıze 
. a .kazandığını anı egere ne kadar 

tırdı . On birinci ka~tan rakamlar ge-
~a ~U.>:ük ümidlerle fu:~~.ra yılını da-

u umıd, 937 nin dok ıyoruz. Bize 
rııı~nn 12 ayile bo uz .. a~~nın, diğer 
i.lerı gelmiştir . y olçulrnesinden 

Şeker fab ' k 1 l~indeki iş ha~:ı/ arı;nızın, on yıl 
teyi bizim milli ıe ve .. B"'~i)'.cti, bu her 
evde ve dö . ndustrının, tarlada 
ı vız cedvell · d · • er kazandırdı- erın e bıze ne. 

gını anlatıyor : 

İşlenen 
Pancar 

1926 
Ton 

1927 4.710.-

1928 34.931.-

1929 27.490.-

1930 53.518.-
1931 88.183.-

1932 158.509.-

1933 178.280.-

1934 499.275.-

1935 384.717.-

1936 334.045.-
_ 409.892.-

2·173.550.-

• 

~u rakamların izahını yapmıya 
ne tuzum var • On senelik istihsal 
yekGnu olan 345.450 ton şeker, 
34.345.973 türk liralık beynelmilel sa
tış kıymetine tekabül ediyor. Döviz 
muvazenesinin bir ioıtiklal ve hürri
yet garantisi olduğu bir devirde .>U 
kadar parayı bize kazandıran bir sa· 
n~yiie nasıl gönlümüzde yer venne
yız 

Köylünün yeni refah yolu: 

Milli geliri hesab edenler bil
hassa son iki sene içinde pancar e 
kilen mıntakalardaki hususi refah ve 
kalkınmaya şahid oldular: Şeker fab
rikalarının kurulduğu yerlerde kal
~~n.~a kökden olmuştur. Türk köy· 
~~su, pancardan başka hangi mahsul 
uzerinde daha ekerken para alabil. 
tniştir ? 

Bizim ziraatimizin bir mevsimlik 
kredi davası vardır : Toprağa atılan 
~ohum, köylüye para getirir bir de
ge~ olabilmesi için bir yetişme para
sı ıııter. Bu para, emek kadar kıymet-
lidir. Devletin, bugün, Ziraat Banka. 
~ı ~asıtasiyle kar~ılamıya çalıştığı bu 
htıyacı, şeker şırketleri senelerden 

beri yapıyor. 
Ve köylü, pancarını toprağa atar

k.en gördüğü yardımı, pancarı yetiş
tırdikten sonra alıcısının hazır olma. 
sının verdiği bir güvenle sapanına 

s~rılmaktadır. Belki her madde üze
rınde, mevzii ve geçici dahi olsa müs
tahsil aleyhine bir fiyat düşüklüğü 
mevzuubahis olabilir. Fakat pancar 
d: bu as la . h:a.~ıra gelemez. Çünkü 
P ncarm ekıcı:sı. onu daha toprağa a. 
~arken kaça satacağını biliyor. Siz 
n~nun ne demek ol.duğunu, mahsulü
d Un parasını kesesıne koyuncıya ka-

ar kaygılı olan köylüden sorunuz. 

2 
Köylümüz, on sene içinde 

: 173.000 ton pancar istihsal etmiş. 
tır. Muhtelif senelerin iç satış fiatla-

Köylüye öde-
nen pancar Elde edilen 

bedeli şeker - Lira Ton 

70.650,- 572.543 
530.158,50 5.162.325 
420.084,12 4.279.852 
891.100,85 7.943.593 

1.448.053,47 13.073.822 
2.249.299,84 22.649.373 
2.103.143,09 27.306.931 
6.140.360,68 65.085.783 
.4.265.007 .24 58.662.985 
3.277.343,92 53.827.546 
3.048.560,62 65.885.775 

24.443.762,33 324.450.528 

rına göre, hepsi yüz on milyon liraya 
varan şeker kı.ymetinden pancar pa
rası düşüldükten sonra, geriye kalan 
85.679.000 liranın, pek az kısmı, pan. 
car tohumu, çuval, tesisat yedeklcı i 
ve bazı işletme maddeleri için yaban· 
cı memleketlere çıkarılmış bulunmak
la beraber, büyük kısmı, işçi, memur 
ve müstahdemlerin maaş ve yevmiye
leri, kömür, kireç taşı gibi işletme 
malzemeleri ile kereste gibi ambalaj 
maJzemesi ve nakliye masrafları do
layısiyle tamamen memleket içinde 
kalmıs bltlunuyor. 

