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TÜRK HAVA YOLLARI 
Kamutay, yeaı bldce1ı görlşmeğe başlatb 

Kuvvetli bir yolcu tayyares~ni.~ 
koltukları üzerinde lımet lnonu, 
bıuhterem hanımı ve çocuklan, 
aonra Bayındırlık Bakanı: ~e
tenıizde bu fotoğrafı göre!11er ·~~ 
hesiz hayret etmemiflerdır. ÖYü· 
nülecek teY tayyarenin uç tara~~ 
daki üç kelimelik yazıdadır: Tur/c 
Hava Yollan/ 

Yalanda bu kuvvetli tayyareler 
lltanbut Ankara, lzmir, ve derece 
derece diğer bafbca Türkiye mer· 
kezleri arumda muntazam hava 
leferlerini açacaklardır. 

Her gün gazetelerde okuyoruz: 
Eden tayyare ile Cene'!"

9

den 
l.ondra'ya döndü; yahut ital~ 
Pl'opaıancla bakanı tayyare ıle 
doju Afrikuma gitti veya Ba~ı· 
li10 Adiaababa'dan tayyare ~le 
Roına•ya hareket etmek üzeredır. 
Fakat bir de Türkiye'den çıkana· 
Diz, hele Almanya gibi kesif nu
fualu ve yüksek teknikli memle
ketlerde tayyarenin t r a m " a J • 
1 af t ı i ı n ı görününüz. Tayya
re yolculuğu 1 p o r 1 u k olmak· 
tan çıkarak, normal nakil vasıtala
rı haline ıelmiflir. Denizde oldu
iu aibi. han yasrtalannm kor
~ dü,manı olan ı i ı 'e !'-'11 

bil• tavyareleri telıizlerle .'stu
Yonlardan id"""' .. ~f!k rAres• bu
lunnauatur. 

Sivil tayyarecilik, bundan bat
ka, uzan mesafelerde devamlı u: 
ÇUflarJa o memlekete en tecrübeb 
Ye uata pilotlar yetiftirmeie JU!• 
Yan bir mekteb oJmuttur. Sofya -
elan PÇerken V&rfO'R ·Atin& tay· 
nr.-yolu acentamm ~ IU· 

alin r.e.abrnı p,ene laabl'hjGI-= 
- Kar mı? Hayır, hzannu1°" 
ru. F aleat Le/aiatan milli müJala
aeına uzd ue yabancı laaootla aç
nıofı öfrenen pilotlar ydiftiriyo-
1'Uz/'• 
• Bu uırda havada görünmiyen 
ıleri nıill•t olur mu? Bilhassa Tür· 
lciYe ki, bir ucu öbür ucundan, ti· 
crı..,r,diferle bile çok uzaktır; yolla· 
l'ı.r..an tamamlanması uzun seneler 
ister. Bu memleketten uzaklık ve 
•Ynhğın bütün mahzurlarım ha· 
._ Yasıtasmdan bafka ne ile kal
dırabiliriz? Hava yolu her bakım
dan JU~rmakta olduı:.muz coğra
fi •e milli birli.k savqmda yardım· 
Clnuz olacaktır. 

• Bir aün türle kanadmm, Tür
kiye ile Balkanlan, nihayet daha 
'-il ilkeleri hirilHrine.bailacbiı
:.. ~. Gene ha wil bir 

• - ..... tayyareleria bir Wte!'pd• 111 1UIYI da söreeeldir: 
~,. yoodrlllffa/" 

Fali1a RJln AT AY 

Büdce encümeninin teklifine göre 
yeni büdcemizin varidat kısmı 

212.164 000 masraf kısmı 
212 755.580 liradır 

Büdce encümeni büyük başarısından dolayı Baş
bakanımız lnönüne ve hükümetimize şükran 

ve hayranlığını bildirmektedir. 
K.amatay bugün 936 ,.Iı büJce-

·m· L-rnqya IHıflıyacaktar. Ye-
., 11Vnal' • _ LliJ! - .ı 
ni biitlee laiilriirnefin te111 ..... ! 
,,..,al in.- 216.682.265: oan-
Jat /nMfU 116.890JJOO lira iken 

Büdce enclUMniain, çalıfllMluını ve HJa• 
rılarııu ıakr•nl• ındığı bafbdanımız 

• • f-Ll!1!_.ı hiülee- endinleftUIUI IJftlllVlll• ...,.. ı.-W:ISS.lfl" ....,,_ 
kumı Ja 212.164.IJOO lirada. 

Bitlee enc:iimenİ mazbcıfe11111 • 
.ı • 1...n.ı--:'9'; .. ana hatlarım 
aa yenı vuu .. -··-· 
ıö1'• anlatmalıtaJır: 

1 _ Varidat tahailitı: Büdçe mu-
hammenatına mukabil tahsil edilen dev· 
let varidatı ntzun heaablarla ve 1933 ııe
nesinde mülhak bildçe haline getirilen 
poata ve telgrafa aid hasılit tamamen 
hariç omak uzere 1924 senesinde 

138 000 000 lira raddesinde iken her se-' , . 
ne bir mikdır yükselerek. 1929 senesın-

Sömürgeler Bakanının 

de 208,705,000 lirayı ı..aJmut ve umumi 
buhran tesiri~ bu tarihten itibaren tek· 
rar azalmaya bqlayank 1930 senesinde 
201,000,000, 931 de 155,500,000 liraya dilt
milf ve tekrar çopıarak 1932 eeneainde 
170,000,000, 1933 1eaıeslode 174,700,000 

ve 1t34 senesinde 192,650,321 liraya ba· 
ili olmuıtur. Bu tezaytltte yeni vergile· 
rin veya mevcud vergil!rdeld t&dilltm 
mühim tesiri olduğu qikir olmakla be· 
raber vergi randmanmdald ioldpf ap
ğıdaki bldi9elerle açık olarak gijrillmek· 
tedir. Filhakika 1934 eenesimle tahmin 
edilen 184,000,000 milyon liraya muka
bil tabsillt S.5 milyon lira fulaaile 
192,800,000 lirayı bulmuf n 1935 mali 
yılının on aylık cenellerine g8re tahsl
IAt 165,368,187 Ura oldufundm 1935 ee• 
nesinin on iki aylık tabü1ttmm tefti 

sonundaki futa tahsillt payı da hesabJ 
katılına 200.000 ooo liraya varacatı ve 
bu suretle 1935 eet1eal için tahmin edl· 
len 195.000,000 liraya nltbetle 5,000,000 
" 1934 tabalıatma nWııetlecle 8,009,000 

Wr fu1alrlt ._... eda.. 
~tur. 

VARIDA'ITAKI vtlKSEKLll!IN 
SEBEBi 

1935 bUdçeıi yapıldıktan IOftra tuz 
resminde varidatm 3,000,000 lira ebil· 
meıini icabettiren %50 niabetinde ve 
,eker isti11k re1111inde de kısmen hariç· 
ten ithal edilecek şeker resmi ile telifi 
edilmek üzere % 70 niabetinde tenzillt 
yapılmasına ve busene memleketin bir 

(Sona S. inci sayl•da) 

istifasından sonra. 

B. Tomas ın halefi sec;ilirken 
Bazı muhafaukir ingiliz ~usJ:mnın 
bü .. r:;1c bir faaliyet aösterınelerı ve şıddetle 

, ....... e • 1· 
hareket etmeleri ihtı•a 1 var 

Londra. 24 ('A.A.) - B. Thomas'm 

. Dünkü spor hareketleri 
ANkARADA: Lik maçlarına devam olundu. - ISTA~!1LDA.: 
c.t.taearay _ Günet muhtelid. Fener - Betiktat muhtelitinı yendı. 

halefini tayin aıeseleai baklanda bu haf· 
ta tatili içinde ıni1U bükümeti teıkil e
clen partiler cleleceleri arasında ıörüt
meler yapılac:aktU'· 

BISIJU.ET FEDERASYONU DERUN OLIMPIY ADLARINA 
llAZIRUK y AKIŞLARININ BIRlNCISINI YAP'fl. 

Dhtl thllt1et p ·•••n &lrlıtt:l-1 T•lft, 6"PIJ ya. lsmlrde lmmlılı bir mi.a-
hi • • "nin an•otl• (}'..,. 2. İllcİ aql••) 

S.l .-.alı müntehasına men • 
sub muhıfa111r.lrlann ton derece faali
yette bulunrnalmn ve tiddetle hareket et
meleri ibtimlli vardır. Bu aebebten do
layı Lord Vintertonun hafta tatili dola· 
yiaiyle surreyde~ aayfi~eainde ve.receği 
ziyafete bilyilk bir ehemıyet atfedilmek· 
tedir. Bu siyafete çalmlanlar anamda 
Sir Osten Çemberleyn ile Sir Edvard 
Gric ve Sir Halli Pogerroft vardır. Bu 
son iki zat muhafuakir partinin sağ ce

nahındandırlar. 