İşte şeker tndilstrisinin yüzde yüz 
milli endüstri adımı olmasının sebebi 
de budur. On seneye taksim edildik
te, senede vasati olarak on milyonluk 
iş hacmi olan bir endüstrinin bütün 
gelirini memleket içinde ve bir çok 
yeni iş sahaları açara~ bırakması ne 
büyük bir hususiyettir. 

Şeker mmtakalarmda refah ve a
lım kabiliyeti, kendi kıymetini ra
kamlarla gösteren her sahada kar,ı
mıza çıkıyor. İnhisarlar istatistikle
rinde şeker mmtakalarındaki istih· 
rnkin diğer ekim maddeleri mınta. 

kalarına göre üstünlüğü çok büyilk
tür. Şeker endüstrisi, köylünün re
fah seviyesini artıran pancar vasıta
siyle, onun medeni vasıtalara sahib 
olmasını kolaylaştırmıştır. Trakya
nın çoğu pancar eken aydınlık köyle
rinde radyo makineleri vardır • 

Türkiye halkının yediği her kilo 
milli şekerin bedeli muhtelif yollar
dan tekrar bu parayı verenin cebine 
girmektedir. Milli şeker endüstrisi 
rencber ve işçi olarak her sene 53.000 
ailenin geçim vasıtasıdır. Yıllık eko· 
nomik hacmi olan 12-15 milyon lira, 
bu 53.000 ailenin ihtiva ettiği vasati 
yarım milyon vatandaşı vasıtasız ve 
bu sayının bir kaç mislini bulan bü
yük halk yığınlarım da vasıtalı ola
rak istifadelendiriyor. Bundan baş-

Dahili satış 
Kıymeti 

Lira 

217.566134 
1.961.683,50 
1.626.343,76 
3.018.565,34 
4.968.052,36 
8.606. 761,74 

10.376.633,78 
24. 732.597 ,54 
22.291.934,30 
14.533.437,42 
17. 789. 159,25 

110.122.735,33 

Bcynelmilel satış 
Piyasalarına göre 

Kıymeti 

Lira 

115.081.
. 1.120.224.-

855.970.-
1.398.072.-
1.895. 704.-
2.468. 781.-
2. 785.306.-
5. 792.634.-
6.687 .580.-
6.566.960.-
4.809.661.-

34.495.973.-

ka şeker endüstrimizin hazineye öde
diği vergi mühim bir yekun tutmak· 
tadır. . 

Devlet; 'eker endüstrisinden on 
senede 17 milyon lira vergi almış. 
tir. Bu mikdar, daima artmaktadır. 
Son senede bu vergi mikdan 3.200.UOO 
liraya çılanıştır. 

Şimdi dava şudur : Şeker istih. 
lakimiz arttıkça köylünün refahı, ha
zinenin kazancı, tilrk milletinin sıh
hati artacaktır. Türkiycnin bütün 
topraklarının işlenmesi, dolu hazine 
kasası, gürbüz ve sağlam vatandaşlar 
bizim için bir gaye olduğuna göre, 
bunların hepsini birden gerçekleşti. 
ren endüstriye yüzde yüz bizim de. 
mekte nasıl tereddüd olunabilir ? 

Bizim içimizde yaşıyan sempati 
kadar şeker endüstrimiz yabancıların 
takdirini kazanmıştır. Şeker şirketle. 
ri ilk normal kampanyasına başlar. 
ken gerek teknik gerek işletme ba
kımından mevcud tesisat ve işletme 
tarzının ve t-:knik personel vaziyetin 
en salahiyetli mütehassıslara tetkik 
ettirilmesi llizumlu görülmüş ve bu 
maksadla Almanya şeker endüstri•i 
direktörü profesör Spengler Wismar 
şeker fabrikası teknik direktörü Ma
yer davet edilmişlerdir. Alpullu ve 
Uşak fabrikaları hakkında teferruata 
aid bazı tcnkidlct' istisna edilirse mü
tehassıslar fabrikalarımızın ve bilhatı. 
sa Eskişehir ve Turhal fabrikaları. 
nın en modern usullerle çalışan mem
leketlerin fabrikalariyle müsavi bir 
derecede olduklarını, her fırsat bul
dukları zaman tekrar etmişlerdir. 

Şeker fabrikalarımızın zirai çalış
malarım da geçen sene içinde iki 
beynelmilel şahsiyet inceden inceye 
tetkik etmişler ve fabrikamızın zira
at sahasındaki vaziyetlerinin de işlet
me sahasında olduğu gibi emin ve 
muvaffakiyetli olduğunu görmüşJer
dir. Halle Üniversitesi dekanı ve 
kendi mesleğinde enternasyonal bir 
otorite olan profesör Römer ile Dan
çiğ Üniversitesi iktisadi ziraat profc
s?rü Bloh.m "şeker fabrikalarının ih
tıyacı olan pancarı memlekette bu ka
dar kısa eamanda yetiştirmii olan tü
rk sanayiinin bu basarısım görmekle 
hayretimizi izhardan kendimizi ala
mıyoruz,. demişlerdir. 

~eker endüstrisi, kuruluşu, ilerle
yişı, ve muvaffak oluşu, kendi teknik 
hususiyetlerinin onu kuran ve işle. 
tenlerde bir ahlAk ve anane haline 
g~l~esine lüzum gösteren bir endiis
trıdır. Böyle bir sanayi şubesinde, sa
lahiyetlilerin bu kadar takdirini ka
zanmak, bizim şeker endilatrimizin 
enternasyonal değerini anlatryor. Bu 
örnekliği tasdik bize şeker endüstri. 
mizin istikbali adına kıymetli bir 
veıikadır. 

Enternasyonal ticaret münasebet
lerinin mahiyeti malfundur. Bilhas.. 

-----
sa makine ve teknik vasıtalarında her 
istenen kolayca bulunamıyor. Şeker 
endüstrnmı, istihsal vasıtalarında 
bile m!llileitirmek zaruretini duvaıı 
bir m~mleket için bu vasıtaları ima1 

yoluna girmekten daha tabii ne olabi
lir? İşte şeker fabrikaları idaresi, ma
kine levazımı sahasında da böyle bit 
mesele ortaya atmıştır. Bu maksadıa 
Eskişehir fabrika·~mdaki tamirhanl! 
genişletilmiş ve bitirilmiştir. Drşar· 
dan temini bugün : in mecburi olan 
malzeme için vaktinde ttdbirler alın
mış, piyasalar bulunmuştur. Memle
kette sağlam, canlı vatandaş istiyor 
musunuz? Şekerinizi kendiniz yapd
caksınız. Onu yapacak malzemeyi 
kendiniz imal ed ksiniz. Panc<>rı 
ş::ker yapmakta üstad teknisiyenler 
sizden olacak .. Artık şekeı k:ırumu
muzun parolasını öğrenmiş sayılabi
liriz. 

Bütün bunlar tamamen gerçekleş
tirildiği gün, yalnız şeker işinde de. 
ğil; şekeri terkip eden tam sanayici 
ve ziraatc;;i bir memleket olma hüvi. 
yetine sahih bir millet olacağız. 

Atılan adrrnlar: 
Şeker işimizin temel işi olan to· 

hum meselesini halletmek yoluna gL 
rilmiş bulunduğunu bir huzur için. 
de söyliyebiliriz. Bu hususta getirti
len salahiyetli mütehassısların yap. 
tıklan tetkikler neticesinde alınan 
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kararların tatbikı, faaliyetle devanı 
etmektedir. Pancar tor.umunun mem
leketten tedariki, yarım milyon lira
yı aşan bir döviz fazlasmı memleket 
içi:ıde bıraktıracaktır. 

Toprağın verimini artıracak ve 
pancarın kalitesini yükselte~ek ol~n 
modem ziraat aletlc:i işı temın 
gibidir. Türkköyüniin bir lıalloruna 
şartı olan kara sapandan \JUlluğa, 
kağnıdan arabaya g-eçiş şeker mınt~ 
kağn.dan arabayo ;qj şeker mınta· 
kalarrnda olmuş bitmiştir. 