B. Vinterton'un ilmi, tömürıeler ba. 
kanlıiı i~ de ileri lilrillmüıtilr. B. 
Vinaton Çurçil'in geceleyin Surrey'e 
ıelmeai beklenmektedir. 

Siyaaal mahfiller, Çurçil ile Sir Çem· 
berleı.m:'in ıöriifmelerinin ehemiyetine 
ipret etmektedirler. Bu iki zat daha ön
ce avam 1camaraamda B. Baldvine karp 
yapnuııı olduldan bilcumlar ve tenkidler
J. biribiderine yaklapnıı bulunuyorlar
dı. 

(Sona J. Onca sayfada) 

B. Blum konuşmalarına dün 
de devam etti 

Komiinistler büyük bayındırlık itleri 
ve umumi af yapılmasını istiyorlar 

B. Blum (ortada) ve lrendisiyltt konuşan 

Paris, 24 (A.A.) - B. Blum. yeni ka
binenin kurulması maksadiyle yapmak
ta olduğu yan resmi görüpelerine de
vam ederek sabık adliye bakanı Bay 
lvon Delbos'u kabul etmittir. Kendisi 
ıazetecilere beyanatta bulunarak ba • 
kanlıklarm tU veya bu zata verilmeli 
meselesinin asta mevzuu baha olmamq 
olduiunu aöylemiıtir. Hatırlardadır. 

.ki Bay Eryo'nun dıı bakanlığını kabul
deıa b~ nmuı üzerine bu m•karq lçln 
Bay ~•'un i1111i ileri türillinUt idi. 

B. Btum, parlamento bafkanı Bay 
Fernan Buisaon'u ziyaret etmiı ve ko
müniıt reislerinden Bay Moriı Thoreı 
ve Bay J ak Düklayı kabul ederek ken· 
dlleıi~le pam aat göıiifıaGft6r • 

Bu lld sat, yeni kabinenin lfllsliP 
kartı bir tedbir olmak üzere pniı öl· 

çtlde baymdırhk işlerine glrifmesi, bir 
milyar bir kredi kabul etmek ıuretiyle 

çıocukluğu kprumuı bir mlıt müdafaa 

bakanlığı kutma11 ve nihayet umumt bir 
af ilin eyl~esi zaruri olduğunu aöy • 
lemitlerdir. 

Bir /ran•ı:rs ga:sete•ir9ı 

düıünceleri 

Pariı, 24 (A.A.) - Eko dö Pari ga· 
zeteai yazıyor: ''Her halde Bay Blum 
Bay Delboaa dı9 bakanlığını teklif e -
derken üzerine biç bir bakanlık alma -
mıt bir batl*kan ııfatiyle, dıt sıyuaya 
ftteceği iatlkamette kendisi ile Bay 
Delboı arumda anlapmulık çılrmıyaca-

iı d696nceainde idL Ancak Bay Del
bosun yalanmda buhmanlar adliye ba. 
kanmm bu teklifi kabul hususunda 
mtıtereddid bulll!'dufunu ima etmekte
dirler. • 

Bay Blumun t f bui.randa Cenevrede 

ilkbahar at 
•• •• •• uç uncu 

B. Tborez (sold•) ve B. DQlrlo (safdı) 

buluııacajı Ye orada yeni hükilmetia 
gerek zecrt tedbirler ve gerek Ren me
selesi bakkmdaki görütlerini tarif ve 
izah edeceji de teyid olunmaktadır. 

B. Tevfik Rüştü Aras 
lstauhulda 

letanbul, 24 (Telefonla) - D19 B• 

kanı Dr. Tevfik RilftU Araı bu sabalıkl 

ekspresle, Avrupadan ıehrimize dön .. 

müttür. İstasyonda bir~ok zatlar tara .. 

fından kartılanınıttır • 

M .. h. b. .: ..... ...:1.: ... 
u_ım ır~~ 

• ticaret grupu 
Bu sabah şehrimize 
gelmiş bulunuyor 

lstanbul, 24 (Telefonla) - En
dQstri plinımıza aid bazı lıbrilrala· 
rın, Has tediye prensiplerimiz da
hilinde. yani bedellerini malen .b· 
bul tttmttlı ıartile, İDfalarını dttrab
te etrM.t istiyen mfihim bir İngiliz 
grupa bug#Jn (diJn) pbrimize gel· 
mİftir. Bu heyet ahından bir lu• 
mı bu alqamld trenle Ankar•yı m• 
relrttt etmiılerdir. Aralarında ingi• 
liz linans bıbnlılı iagilis ibr•cau
nıı kredi dairesi mlJdiJrl Soın&wil 
dtt bulunm•lctadır. Ba b~i lngl· 
liz ttlçililiae ~nsup bir be"t is
tasvond• hz1rlamıf ve elçilikçe iJa
cHff bearlaıuıus daireler• mlalir 
edilmişlerdir. Yann (b•wlln) A• 
hr•v• Pel~i ol•a iki sattu &irisi 
Rrosl61t sfrJretl mOdlrlerlnden 
M11ıt1rörrw.llrt1ar. 

yarışlarının 

haftası 

Dün alanın kalabalık olduğu gündü 



' 
.Yeni büdcemiz .. . 

' J 1936 büdcesi bug\.in Kamutayda 
konu ulacnktır. Devlet kadrosunun 
bit y;llık hamlesini içine alan yeni 
büdce yekunu, rejimin refaha gi
den hayat akışma uymuş, ve geçen 
yıllara göre oldukça yüksek bir ra
•kamı bulmuştur. Milli hayatımızın i
Jlerleyiş ahengi, kendi sevk ve idare-
mizin dizgini altında. her zaman, iç 
ve dış ek nomik icaplara uygun ol
muştur. Bunu yakın yılların büdce 

· yekunlannda da sarih olarak görü
rüz. 

1924 yılında 138 milyon olan dev-
)1et büdcesi 1929 yılında 208 milyo
nu bulmuştu. Buhranın biidcemize 
ilk tesiri 1930 da başlar. O yıl için 
derhrıl 201 milyona indi. 1931 de i
se büdce dahrı sıkı bir tedbirle 155,5 
milyon yapıldı. 

Bundan sonraki yıllar, buhra
nı silkip yeni bir kalkınma hareketi
ne giriştiğimiz devredir. 1932 yılın
da birden 1 70 milyona çıkan büdce, 
1933 de 174,7 ve 1934 de 192.5 

' milyona vannqtır. 19 3 5 mali yılı için 
Uıe bu rakam 200 mnyondur. 

Yeni büdcemiz gene bir yükse1if 
hamlesi içinde 212,7 milyon olarak 
haz.trlanml§tır. 

Büdcelerimizin bünyesini bilmi
yenler, bu yükselişin; vergi nisbetlc
rini artırarak ve mükellefiyet hudu
dunu genisleterek elde edildiğine 
hükmedebilirler. Bu şekilde muha
keme, yalnız vanlıs deP,il, mu7nr da 
oldnNı.md::ın düzeltilmek gerektir. 

Türk büdcelerinin üçte ikiye ya
kın liri, istihlôke dayanmaktadır. 
Büdce artışları da, en çok, yurdda is
tihr kudretinin genişlemesinden i
leri lmektedir. 

Birçok devlet tedbirleri, geniş öl
çüde yurddaş emeğini kıymetlendi
riyor; dıs anlaşmal~rla mahsul değeri
ni artırıyor, kaliteler üzerindeki itinalı 
çalışmalar ise, bu değere ayrı bir kıy
met unsuru ilave ediyor. Mahsul hac-

'min;., artm<ıkhı o1ması bir hakikattir. _, 

Buğdayda doğrudan doğruya dev
let orgnaizmasının, pamuk, tütün ve 
baska istihsal kollarında kliring fiatı
nın ve milli sanayiin yarattığı değer
ler; yurddaşların alım kudretini her
gün biraz daha genişletmektedir. is
tihlak mevzularının ucuzlatılması da 
onu artıran sebeblerdendir. Devlet, 
tuzun, sekerin, çimentonun fiatlarmı 
indirmiştir. lstihlakin bu tedbirle de 
yüzde kırk nisbetinde arttığım ra
kamlar göstermektedir. 