Şu iki kelimeyi iki sene~~n~erl 
cüzdanı dol~n olan Trakya koylu~e
rine bir soruverseniz : Pancar, mil. 
navebe ile t-kilen bir maddedir. Pan
caı ekilmediği zaman, ondan boş ka
lan vere soya fasulyası ~e a.sJ?ir ~~i
liyor. Bunu 4eker endUstrısı turk 
köylüsünün kulağına bir kazanç kay· 
nağı olarak fısıldadı. • 

Aspir ve soya fasulyast, aanayı
de bol bol kullanılan ve daima ınfüı
teri bulan iki arkcldaş maddedir. Şe. 
ker şirketi, köylümüzün ad~m ve 
değerini bilmediği bu ma~d~nın, tar
lada daima yer bulması ıçın onun 
satışını da temin etmiştir. Bugün as
pir ve soya fasulyası her köylünün 
tarlasında yer bulmasını temenni et. 
tiğimiz iki ba, maddedir. Şeker fab
rikalarmın zirMt m"murları, köy köy 
dolaşarak bol para getiren bu ikl 
karda~n. çoğalmasına çalışıyor. 

Şeker işinde cihan: 
Pancar, şeker kamışı ile yaptığı 

rekabetten mağlub çıkmıştır. Bugün 
pancar ekimi, milli bünyelerinde yer 
alan bütün de ... letler, pancarı şeker 
kamışına karşı koruyan tedbirl~r al
mışlardır. Bugiln cihcın şeker. pıya~a.. 
sı yine dursuzluk hav~sı iç~ndedır. 
Pancar şekeri sanayiinın geçınnekte 
olduğu buhran devam ediyor. Londra 
şeker konferasmda _alınal'! ;e~birler, 
şeker politikamızın ısrbctını hır kere 
daha ortaya koydu. 
Şeker yiyen Türkiye: 
· Türkiye şeker istihlaki, son iki se

nede bilhassa artmıştır. 934 de O 
bin ton oıan biltün memleket lstihl§.. 
ki; şeker sanayiinin bir elden ida~.si 
suretiyle, 935 senesi sonunda 61 hın 
tona yükseldi 936 da 72.211 tona çı
kan istihlak bu sene 80 bin tonu aı,a
caktır. 

Fakat ne 100, ne 200 bin to~ .. 
Yarım milyonu ..t mıyan rakamın bı
zi tatmin edeceğini sanmayınız ı 
türk tarlasında servet olan pancar 
hasretini bilenler şekerin gıda olarak 
ehemiyetini anlıyanlar için bu ha~al 
değildir. Yarım milyon ton şeker ıs
tihlak edersek her türk vatandaşı se
nede 30 kilo şeker v=yecek demektir. 

Şeker yiyen tUrkiye ... Bu te~ki. 
bin içinde güler yilzlil ve mesut turk 
köylüsü; sağlam ve kuvvetli vatan
daş yaşıyor. 



-30- ucus 

TORKIYE CUMHURİYETi ZİRAAT BANKASI 
Memleli~tin. en esl<i ve en tiüvük ulusal Bankası 

Kuruluş tarihi : 1888 

Kapital: 100.600.000 Türk Lirası 

Ziraat Bankası Merkez Binas 

SUBEtER: 

1-Adana 
2 - A. pazarı 
3 - Afyon 

4 - Ak!'aray 
5 - Amasya 

6 - Antalya 

7 - AyClm 
8 - Anteb 
9- Ayvahli 

10 - Bafra 
l l - Balıkesir 

12 - Bandırma 

J\JANSLAR: 

1-Acıpayam 

2-Adıyaman 
3 -Ağrı 
4-Akçaabad 
5-A. maden: 
6-Akhisar 
7-Akseki 
8- Akşehir 
9 - Alaca 

10- Alanya 
11 - AJ .. ~•hir 
12 - A.lucre 
13 - Ankara 
14 - Araç 
15-Ardıhan 

l6 - Artvin 
17 - Avanos 
18-Ayancık 

19-Ayaş 

ZO - R:ı1'aeski 

21 - Bal~ • 
22- Balya 
23 - Bartın 
24 - Bayburt 

25 - Bayındır 

26 - Bayramiç 
27 - Beypazarı 

28 - Beyşehir 
29-Biga 
30 - Bilecik 
31 - Birecik 
32 - Bitlis 
33- Bodrum 
34 - Boğazlıyan 
35-Boldan 
3:i - Bolvadin 
37- Bor 
38-Boyabad 
ı Bozdoğan 
40-Bozkır 