Filh~kika milli sanayi, gümrük 
veren birçok istihl5.k mallarını ucuz
ca pazarlarımI?.a vermekle, bir taraf
tan vergiyi azaltmaktadır, ancak o
nun ilk maddeye verdiği yüksek kıy
met de, müstahsilde, başka şeyleri 
istihlak imkanı yaratmaktadır. Rina
enaleyh sanıldığı gibi milli sanayi. 
büdcelerimizin gelirini almış değil, 
ona yeni gelir kaynaklan yamtmış

tır. 

1936 biidcesinin konuşulacağı 

haf ta içinde ikinci beş yıllık sanayi 
programının ana hatlan da belinniş 
olacaktır. Yalnız ziraat mahsullerimi
zin değil çok zengin olan madenle
rimizin de yurd 8ervetini hergün bir .. 
az daha fazla artrracağı zamanlara 
geldik. Bütün bunlar bize, 1936 yılı 
büdcesinin sağlam bünyesini izah et
tiği gibi ızelecek vılm daha verimli o
lacaP-mı da müjdelemektedir. 

Türk büdcelerinin yıllarcL.nberi 
hakiki bir tevazün içinde inkişafı, 
onların kuruluşunda, riyazi bir kati
yete yaklaşmak için ciddi bir cehd 
sarfedilmesindendir. ihtimale çok az 
yer bırakmak itinasiyledir ki 1934 
büdcesinin geliri, 184 milyon lira o
larak ta'hmin edilmi~ken yıl sonunda 
192 milyonu bulmustur. 1935 büd
cesinde ise sekiz milyon liralık bir 
varidat fazlası olacağı iimid edilmek
tedir. Bu rakamlar da gösterir ki, ti.irk 
büdcelerinde sıhat ve inki§af biribiri 
içinde yaşamaktadır. 

Kemal ÜNAL 

Ankarada lik maçları. 
l Dün her iki alanda da lik maçlarına 
devam edildi. Ankara Gücü alnnında 
Çankaya - Güvençsporu 3 - 0, Kırıkkale 
Gücü • Demirsporu 2 - 1 yendiler. 

Muhafız Gücü alanında günün mü
him maçlaq vardı. Önce Gençler Bir
liği - Muhafız Gücü karşılaş.tılar. 
Hakem Nurinin idaresindeki bu maçı 
Muhafız Gücü 2 - 1 kazandı. 

'Gençler Birliği, bilinmiyen bir se
bcble maçı on kişi ile oynadı. Birinci 
devreyi 1 • O kazanmış olarak bitirmiş
ti. Fakat, ikinci devrenin son dakikala
nnca, 2 gol yiyerek üstün onamasına 

rağmen, yenilmiş olarak alandan çıktı. 

İkinci maç Altınordu - Ankara Gü
cü arasında idi. Altınor•u. son maçlara 
çıktığı kadrodan çok farklı bir takım
la Ankara Gücü karşısında yer almıştı. 
Ankara Gücü, tam kadrosiyle oynadı ve 
birinci devrenin bitmesine 10 dakika 
kalıf1'.Clya kadar 4 gol attı. Bu sırada 
sağnu halinde yağan yağmur yüzünden 
maça devam edilemiece~i anlaşıldığın
dan hakem Hakkı oyunu tehir etti. 

Mücbir sebeblerle geri bırakılan 

maçların, başka bir zaman, yeni baş.tan 
oynanması lazım geldiğinden lik maç
ları sonunda, Altınordu - Akara Gücü 
takımlarını bir kere daha karşı karşıya 
göreceğiz .• 

Galatasaray- Güneş muhteliti, Fener-Besiktas 
muhtelitini yendi. 

lstanbul, 24 (A.A.)
Galatasaray - Güneş ve Fenerbahçe 
~ Beşiktaş kulüpleri arasında, ''dostluk 
'maçları" ismi verilen muhtelit karşılaş
ma Taksim stadında yapıldı. Bu dört 
kulüp Beşıktaş - Fenerbahçe ve Gala
tasaray - Güneş oyuncularından mürek
kep il:i muhtelit yapmışlardı. !stanbu • 
hın en kuvvetli oyuncularını karşı kar
ŞJya görmek isteyen büyük bir kalaba
lık stadı doldurmuş bulunuyordu. 

Galntasaray • Güneş muhteliti şu 

kuvvetli kadroyu arzediyordu. 
Avni - Reşad, Faruk - Kadri, Rıza, 

İbrahim - Necdet, Salahattin, 'Gündüz, 
Haşim, Rebii. 

Buna karşı Fenerbahçe - Beşiktaş 

muhteliti, Hakkı, Nazım, Esad, Yaşar, 
Nuri gibı en iyi oyuncuları~dan mah -
rum bir halde ""yle bir te ekk-ül gös -
teri yordu: 

Mehmet Ali - Hüsnü, Fazıl Faruk, 
Reşad, Fu d • Niyazi, Naci, AH Rı.za, 
Şeref, Fikret. 

Hakem Ahmed Adem. 

Maça Fenerbahçe - Beşiktaş muhte. 
liti başladı. Daha başlangıçta kesilen bu 
hücuma, san.kırmızı takım hemen ce
vab verdi ve rakib mıihteliti derhal ken
di kalesi önünde hapis etti. 

Oyun ilerledikçe Güne~ - Galatasa
ray muht,.litioin daha ağır bastığı gö-

rülüyor. Sağdan ve soldan boyuna iniş. 
ler yapan sarı-kırmıulılar, şuursuz bir 
oyun oynayan Fener - Beşiktaş defansı. 

nı kolayca atlatıyor ve gol vaziyetine gi
riyorlar. Fener • Beşiktaş kalesi, muhak
kak bir golden en ümidsiz vaziyetlerde 
kurtuluyor: N ecdetin bir vuruşu kale 
direğine çarptı, Gündüz'ün bir şutu, Re
biinin bir vuruşu Hüsnü ve Fazıla çar
parak kornere gittiler. 

Galatasaray • Güneş muhteliti ilk go
lü, 21 inci dakikada, Rcbiinin çok güzel 
bir pasından istifade eden Gündüzün a
yağiyle kazandı. 

Bu golü, bir çok fırsatlar takibetti. 
Fakat istifade edemediler. Birinci devre, 
bu şekilde, 1 O sarı-kırmızı takımın le
hine bitti. 

l ldnci devrı 
İiknci devr •le kaleye Necdet geç

miş, Fikret ortaya alınmıştı. Fakat N ec
det, daha ilk dakikalarda fena bir gol 
yiyerek degişikliğin isabetsizligini or
taya koydu. Oyun bu devrede biraz m~
savi bir manzara gösteriyordu. Fakat 
yine ekseriyetle San - Kırmızılılar a
ğır bastılar ve 34 üncü dakikada üçün
cü bir gol daha çıkararak maçı 3-0 ka
zandılar. 

Sarı - Lacivert muhtelitirıin bu ağır 
mağlQbiyeti muavin hattının bozuk o
yunundan iJed li!'eldi. Bu 1'llt rıe hüı:u-

.ULUS 

ISTANBUL TELEFONLARI: Adapazarı belediyesi çalışmalar 
Berberler l(amutaya 

baş vu "dolar 
İstanbul, 24 - İstanbul b;rber,eri a

ralarındaki seksen kişinin kabul etme
mesi yüzünden pazar tatili yapamadık
larını ileri sürerek Kamutaya baş vur
dular ve mebuslardan bir kanun çıkarıl
masını istediler. 

Fransız Elçisi gitti. 
İstanbul, 24 - Fransız büyük elçisi 

B. Ponso bu akşam Parise gitti. 

Alemdar köyündeki 
Atatürk büstü. 

İstanbul, 24 - Bugün Üsküdara bağ· 
h Alemdar köyünde Atatürk büstünün 
acıl:na töreni yapıldı. 

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

Profesör A. Gabricl'in eıellci akşam 

llalkevinde ''Anadoluda ttirk san.ıt 

eserleri., mevzuu cırafrnıla bir konfe • 

rans verdiğini dırnkü saymırzd.: yaz -

mıştık. Pıofesoriın müsaadesi üzerint> 

dıin akş::ıın Ankara r::ıdyosunda B. Mü

nir Ilayri hıı konferansın ana hatlarıni 

anl::ıtmı.5 ve bir hulasasını tekrarlamış

tır. Bu vesile ile Profesör A. Gabriefin 
ressam B . Saıb tarafından yapılmış 

bh krokisini koyuyoruz. 