13 - Rel'~ma 
14- Bolu 
15 - Burdur 

16 - Bursa 

17 - Ç. kale 
18-Çankın 

41-BozöyUk 
42 -Bünyan 
43 - Bürhaniye 
44 - C. bereket1 

45-Ceyhll!' 
46-Cide 
.; :- - Cihanbeyli 
48-Çal 
•9 - Çal'lCUJlba 
50- Çatalca 
51- Çerkc, 
52-Çeşme 

s:- Çine 
54 - Çivril 
55 - Çorlu 
56 - Çubukabac' 
57-Daday 
58 - Demirel 
59- Develi 
60-Devrek 

19-Çorum 

20 - Denizli 

21 - D. bekir 
22 - Edime 
23 - Edremit 
24- Elaziz 

61- Dinar 
62 - Divrik 

63- Dörtyol 
64- Düzce 
65- Eğirdir 
66 - Elbistan 
67-Elmalı 

68-Emet 
69- Emirdağ 
70- Erbaa 
71- Ereğli2 

n- Ereğli• 

73- Ennenak 
74- Ezine 
75- Fatsa 
76- Fenike 
77 -Fethiye 
78-Gebze 
79-Gediz 
80 - Gelibolu 

ISANKA YA BAOLI KOOPERA TIFLER: 

25 - Erzincan 
26- Erzurum 

27 - Eskişehir 

28 - Gire~nın 

29 - İnebolu 
30- İzmir 

81- Gemlik 
82 - Gerede 
83 - Gerze 
84- Geyve 
85-Gördes 
86-Görele 
87-Gönan 
88 · Göynü1C 
89-Gülnar 
90 - G. hacıköy 
91 - Gümüşhane 
92- Gürün 
93- Havza 
94-Havmana 
95 - Hayrebolu 
96-Hendek 
97- İnegöl 
98 - f skilip 
99- Ilgaz 

lOO- Ilgın 

31 - Isparta 
32 - fı;ıtanbuJ 

33 - fuihr ,... 

3.f - Kar~ 

35 - Kastamonu 

36 - Kayseri 

ıOI - Kalecik 
102 - Kandıra 

103 rangal 
104 - Karaburun 
10 5 - Karacabey 
106 - Karaisalr 
10 7 - Karaman 
10~ - Kaıamürsel 
109 - Kasaba 
110 Kaş 

111 - Kelkit 
112 - Kemal paş; 
11 3 - Kemaliye 
114 Keskin 
11 5 · Keşan 
116 - Kili s 
ı 1 7 - Kırkağa~ 
118 - K. hamam 
11 'l - Kula 
120 - Korkudeli 
121-Kozan 

37 - K. eli . 
38 - Kırşehir 

39 - Kocaf'li 
40- Konya 

41 - Kiiı,1"'.11 

42 - l\falatya 

122 - Köyceğiz 
123 - Kuşadası 

124 - Upsekl 
125 - T,üJeburgaz 
126- Madenı 
127 - Malkara 
128-Mardin 
129 1\f ecidörll 
130 - Menemen 
131 Mermeris 
132 • M erizfon 
133 - Mesudiye 
134 - Milıts 
135 - Mihalıççık 

13 ı; - Mudanva 
137 - Mudurnu 
138 - M. K. naşa 
139 Muş 

140-Mut 
141 - Nallıhan 

;ıs - Manisa 

44- Maraş 

45 - Merkez 
46 - l\ter~in 

47 - Mni!lll 
48 - Nazilli 

142 - Nevşehir 
143 - Nezip 
144 • Nikser 
145 - Of 
146 - Orhaneli 
147 - Osm::ıncrlf 
148 - Pasinler 
149 - Pazar 
150 - Pınarbaşı 
151 - Polatlı 
152 - !~ize 
153 - Saideti 
154 - Salihli 
155 - Sandıklı 
156 - Sarayköy 
157 - Seferihisar 
158 - Seydişehir 
159 - Siirt 
160 - Silifke 
161-Simav 

;ı.9 - Ni~de 
50- Ordu 

51 - Ödemiş 
52- Sam~un 

5:-l - Sıvas 

54 -Tarsus. 