Adapazarı belediye meclisi nisan 
devresi toplantısını, kati bir büdce ha
zırlıyarak ve güzel kararlar vererek ka

padı. 

Yeni büdcede geçen yılkinden 4242 

lira bir fazlalık vardır, ve hepsi tahsili 
mümkün olmak şartiyle büdce yekunu 
90091 lirayı bulmaktadır. Geniş bir 
daire içinde yayılan koca Adapazarı 

belediye işleri böyle 90 bin lira ile de
ğil, 190 bin liralık bir büdce ile de tat
min edilecek bir vaziyette değildir, fa
kat Adapazarı belediyesi, işi hayali ta
rafından ziyade müspet bakımdan mü
talea ederek çalıştığı için, ancak bu şe
kilde bir büdce hazırlamak imkanını 

bulabilmiştir. 

Yeni yıl içinde yapılacak işlerin baş

lıcaları şunlardır: 

Kaldırımlar esaslı bir tamir göre
cek ve konak caddesi parkesi tamamla
nacak. Yer istimlaki yapılarak projesi 
de hazırlanan şehir mezarlığı tanzimi
ne haşlanacak ve yolu bitirilecek. 

Temizlik arabalarına yeniden üç ara· 
ba ilave edilecek ve temizlik işlerine 

daha önem verilecek. Bazı caddelerimi
ze çöp kutuları konacak. İtfaiyemize 
yeniden bir arazöz eklenecek. Şehrin 

muhtelif üç tarafına birer yangın su 
deposu yapılacak. Cumuriyet alanı et
rafı kapatılacak. Sporalanı işini plan
laştı harekete geçilebilmesi ıçın, 

mevcud yer yanındaki tarla istimlak e
dilecek. Su şebekesi işine devam edile
rek ana hattına yeniden 3 bin metre 
font boru ilave edilecek. Elektrik şe

bekesine şark kısmı için bir muhavvele 
merkezi ilave edilecek. Henüz fener 
konmıyan sokaklara, yansı halkça ya
pılacak yardımla elektrik lambaları ko
nacak. belediye zabıtası kadrosu takvi
ye edilecektir. 

Şehrin içme suyu Sıhat Vekaletinde 
tetkik edilmektedir, bu da tasdik edil
dikten sonra bir an eve! başarılması ve 
temiz bir içme suyu elde edilmesinin 
çareleri aranacaktır. 

22 bin liraya ihalesi yapılan yeni ilk 
mektebin inşa hazırlıkları bitmiş ve te
meli atılmak üzere harekete geçilmiş

tir, bu mektebin yapılmasına başlanıl
ması muhitte büyük bir alaka uyandır
dı, çok çocuğu olan Adapazarının, okut
ma ve mekteb işinin, planlaştırılarak 

harekete geçilmesi icab ediyor, vilayet 
hususi muhasebe maarif büdcesinin çok 
dar ve ancak maaşlara yetebilecek bir 
şekilde olması, bilhassa mevcud mekteb 
binalarının tamiri ve yıkılmaktan kurta-

Bisi!det federasyonu olimpiyada hazırlık yarış- · 

larının birincisini yaptı. 
Bisiklet federasyonu olımpiyad ha

zırlığı olmak üzere tertib ettiği proğramı 
çok esaslı bir surette tatbike başlamış· 
tır. Bu meyanda bütün sporlardan ev-

vel olarak Ankarada güzel bir kamp 
kurmuş koşucuları mayis iptidasından 

itibaren muntazam bir hayata tabi tuta. 
rak B. Marengo gibi bisiklet sporunu bi
len bir antrenörün idaresi altına koy
muştur. Federasyonun proğramı muci
bince temmuz ipticlasına kadar, her gün
kü antrenemaenlardan hariç olarak dört 
esaslı yarış yapılacak ve Berlin'e gide
cek beş bisikletçi bu suretle tefrik olu
nacaktır. Temmuz zarfında balkanlılar. 
la kabil olursa temaslar yapılması da 
proğramda gösterilmiştir. 

Dün federasyon ilk yarışını tertib ettiği 
için koşucularının gayretlerini yakından 
göstermek üzere genel merkez heyeti
ni. sporcu vekilimiz Ali Aana Tarhan'ı 

mu takviye edebiliyor, ne de müdafaa
da tesirli oluyordu. 

Fener .~tadında: 
Topkapı - Hilal: 3/ 1 Hilal galib. 

Fenerbahçe Genç - Altınordu 3/ 1 Fe
ner Genç galib. 

Anadoluhisar • Altınordu: 3/ 0 Ana
doluhisar galib. 

Galatasaray • Feneryılmaz: 3/0 Ga
latasaray galib. 
Güneş • Fener, küçükler: 1/1 bera

bere. 

ve daha bir çok yüksek zevatı otomobil
lerle davet etmit ve bu suretle bisiklet 
sporunun memlekette hakiki vaziyetini 
göstermek istemişti. Hareket yeri daha 
erkenden kalabaık bir seyirci kitlesi ile 
dolmuştu. 

Federasyonun bilhassa merkez heye
tine karşı göstermek istediği şey koşu
culanmızın 100 kilometrelik mesafede, 
ilk yarış olmasına ve henüz idmanları 

noksan bulunmasına rağmen avrupah 
koşuculardan çok farklı olmadıkları 

noktası idi. 100 kilometre üzerinde ko· 
şucularm vasati 25 kilometreden yukarı 

bir sürat tutamıyacakları ve netice ola
rak yarışı dört saate yakın bir müddet 

zarfında bitirecekleri iddia edilmişti. 

Federasyon ise, dört saat değil batta 

üç saatm bile mübalağalı olduğunu ve 
koşuculanmızın tam Avrupada olduğu 

gibi saatte 35 kilometreden aşağı bir sil. 

rata düşmiyeceklerini cevaben bildirmiş 
olduğu için, bu yanş bu iki zıd iddiayı 
hal edecek bir mahiyet gösteriyordu. 

Saat 8.10 da hakemin işareti ile bera. 

her yanş başladığı vakıt iştirak edenle

rin 1 O ki~i olduğu görüldü. Bunların i· 
çinden beş tanesi kampta çalışan koşu
culardı. Diğerleri hariçten yanşa kaydo
lunmuş amatörlerdi. Fakat müsabaka 
başlar başlamaz kamptakilerin 40 kilo· 
metre aüratle ve tek bir adam gibi i
leri atıldıkları ve bir kaç dakika içinde 
diğerlerini açtıkları 1Zörüldii 

rılması işini adeta güçleştirmektedir. 

Bu yıl bütün vilayet ilk mekteblerinin 
tamirine ancak üç bin lira ayrılabilmesi, 
bu vilayet mekteb işlerinin yukarda da 
işaret edildiği gibi, ptanlaştırılarak ça
lışılması gerek olduğunu gösteriyor. 
Bunun en bariz şahidi bu sene yıkılmak 
tehlikesiyle .bosaltılan Adapazarındaki 
ikime ktebbinaıadır. 

Kızılayın bu yılki kermesi 
çok g:üzel olacak. 

Ağustosun sekizinde Taksim bahçe
sinde Kızılay Cemiyeti tarafından bu 
sene de tertip edilecek Kermcade baıka 
bir çok gösteriler ve eğlencelerden baş
ka bir de mil1etler arası bir Bebek. Kuk· 
la ve Manken sergisi açılacağı haber a· 
lmmıştır. 

Bu sergide muhtelif tip ve kıyafetle 
ri temsil eden sanatkarane hazulanmış 
Bebekler teşhir edileceği gibi. ayrıca 
her türlü Salon Bebekleri ve Karikatü
rize edilmiş tiplerde Bebekler de bulu
nacaktır. 

Öğrendiğimize göre bu sergiye boyu 
seksen santimetreyi geçmiyen ve her 
türlü malzemeden yapılmış Bebek ve 
mankenlerle her istiyen iştirak edebi· 
lecck, Bebek ve Mankenler arasında 

yapılacak müsabakada kazananlara yük· 
sek miktarda para ikramiyesi dağıtıla
caktır. Müsabakada jüri vazifesini 
memleketimizin tanınmış artistlerin
den bir heyet ifa edecektir. Bu heyet, 
Beyoğlu Akşam Kız Sanat Mektebi 
M:.idürü Bayan Ayşe, Bayan Melek ve 
Bayan Bakiye ile BB. Ertuğrul Muh
sin, Bürhan Ümit, Ramiz, Cemal Nadir, 
Müfit, Mithat ve Günterden mürekkep 
bulunmaktadır. 

Okurlarımızdan sergiye iştirak et
mek istiyenlerin Kızılay Cemiyeti E
minönü kazasından her türlü malümat 
alabilecekleri bize bildirilmiştir. 

Alman hukukçularından 
bir grup İstanbula 

geliyor. 
Sofya, 24 (A.A.) - Avrupanın 1.c. 

nubu şarkisinde bir tetkik seyahati yap
makta olan alman hukukçuları birliğine 
mensub bir grup bugün Belgrad'dan bu
raya gelmiş ve grup reisi Raeke adliye 
bakam tarafından kabul edilmiştir. 

Grup İstanbula hareket etmiftir. 

. Yarışın tafsilatına girmeye bir awıa 
yoktur. Yalnız çok iyi bir koıucu olan 
Eyub'un lastiği patlamasından dolayı di. 
ğerlerinden geri kaldı ve dört bmph 
koşucunun tam süratle mesafeyi kate. 
derek yarışı son bir sprintle bitirdikleri 
kaydolunabilir. 

Teknik neticeler ıunlardır: 
ı. - Talat, 2 saat 46 dakika 43 sa-

niye. 
2. - Faruk, iki boy geride. 

3. - Orhan, 

4. - Kirkor. Son sprinte iftirik et
memiştir. 

Bu suretle saatte 36 kilometreden 
yüksek bir süratle hareket edildiği gö
rülmüştür ki cidden teşekkürle kaydo· 
lunacak bir neticedir. A vrupada son za
manlarda yapılan yarışlardan Monlery 
otomobil pisti üzerinde koşulmuş olan 
ve bütün fransrz şampiyonlarının işti

rak etmiş bulundukları bir yanıın 2 sa
at 40 dakika ve 34 saniyede katolundu
ğunu zikredebiliriz. Aradaki 6 dakika 
farkm bir kısım da Ankaradaki yarışın 

altı buçuk kilometre uzunluğunda bir 
yol üzerinde yapılmasından ve her defa 
başlarken ve biterken dönüldükçe hiç 

şüphesiz sekiz on saniye gibi kıymetdar 
bir vaktın kaybedilmesinden neşet etti· 
ği iddia olunabilir. Filhakika takriben 
16 defa dönüldüğü için ziya edilen va· 
kıt onar saniyeden 160 saniye yani ÜÇ 

dakikaya yakın bir müddete bali"'dir. 

Bisikletçilerimiz bu ciddi mes:tilcri· 

ne ayni §eki1de devam edecekten rir 
bundan sonraki yarışların daha i ne· 
tir.eler vnf"ccğinde de !ŞÜphe vol:t ır 
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İtalya tarafından dumdum kurşunları 
h ki d l\ıt"·ııetler cemiytine verilen a {ID a ı • •I . • , 

notaların mahiyetı 
Roma, 24 (A.A.) - Stefani ajansı 

bildiriyor: 
İtalyan hükümeti 30 nisanda millet· 

ler cemiyeti genel sekreterliğine habeş 
ordusu tarafından dum duın kurşunu 
kullanılmış olduğu hakkında iki nota ver· 
rniştir. Bu notalardan birisi dum dum 
kurşunuyla açılmış yaralann filimlerini, 
doktorların raporlarını ve bu kurşunla
rın Birmingham'da Kunoch ve Lond
rada Eli Bros fabrikaları tarafından ve. 
rilmiş olduğunu isbat eden vc· a·~aları ih-

tiva etmektedir. 
İkincisi ise başka bir çok vesikalar a· 

habeş elçiliğine yumuşak kurşunlu mer
miler satmak teklifi ile mezkur elçiliğin 
Habeşistana harb levazımı ithali için 
verdiği izin vardır. Bu levazım üç mil
yon ucu kurşun mermiyi de ihtiva et. 

mektedir. 
Bu ikinci nota ingiliz dış bakanlığı 

ile yapılan anlaşma neticesinde ve ital
an • ingiliz gerginliğini artırmak mak

y 'l .. 
sadiyle neşredı memıştı. 

J11giltere, italyan muhtıra.lfma 
cevap hazırlıyor 

Londra, 24 (A.A.) - Dış bakanlığı 
. giltere tarafından habeşistana dum 
ın . . 1 
d 

kurşunu verildiği hakkındakı ıta · um .. 
yan muhtrasına verilecek cevabın goz· 
den geçirilmesiyle meı:.gul olmaktadır. 

tasında Romada çıkan Messacer0.~.aze
tesinin 12 nisanda kısmen neşrettıgı v~· 
sikalar vardır ki, bunların arasında bı~ 
\ngili7. firması tarafından Londradaki 

d.. bütün 
F asist gençlikleri bayramı un 

, İtalyadu kutlandı 
Roma, 24 (A.A.) - Faşist gençlik 

bayramı bugün bütün İtalyada kutlan· 
rnış ve 272 bin genç erkek ve 47 bin 
g ·1· k rumlarına enç kız partiye veya mı ıs u 
kati olarak kabul edilmiştir. 

R 
balko-

oma,da Venedik sarayının 
n d ·· ı· B Mu· Un an kısa bir nutuk soy ıyen · 

solini demiştir ki: 
.. _ İmparatorluğun miıdafaası için 

istikbalin genç asker krtalarını hazırla. 
k istiyoruz. Faşist fikriyle hareket e-

ma d.lm. 
decek olan bu askerler mağlub e ı ıye-

klerdir. Bu, ihtilalimizin kanunudur, 
ce . . . •d' " 
bu, bütün italyan mılletının amıı ır. 

Belçikad11 'seçim dün yapıldı 
bilhassa Vallon, Luksemburg ve Na

Brüksel, 24 (A.A.) - Bugün Belçi. 

kada seçim umumi olarak sükunetle 

geçmiştir. 

'da reylerin yüzde 30 veya kırkım mur .. 
ahnııtır. Katolikler çok kay~tmqtir. 
Sosyalistler de komünistler lehi~e. ola
rak kaybetmiılerdir. Flandr'da milli Fla· 
man bloku ümid edildikten fada rey 

toplamıştır. 

Neticeler kısmen öğrenilebilmiş ise 

de Reks partisinin mühim muvaffakiyet

ler elde ettiği anlaşılmaktadır. Bu parti 

0 li t ve komünist kurumları 
r ransız sosya s .. .. .. .. 
tr •• .h ·ı"ı·'Anın• yıldonumunu kutlıyor 
'~omun ı tı a ı 

be 
ber halk cephesi, törene tam olarak 

ra d'kal s 

Paris, 24 (A.A.) - Sosyalist ve ko· 
münist kurumları bugün Per Laşez me· 
zarlığında 1872 de Paris'de çıkmış olan 
Komün ihtilalinin hatırasını yadiçin 
otedenberi yapılmakta olan ananevi 
"Federeler duvarı" törenini yapacak · 
!ardır. 

Bu merasimi tertip eden partilerin 

1 
:~;.{~;::::~:·~~=ı:?.~~:~~-
iştirak etmiyecektir. Çünkü ra ı so . 

1 
yalistler hazır bulunmıyacaklardır. 

Alay, saat 13de teşekkül ve saat 13 

de hareket edecektir 

-= 

~rnavutluk ve 
İtalya arasında 

Yapılan finansal ve eko
nomik mukavelelerin 
metinleri neşrolundu. 

Roma, 24 ( A.A.) - Resmi gazete, 
19/ 3 tarihinde İtalya ile Arnavutluk a
rasında yapılan finansal ve ekonomik 

tnukaveleler metnini neşretmektedir. 
T' ıc:aret mukavelesinde, Arnavutlu-

ğun · . • ıtalyan mallarının memlekete itha-
lıni t 'k eşvı edeceği tasrih olunmuştur. 

Finansal bakımdan İtalya ile yapı-
l • 
an 1931 tarihli mukavelenin hükmü fes-
holunrnuştur. Yalnız İtalya bükümeti, 

Arnavutluğun esasen girişmiş olduğu 
ve l931 tarihli istikraz şartları gere· 

fince senede onar milyonluk taksitlerle 
.. d 0 entniş bulunması lazım gelen masraf· 

1arı ödemeyi taahhüd etmektedir. 

Bundan başka İtalya bükümeti, Ar· 

navutluğun büdc:e açığını kapatmak için 

9.ooo.ooo altın frank ve yine beş yıld;ı 

taksitle verilmek üzere ayrıca toptan 

10.000.000 frank ödiyecektir. 
Fada olarak İtalya hükümetiDraç li-

nıanının modern bir şekle konulması İ· 
çin Arnavutlukta gereken sermayeyi bu

lacaktır. Arnavutluğun bu limanın ida

resi için vücuda getireceği teşkilat İ
talyanın tasvibine sunulacaktır. 