162 - Sinop 
163 - Sivrihisa~ 

164 - Sındırgı 
165-Soma 
166-SöğUd 
167 - Söke 
ı 6 8 - Sungurlu 
169 - Sutehri 
170 - Silruç 
171 - SUrmene 
172-Şarköv 

173.- 8. karaağaç 
17 4 - Ş. koç hisar 
175 - Ş. Karahisar 
176 -Taşköpril 
177-Tavas 
178 - Tavşanlı 
179-Tefenni 
180 - Tekirdağı 

637 Zirai kredi kooperatifi, 20 satış ~ooperatifi ve 2 satıs l<oo1>eratifi lii:-!iği 

Dünyanın her tarafında muhabirler 
t' .,,,,,,., ,,, ..... , ....... . (' 

HER TÜRLÜ· ZİRAi KREDİLER 

55 -Tire 
56-Tokad 
57 -TrabzoJt 
58 - Urfa 
59- Uşak 
60 - Yozızad 
61 - Zonguldü 

181 Tercan 
182 - Tirebhı 

183- ~ .• :ut 
184-Tosya 
185 - Uluborlu 
186 Urla 
18 7 - U zunköprll 
188-Ünye 
189 - ÜrgUp 
190-Vakfıkeblr 

191 - Van 
192 - Vezirköprtl 
193 - Vize 
194 -Yalvaç 
195 - Yenihan 
196 - Yenişehiı 
197 - ?:afronbolıt 

198 - .Tara 
199- Zile 

KİRA L 1 K KASALAR, TASARRUF KUMBARALARI 
Dl GER BANKA İSLERİ . 
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~ FABRİKALARI KlM ~ 
1 ziyaret eder ? 1 
: Uzun yıllar tecrübe edilmit olan ve yüksek kazanç ~ırakan ma- : 
: kine malzemesinin fabrika milmessilliği serbesttir. Talıb olanların : - -

Sanayi ve ziraat makinaları Türk Anonim Şirketi 
İstanbul: Taşhan Bahçekapı Tel. 24420 - 24428 - 24420, Telgr. Muhayer 

Ankara: Yenişehir Atatürk Uranı No. 47 Tel. 2628, Telgr. Muhayer 
Hernevi Sanayi ve Ziraat makinaları, fabrikalar tesisatı, demiryolu 

5 Schnorbus 5 - -- -§ Hamburg 1 5 - -- -5 Allemagne 5 
: ~dreslerine müracaatlan. .= 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

malzemesi, demir inşaat ve saire 
Siemens-Schuckeriwerke A. G1 Deutsche Waffen und Münitions 

:!11111111111 A N A D O L U 1111111111~ --
~ Türk Anonim Sigorta Şirketi 

------
Buckau R. Wolf A. G. Fabriken A. G. 
l. M. Voith Hein lehmann und Co. 

Kari Platz 
Ka rl Haendle und Söhne 

--§ Sermayesi ve ihtiyat akçesi -
-------E 1.000.000 Liradan fazladır ------ = § SERMAYESi :: 

- TÜRKiYE iŞ :: 
:: VE ZiRAAT :: 

lielnrlch lanz A. G. 

Rud SaclC 
Pommersche Einsengiesserei 

Mauser Werge Gebrüder Röber G. M. b. H. 
= Bankaları tarafından lJdenmiı tamamen milli bir müessese ve en:= - -=büyük sigorta şirketidir. :S 
- Sigortanın bütün branşlarile uğraıır = - -

Orensteln une Koppel A.. G. K. Z weigle 
=y ANGIN - NAKLlY AT - HAY AT - OTOMOBlL KAZALARI • = = FERDi KAZALAR - lŞ KAZALARI 5 
:= Sigorta hususunda her türlü müşküller i~ln kişeleri meccanen •= - -G. Polysiuş A. G. H. Krantx 

Fabrikaları Türkiye Umum Vekili -

=izahat vermele daima hazırdır. = 
:= Adres : latanbul, Yeni postahane karşısında Büyllk Kınacıyan han ~ = TELEFON: 2494 = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~DEMi İKTiDAR 
ve BEL GEVSEKLtCtNE _KARŞI 

HORMOBİN 
Tabletleri - Her ecz de 

ane arayma - Poa ta kutusu latanbul 1255 Hormobin 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
.. ıııııııııııa. 

= = 
§ TÜRKiYE ~ 

l iMAR BANKASI 1 
~ TüRK ANONiM SIRKETf . ~ 
~ Sermayesi Tamamen Tediye edllmlı ~ 
~ 1.ooo.onn Türk Lirası ~ 
: .Yeni Post h 5 
: • a ane arkası, Aşir Efendi caddesi : 

§ iMAR HAN § 
§ Telgraf adresi: İstanbul • i M AR § 
§ Telefon numarası : 24527 • 24528 § 
: Yol, meban. • . : 
§ 1 ve saır mühım ınşaat § 
§ taahhada, müsait şeraitle § 
§ tevdiat kabulü a 
§ Emtia esham .. . : 
: '. 've mucevherat mukabılind( : 
~ ıkrazat ile sigorta ve bilcümle S 
E banka muamel"'t 5 ,,1111111 a I : 

111111111111111111111 -
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

..fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt.. 