Nihayet, İtalya Arnavutlukta tütün 

lnhisarın kurulması için de3.000.000 al

tın frank verecektir. Bu inhisar kuru· 

ın. n ın baslıca unsurları italyan olacak· 
tır. 

Filistin de 
Nümayiş~iler 

liarakollara hücum 
ediyorlar 

Kudüs, 24 (A.A.) _ Filistinde vazi

yet çok ciddidir. Nümayişçiler, gece 
sokağa çıkmak yasağını kaldırtmak 
maksadiyle ikide birde polis karakolla· 
rına hücum etmektedirler. Yafa'da, bir 
takım silahlı nümayişçiler ingiliz as • 
kerlerinc saldırmışlardır • 

Londra, 24 (A.A.) - Hayfadan bil
diriliyor: Aka' da tezahüratçılar polise 
hücum ederek yerli bir polis memuru • 
nu ağır bir surette yaralamışlardır. 
Polis silah kullanmaya mecbur kalmıt· 
tır. Mütecavizlerden kaç kişi öldüğü 
belli değildir. 

Kudüs, 24 (A.A.) - Araplar, gece 
sokağa çıkmak yasağına rağmen, Ya • 
fada ve Nablus'da nümayiş yapmağa 
teşebbüs etmişlerdir. 

Nablus'ta polis, bazı iddialar serd
etmeğc gelen bir nümayişçi kafilesini 
dağıtmak istemiş, bu yüzden çıkan ar • 
bede esnasında arap polislerinden bir 
kişi ölmüş. bir başka polis de yaralan-

mıştır. 

Memleketin şimal kısmındaki yol • 
larda gelib geçenlere karşı taarruzlar 
vukubulmakta ve bütün Filistin'de kay
gı hüküm sürmektedir. 

Negüı Londrada sıyasal 
harekette bulunmıyacak. 

Kudüs, 24 (A.A.) - Haber alındığı
na göre, habeş imparatoru Haile Selaai
ye İngiltereye hareket etmezden önce 
ltalyaya kartı her türlü sıyaaal hareke· 
te engel olmaea aöz vermiş#,._ 

B. Sari Morra 
' 

Sekiz ay hapse mal ,kfı!n 
oldu .. 

Sekiz ay hapse mahkum olan Şarl Morra 

Paris, 24 (A.A.) _ Mahkeme Acti
on Française gazetesi müdürü B. Şarl 
Morrar'ı gazetesinde B. Blum aleyhinde 
vatandaşları dahili harbe teşvik eder ma. 
hiyette bir takım makalelerle açıktan a
çığa kıtale tahrik cürmiyle sekiz ay 
hapse mahkUm etmiş ve bu cezayı te· 
cil etmemiştir. 

B. Tomasın 
halefi seçilirken 

(Başı 1. inci sayfada) 

Bundan baıka Havaı ajansı muhabi

ri, milli liberallerin B. Thomas'dan kalan 

bakanlığa şimdi münakalit bakanı B. 

Hor Belisa'yı getirmeğe çalıpcaklannı 

bildirmektedir. B. Belisa otomobil kaza

larının azalttlmaıı için yapDllJ olduğu 

mlicadele ile büyük bir töbret kuan. 
mııtır. Milli işçi partisi mensubları kabi

nedeki a.ıhklan mikdannın muhafaza e

dilmesini istemek hususunda fena bir 

vaziyette bulunmaktadırlar. 

Çünkü kendilerinin avam kamarasın

da ancak on mebustan vardır. Kabine

de ise B. Tbomas ile bakanlıksız iki ba

kanlıktan ibaret olmak üzere üç azalan 

vardır. Siyasal mahfiller B. Thomas'ın 

çarşamba günü verilmit ve perşembe gü

nü kabul edilmiş olan istifası haberini 

vermeği geciktirmiş olmasını hayretle 

karşılamaktadırlar· 
B. Baldvin'in kabinenin milli bünye

sini muhafaza etmek için zaman kazan. 

mak ve her türlü parti tesirlerinden a. 

zade bir hafta tatilinin asudeliği için. 
de B. Thomas'ın halefini tayin mesele
sini halletmek istediği zannolunur. 

B. Tomm mebusluktan da mı 
çekiliyor? 

Londra, 24 (A.A.) - İstifa eden sö-
.. r eler bakanı B .Thomasın mebus-

mıı g v• • 

lu~tan da çekilecegı sıyasal mahfillerde 

l:.idirilmektedir · 

Norveç'te büyük bir hava 
ıirnanı açıldı. 

Stokholın. 24 (A.A.) - Stokholm 
yakınındaki büytlk Bromma hava !ima· 
nı dün Kıral tarafından açılmıştır. Tö
ırene iştirak için yola çıkan yabancı 
kumpanyaların tayareleri, havanın çok 
fena olmasından törene yetiı.ememiş • 

}erdir. 
Lufthanza delegelerini taşıyan Yun-

kers tayyaresi Norköpping yakınında ka
raya iıuneye mecbur kalmıştır 

Bir franıuz tayya.resi, cenup istika
metinde (İsveç) mecburi bir iniş yap • 
mJf ve tayyare sakatlanmıştır. Tayya
reyi idare eden kadın tayyareci ile ma
kinist yaralanmışlar ve hastaneye kaldı-

rılmışlardır .. 

Stokbolm, 24 (A.A.) - Bn. Hilz ta
rafından kullanılmakta olan bir fransız 
turizm tayyaresi motorunda çıkan bir 
sakatlık dolayisiyle cenubi İsveçte Vor

berg'de yere inmek mecburiyetinde kal-
qu,Utr. 

Bukingham sarayı 

Yerine modem binalar ve bahçeler yapılacak. 
Londra, 24 (A.A.) - Haftalık Rey

nolds gazetesinin istihbarma göre, Bu
kingham sarayı ile müştemilatı üç mil
yon ingiliz lirasına satılarak yerine 
modern binalar ve umumi bahçeler vü
cuda getirilecektir. Sarayın bulunduğu 
mahalleye yazıhanelerin ve mağazaların 
istil~ etmekte olması dolayrsiyle mü -
tevcfaa Kıral Beşinci Corç da bu satışa 

niyet etmişti. 
Sekizinci Edvardın vaktiyle bekar 

prens olarak yapmış olduğu Sen caym• 
sarayını tercih etmekte olduğu söylen· 
mektedir Cite'li bir sendika bu i~e ala· 
kadar olmuştur. Şayet iş, yakın bir za· 
manda olup bitecek olursa Sen caymr 
sarayı bütün mana ve ehemmiyetini tek· 
rar kazanmış olacaktır. 

Amerikanın deniz büdcesi 
250 milyon olarak teshit edildi 
Bu büdce sulh zamanı , için bir rekordur 

Vaşington, 24 (A.A.) - Parlamento 
ve sena meclisleri muhtelit komisyonu, 
1 temmuzda başlayan mali senenin de· 
niz tahsisatı mikdarını 250 milyon do
lar olarak teabit etmiftir ki, bu, sulh se
neleri için bir rekordur. 

Bu tahsisat ile bilhassa on iki tor
pido muhribi, altr denizaltı gemisi ya
pılacak ve muhtelif tiplerde sekiz gemi
nin inşaaına denm olunacalctır. -

Prens Starehmberg'in 
şatoswıa yapılan 

tecavüz etraf mda 
Viyana, 24 (A.A.) - İyi haber al

makta olan mahfiller nuilerin Sakaem· 
berg şatosunda aramIJ oldukları silah

ların, tatillerini şatoda geçiren viyana

lı Haymveren'e mcmub talebeye aid ol

duğunu bildirmektedir. 

Bapa bir kaynaktan bildirildiğine 

göre nuilcr, Haymatşutz'a aid mühim 
vesikalar arıyorlardı. Tahkikat devam 
ediyor. 

İranda yeni gümrük 
tarifesi 

Tahran, 24 (A.A.) - Yeni gümrük 
tarifeleri kanunu meclisçe kabul edilmiş
tir. 

23 mayıstan itibaren meriyete giren 
bu kanuna göre, ithalatın büyük bir 
kısmı ağırlıktan üzerinden tarifeye tabi 
tutulmaktadır. Ancak bazı mahdud eş
yadan kıymetleri üzerinden gümrük res

mi alınacaktır. 

Bir tayyare rekoru kırıldı 
Roma, 24 (A.A.) - Pilot Gidngia

cumo Kieni, beraberinde bir yolcu ol • 
duğu halde Fiumieino ile Roma yakı
nındaki Anzio arasında birinci sınıf 

turizm deniz tayyarelerinin milli reko
runu kımuştır. Pilotun binmiş~lduğu 
tayyare ile motörlü İtalyan malıdır. Sa
atte 197 kilometre 672 metre hızla hare· 
ket etmiştir. 

Mart~~tıl Graziyaninin emirleri 
Roma, 24 (A.A.) - Mareşal Grazi

nai Habeşistanda yapılacak imar işleri 
hakkında bir takım emirnameler neşret
miştir. Habcşistandaki italyan askeri 
mevcudu şimdiki şekli ile muhafaza e
dilecektir. 

l ' eni Eritre valisi 
Asmara, 24 (A.A.) - Vali muavini 

General Guzzoni, Eritre valiliğine ta
yin edilmiştir. 'General, Mareşal Gra· 
ziani ile görüşmek üzere bu sabah tay
yare ile Adisababaya gitmiştir. 

Amerika ile beraber deniz andlaşma
sını imza etmiş olan öteki devletler 
harp gemileri inşa ettikleri takdir
de oumur reisinin iki zırhlı inşasını 

cmretmeğe hakkı olacaktır. 933 tayyare• 
nin inşası ve donanma mürettebatınır. 

93.500 den yüz bine çıkarılması da dil· 
şünülmcktedir. Komisyonun kararı, ö 
nümüzdeki hafta ~ongreye sunulacak· 
tır. 

Telif ve tanzinı 
·komitesi 

18 haziranda toplanacak 
Londra, 24 (A.A.) - Milletler Ce· 

miyeti telif ve tanzim komitesinin, ltal

yaya karşı tatbik edilen zecıi tedbirle

rin kaldırılması hakkında Şili hükümc

ti tarafından yapılan teklifi gözdeu 

geçirmek üzere 18 haziranda toplaruna 

sı ihtimali bulunduğu Cenevreden bil 

dirilmektedir. 

Kısa Dıs Haberler: , 

Almanya. lngilıere futbol maç. 

Nurenberg, 24 (A.A.) - İngiltere 

futbol takımının önümüzdeki olimpi 

yatlara iştirak edecek olan alman ta.kı 

mı ile bugün yaptığı maç beraberlikle 

neticeleıuniştir. 

İlk devrede iki taraf da hiçbir sayı 
yapamamış, ikinci devrede ise her iki 

takım da birer sayı kaydetmişlerdir. o. 
yun çok güzel olmuştur. 

* Amsterdaın - Şöhreti her tarafı 
yayılmış ve hususiyetleri herkesin rağ 

betini çekmiş olan Allanaar peynir pa. 

zarı, peynir fiatı hissolunur derecede 

düşmüş oldufundan, ortadan kaybola· 

caktır. 

* Londra, - Kilin Elizabet dritno· 

tunun Maltaya hareket ettiği Cebelütta· 

rıktan bildirilmektedir. 

İskenderyeden gelen bir telgrafa gö

re, Londra ve Devonşayr kruvazörleri 

de Maltaya hareket etmişlerdir. 

* Barselon, - Hükümet danışman 

tarı, istifalarını reis B. Kampanis•e ver· 

mişler ve o da istişarelerine başlamıştır. 

Reis, yeni hükümetin salı gününe kadal 

kurularak perşembe günü katalan par· 

lamentosu karşısına çıkacağını ümid et 

mektc olduğunu söylemiştir. 
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L G F 
YURD 

f'artimızin türk köylüsüne armağan 
tılarak neşrettiği, en uzak köylerimize 
•arıncaya kadar dağılan bu çok faydalı 
ıazetenin ıs mayıs tarihli 61 inci sayı. 
aı çıkmıştır. Her sayısı biraz daha te· 
miz ve mükemmel çıkan Yurd'un bu sa· 
yısında resimli dıvar kısmında Balkan 
iostluğu, Ereğli bez fabrikası, dünya baş 
pehlivanı bir türk, Çanakkalenin tahki· 
mi gibi mühim hadiseler köylünün an
layacağı bir dille ve ayrıca da büyük 
krtada resimlerle anlatılmaktadır. Fen 
kısmında da bilhassa bir konuşma olan 
baıyazısı çok faydalıdır. Bundan başka 
halkevinin köycülük çalışmaları, sağlık, 
toprak ve hayvan bilgileri hakkında çok 
lüzumlu mallımatlar herkesin anlayabi
leceği bir dille verilmektedir. Yurd, ken
dine çizilmiş olan yolda şuurlu adımlar. 
la ilerleyen büyük bir varlıktır. 

KÜL TÜR HAFTASI 
Bu güzel fikir mecmuasının 20 ma

yıs tarihli 19 uncu sayısı çıkmıştır. Bu 
sayıda: Mehmed Kara Hasan "Bir ce
vaba cevab", Ahmed Ağaoğlu "Tarih-

te sosyal inkişaf'', Ziyaeddin Fahri ''Si
yasetin kültür faaliyetlerine tesiri", Sa
med Ağaoğlu "İtalyan iş teşkilatına u
mumi bir bakış'', heykeltraş Zühdü "Ruh 

ve teknik", Fikri Çiçekçioğlu "İzmirde 
muzik hareketleri'', Mahmud Rağıb Kö. 
semihal ''Kuro işlerimiz'', Samih Na
fiz Tansu ''Martin Luther". Sadreddin 
Fahri ''Doçentlerin imtihanı", Zahir 

Sıtkı "Memleket matbuatı", Şerif Hu
liisi ''Avrupa matbuatı", Tbomas Mann 
"V enedikte ölüm'', yazılan ve Fazıl 
Hüsnü'nün bir iİiri vardır. 

YENİ ADAM 
ı. ı mayıs tarihli 125 inci sayısı lsma • 

il Hakkı Baltacıoğlu'nun hafiflik iste
yen muhite uyamadığından şikayet e
den ''Ne geri adammışım" başlıklı yazı
siyle başhyor. Bu sayıda aynı muharri. 

rin kısa tetkik ve temsiller, "Öz dilci

liği adam akıllı benimsedim", "Dr. Mus

tafa Enver", "Gençler için en büyük teh

likeler", Dr. lzzeddin Şadan: "Aşk ile 

mücadele", Hüsnü Ceridli "On bin e· 
ğitmen bir arada'', Russcl Owen: "Es
kimolar", "Cinstein dördiincti budü a
nyor", ''Tali ve Telepatia ... Dostoyevs. 
ki'nin cehenneminde", "Kitnblar", "Can
'ı meltteb". S :ıhi Nuri: "Salaıar hak

ı<ında", 

ÇAGLAYAf'J 
Antalyanın bu şirin edebiyat mec

muasının 15 mayıs tarihli S inti sayı· 
sında şu yazıları görüyoruz: Stdkı Te

keli "Kitapsaray ve okul". Mesud Ay

dın "İki zümre arasında", Doktor Zi

ya Zeki "Yönel ödevi", Güzin Işık 

'Zevki", N. Adison "Hayat bir ıstı. 

raptır", Mazlum Adı:;on "Kutsal ödev'', 
Reşad Oğuz .. Fırtına" •• Naci Kum "Çağ
uyan seslerini du:»dum'•, Ziya İlhan 
'Ateşin babası" ve ge.nçleıin bir çok i

irleri vardır. 

Tefrika: No: 97 

VARLIK 
69 numaralı ıs ıhayıs nüshasında bu 

fikir ve edebiyat mecmuasını her zaman
ki gibi dolgun mündcrecatlı buluyoruz. 
Bu sayıda Har.an Ali Yücel: "Şiirde fi
lizler devri", Yusuf Şerif ''Başta şiir ol
mak üzere bütün edebiyat her yerin yer
lisidir", Sami Zade Süreyya ''Tolstoy 
ve Dostoyevski", Naci Kum Atabeyli 
"Güller ve güller diyarı", Said Faik 
Gauthar canbazhanesi", Orhan Şaik 

"lki küçük kitab'', Brezilya hikayesi: 
Dünyaya ikinci geliş, tercüme eden: 
Ferzan Aras, Nahid Sırrı, "On beş 
günde'', yazılariyle Fuad Ömer, Ha
mid Macid, Vasfi Mahir, Cevdet Kudret, 
Baki Suha ve Süreyya Baydargil'in şi
irleri vardır. 