E ÖLÇÜ ÜZERİNE = FENNt KASIK = SACLARI = Mide, baraak böb
: rek dütüklüfüne ---= FENNi 
: Koraalar 
: latiyenlere 
: ölçü tarifesi 
: gönderilir -------: Eminönü 
: f zmir sokağı 
: Tel. 20219 
E ZAHARYA 

"{,l~j~ .... = 
: Oreopuloa / = Taklidciler. 
: den sakını-

------------= Dili = - -- -- -- -., ı 111111111111111111111111111111111111 ı r 

Kendine beyhude yen 
•zlyd ediyor. 

NEVROZIN 
Varken ıstırap 

çekilir mi ? 
Baı, diı ağnlan 

Ve ÜfÜhnekten mütevellid 
bütün •in, ırzı, sancılarla 
nezleye, romatizmaya kartı 

NEVROZİN 
Katelerini almıa 

icabında günde üç 
kaşe alınabilir. 
lıim ve markaya dikkat 
Taklidlerinden sakınınız 

Türkiye Sişe ve Cam Fabrikaları 
Anonim Sosyetesi 

Sermaye : 1.000.000 Türk lirası 

Bilumum ıııe ve zOccaclye ceıitlerl üzerinden toplan slparıı 
almaktadır 

Emniyet veren markasına Clikkat 

Genel Direktörlük r 

Ltanbul ı. inci Vakıf han 

Telefon il 

Genel Direktörlük c 
licaret ı 
Muhaberat il 

22219 
22630 
22385 

~ 

Fabrllia 1' 

Pqababçe Sahfp MoDa Caadeei 

:Telefon 11 

Fabrika Direktörliliü r 30 - 69 
Muhasebe l' 30 - 10 

Telgraf adresi: Camiı lstanbul 

.:!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:!: - -- -= . = 
1 OSMANLI BANKASI i 
§ § 1 TÜRK ANONiM ŞIRKETT - TESiS TARIHf :ı 11'1 1 
§S Sermayeal' : 1O.000. ooo· /ngilis Liraıt a 
- -- -- -------------------= ----------------Fi/yalleri vardır. ~ 

i Her türlü banka muameleleri yapar.~ - -
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-------------
~ Paris, Marsilya, ~is, Con<lrci ve Mançester'de 
~ Mısır, Kıbrıs, 1 rak, 1 ran, Filistin ve Yunanistan' da Şul>eleri --------------

T ürkiyenin Başlıca Şehirlerile 

Yugoslavya, Romanya, Suriye ve Yunanistan'Ja 



KUVVETLİ 

PHILIPS'in 
ALIŞ KABİLi YETi 

TEKDÜÔMESI 
sizin için düşünen bir ayar otomatiğidir 

Bu 
TEL 

AYIRMA KABİLiYETiNi 
TANZiM EDER 

Bu 
TEL 

SES KUVVETIN.I 
AYAR EDER 

- ·-

· ... ---~. 

·.==== ----::..-----:;._--=== 
··:-:_ 

- - ~ 

Bu 
TEL 

ISTASYONLARI AYIRMA 
rERTİBATl.NI ÇALIŞTIRIR 

Bu 
T E.L 

SES PERDESİNİ 
TANZiM EDER 

----.::- -. - . -
- -=--- .. · .. _--:-- - -

-
~-=-;-:==--=-:-:.:--;:: --- - ---. ..:::" 

::-r- : = 

-- -·-- - --
_ ... ~ -==-

--- --
.:~~ ~-:_ - J 

Tekdüğmeli J?hi/ips 
1 
ııdyosunu kullan

dıktan sonra başka raqyo alamazsınız. 

PHl·.LI 
Ankarada satış yeri: TÜRK PHİLİPS LTD. Bankalar Cad. No. 21 

lstanbulda : PHILIPS SALONU Galata, Jeneral Han, Voyvo da caddesi 17 ve acenteleri : OROZDIBAK, lstanbul - BASMA
CJY AN, istiklal Caddesi, Beyoğlu - EKREM, Kadıköy, Muvakkit hane caddesi 49 - AHMED ve HAMiT Ôzül, Pendik. 

TAŞRA SATIŞ YERLERİ: 

Adana, Afyon, Antalya, Adapazarı, Amasya, Burdur, Balıkesir, Bandırma, Bursa, Bolu, Çorum, Çankın, Çanakkale. Diyarbekir, 
Eakiıehir, Edime, Elaziz, Gaziantep, Giresun, Isparta, İzmir, İzmit, İnebolu, Kayseri, Konya, Kütahya, Kırıehir, Kırıkkale, Kastamo
ni. Kırklareli, Mersin, Merzifon, Maraı. Malatya, Niğde, Ordu, Si vas, Samsun, Sinob, T okad, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Urfa, Yoz
gad, Zonguldak. 

Zevk ve neşe kaynağı olan 

BİLECİK 
ve 

OLGU UN 
Rakılan sahip ve &mili 

Sayın mülferilerinin Cumhuriyet Bayramını saygı 
n sewgi ile kuHular ye bayramı ne19 ~inde 

aetirmelerini diler. 
Mumhane Caddesi No. 67 

Telefon : 40057 

ANKARA 
TÜRK ANONiM 
SİGORTA SiRKETİ 

Sigorta tekniğinin modem eaaılan üzerine kurulmut en kuvvetli 
finansal grublara istinad eden miııt bir ıigorta tirketldir. 

Sigortaya aid her milfkUlünüz hakkında ki,elerinden meccanen 
malQmat alabilirsiniz. 

Adreı : latanbul, Yeni postahane kaqrsında 
tında. 

MARKAMIZ SAc!iLAM.L'IK 
VE 

UCUZLUc!iUN TEMİNATIDIR 

IERKIEK VIE KADIN KUMAŞ~Alltl, 

KUNDURALAR, SARACIYIE, HAZIR ELBiSE, 

1' U H A P i Y IE IE • V A S 1 VIE S A İ R S 

YERLi MA'LLARJ 

PAZARLARI 

• 

HAVA VE KİMYA HARBİ 
KORUNMASI 

HASTALIKLARI 
TEDAVİSi 

Doktor Kimyager 
Hasan Kadri Dirim izzet Kemal Erbal 
450 •yfa 90 resim 4 büyük levha 1 tablo 

Fiab 150 kUl'Uf 
Subaylar, hekimler, kimyagerler, eczacı, baytar, mllhendle .,. 1 

ziraatçiler, havadan ve zehirli gazdan korunma itlerini MTk .,. I 
idare edecek olan mülkiye &mirleri için aon derece faydalı olan blS 
pek mühim eser, Avrupada en ıon çıkan zehirli ga.z eserlerlndeG 
ve mecmualarından istifade edilerek yazılmıftır. 

Her memlekette büyük bir faaliyetle ilerlemekte olan "Hava• 
dan ve zehirli gazdan korunma.. itleri, bütün milletler efradnıl 
son derece alakadar etmektedir. Sayın vatandaılarmun da bu çok 
lüzumlu bilgiyi edinmeleri için hiıaeme dUten vatan! hizmeti ifa 
etmek makaadiyle bu çok değerli eseri nefrederek herkeıin alabi· 
leceği pek ucuz fiatla eatıp çıkardım. Takdir ve muvaffaldy.d 
ıayrn okuyucularımdan dilerim. 

"1 KB AL,, Kitabevi 

BAH(E MERAILIWlfll 
Modem salon yqilliklerinizi, envaı palmiyeler, Kaktllr 

ler, bahçe süs ficlanlan, manolyalar, kamelyalar, çamlar, süJlef 
ve çok çqid fidanlar bulabilirsiniz. 

Ortaköyde Ankara bahçeaiiıde Vuil 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•• ---
~ TÜRK TÜTÜN LİMİTED $İRKETI -------- Sermayesi: 1.000.000 Türk Lirası 
-
~ İdare Merkezi - Bahtiyar Han, Galata --i Telefon: 43426 Telgraf Adresi: Tütüliıtl --E Ziraat ve lı Bankalariyle inhisarlar idaresinin tütünleri-
i mize yeni mahreçler temini için kurduğu büyük ve modeJ11 
: tütüncülük müessesesi 
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