ÜN 
1sparta halkevi tarafından ayda bir 

neşredilen "Ün'' mecmuasının nisan 
tarihli 25 inci sayısı şu yazılarla çık

mzştır: "İsmet lnönünün söylevi·', ts
partanm büyük güna demiryolu töre
ninde söylevles,'' ''Ün gecesi," Asım 
Us "İspartada", Nasuhi Baydar "Ör
nek bir halkevi", Bekir Türk "Eden 
için", Neşet Kösoğlu "Kutlubey camii'', 
Nuri Katırcıoğlu "Katırcıoğlu kimdir?", 
Tahir Erdem "Karahaydar oğlu Meb
med", Köso2lu "K~iburlulu bir hat
tat". 

ZIRAAT GAZETESİ 
Ziraat mektepleri mezunları cemiye

ti tarafından ayda bir neşredilen "Zira-

at gazetesi" nin nisan tarihli 4 üncü 
sayısında şu yazılar vardır: Doktor Şev
ket Raşid "Ziraatte düşünce ve iş", 
"Köylü işletmesinde köylü nevileri'', 
Doktor Said Tahsin "Türkiyede değir
men sanayiinin vaziyeti", "Türkiyede 
gül ;etiştirmesi ve gülyağcılık", Fikri 
Karaesmen "Bursa vilayetinde hayvan
cılık", Kemal Öncel "Tatlı şaraplara 

kükreme esnasında yapılacak muame
le", Faik İpekeri "Dizanteri veya mide 
hastalıkları", Jorj Bayö "Pamuğun e
kim, çırçılama ve ticareti hakkında tet
kikler" ve daha ba~ka mesleki haberler. 

AKPINAR 
Niğde halkevi tarafından çıkarılan 

bu fikir mecmuasının rrtayıs tarihli 15 
inci sayısında şu yazıları görüyoruz: 
Turgud "Ayarsızlık", Hüseyin Aral 
"Aydın bir küme", Perihan Ataç "Ayla 
konuşmalar", M. Z. Oral "Kemali Üm
mi divanı'', M. Zeki "Niğde tarihi", Cin
gi "Musiki", şiirler ve sair yazılar. 

Niibetçi Eczaneler 
1 nıayıstun itibaren iki aylıl~ 

get:e eczaneler nöbet cetveli §ıt
dur: 

Paur 
Pazarte!i 
Sah 
Çarşamba 
Pcf'!embe 
Cuma 
Cumartesi 

Ege Eczanesi 
Sebat, Yenişehir ,, 
İstanbul 
Merkez 
Anka re 
Yeni 
Halle 

'' 
" ,, 

., 

Polonyamn 
yeni . diktatörü ., 

Excelsior gazetesinde Valentin So
kolovsky imzasiyle çıkan bir yazıdan: 

Varşova'nın eski bir kışlasının bina
ları arasında, ayakkabılan eskiten fena 
döşenmiş bir taşlığın nihayetinde, kü
çük bir evin kapısında şu yazı görülür: 

EDOUARD RYDZ • SMİGLY 

Ad ve soyadı. Hepsi bukadar. 
Halbuki mevzuubahs olan Avrupanın 

en kudretli adamlarından biridir, fakat 
gizlenmeyi sever. 

Bu küçük levha, bu evde oturan gö
rünürde mütevazi şahsın general unva
nına sahih olduğunu belli etmez. Ve 
saf ziyaretçi bu adamın Polonya ordu
larının genel ispekteri olduğunu batı
rma getiremez. Ve hatta bunu bilse bi
le, bu evde, geçen sene ölen mareşal 

Pilsudski'nin hakiki halefinin oturdu
ğunu nasıl tahmin edebilir • 

*** 
General Rydz - Smigly'nin kaziyesi 

devrimiz tarihinde tamamiyle eşsizdir. 
ve halk onun hakkında bugün, bir sene 
önce olduğundan fazla malfunat sahibi 
değildir. Gerçi, resmi tebliğler bize ara
dasırada Cumur Başkanı Moscicki'nin 
general Rydz - Smigly ile görüşmüş ol
duğunu haber verir. 

Lwow karışıklıkları ile ortaya çık
mış olan buhranda ve kabine güçlükle
rinde generalin kati bir rol oynamış ol
duğu bize tafsilatsız olarak bildirilir. 
bununla beraber, onun memleketinde 
sahibi olduğu geniş şöhret ve itibardan 
dünya ha'berdar değildir. 

Bazen Polonya kahvelerinde ka
ramsar konuşmalar olur. "Polonya ne
reye gidiyor Doğru yolda yütiiyor 
mu?'' diye soranlar çıkar. Fakat bir
denbire o hatıra gelince yüzler sakin
leşir: "Rydz • Smigly'miz var" derler. 

General Rydz - Smigly, Pilsudsky'
nin sağ koluydu. 

General Rydz - Smigly, kazanmış ol
duğu zaferlerle Polonya istiklalinin 
başlıca kurucularından biridir. 

12 Mayıs 1935 de, Mareşalın ölümü
nün hemen ardrndan, Curnur Başkam, 
Pilsudsky'nin son arzusur.a uyarak, ge
neral Ridz - Smigly'yi çağırıyor ve onu 
ordular genel ispekteri tayin ediyordu. 

Ne mütevazi unvan ne geniş iktidar! 
Bütün memleketler gibi Polonyada 

da bir harb bakanlığı vardır. Mareşal 

Pilsudsky hem ordular genel ispekte

ri, hem de harb bakanı idi. Fakat bu 
ikinci işini itimad ettiği birine gördü

rüyordu. Neden bakanlığa karşı kayıt
sızlık gösteriyordu? Neden genel is
pekterliği tercih ediyordu? Cevab çok 
basittir: Evvela ordu genel kurmayı 

bakanlığın emrinde değildir, sonra ba
kan kabine toplantılarına iştirak eder, 
halbuki "ordu genel ispekteri, vasıtasız 
olarak, Cumur Başkanlığiyle doğrudan 
doğruya temas eder, ve Cumur Başka
nı onunla' danışmadan hiç bir karar al-

Tol{yo nun zevk mahallesi l{aldırılıyor 
«Geyşaların acıl~Jı tarihçesi» 

Paris - Soır gazetesinde Louis San
ceary'ın Tokyo'dan yazdığı bir mek
tub'tan: 

Tokyo'da, meşhur "Geyşa" ların bu
lundukları Yoşivara mahallesi kaldırı
lacaktır. Japon hükümeti, misyonerle
rin ısrarları ve "japon kadınları konfe
derasyonu"nun devamlı teşebbüsleri ne
ticesinde, en kaba ahlaki tefessuhun es
ki Nippon'un edebi ananeleriyle mezc
olduğu bu garib zevk şehrini kaldırma
ya karar vermiştir. 

Bu münasebetle "Geyşa'' lar ve on
ların tarihleri hakkında kısaca malCt
m:ıt vermek faydasız olrmyac;:ktır. 

Asırlardanberi, japon köylüleri fa
kirleştikçe ve borca gömüldükçe, kızla
rını, umumi evlere kirahyarak vaziyet
lerini düzeltmiye çalışırlardı. Mukave
leler ekseriya üç senelik kanuni bir hiz
meti gözetirdi. Fakat, ana baba, çok de
fa borçlarından kurtulmaya bir türlü 
muvaffak olamadıkları için, zavallı kız
lar, gençlikleri ve güzellikleri büsbü
tün kayboluncıya kadar içine düştükle
ri batakhanede yaşamak mecburiyetin
de kahrdılar. 

Şimdi, hükümetin karariyle, "Gey
şa" adıyla anılan ve Yoşivara mahalle· 
sinde oturan yüz bin kız, kafeslerinden 
azad edilecekler demektir. 

Ortaçağ Japonyasında. kız evlatlar, 
bir yük olmaktan başka faydası bulun
mıyan sürüler şeklinde tdakki ediliyor, 
aileleri veya evlerinden zorla alan hay
dudlar tarafından pazarlarda yok paha
sına satılıyorlardı. Bu kızlar, toplan
dıkları evlerde, bir hayvan muamelesi 
görüyor, ölmiyecek kadar verilen gıda 
ile en adi ve insafsızca işlerde kulla
nrlryordu. 

Japonyanın kafası aydınlık despot
Iarından biri, Soji Jinzayemon bu acık
lı hale bir nihayet vermek istedi. 1618 

de Tokyo'nun bataklık !banliyösünde 7 
hektarlık bir yer ayırttı. Burası Yoşi
vara (saz tarlası) mahalesi oldu. Ve bu 
mahalle zamanla büyüyerek bugiinkü 
heybetli şeklini aldı. 

Jinzayemon, kötülüğün nizamlamak 

suretiyle önüne geçeceğini umuyordu. 

Onun için, Yoşivara mahallesindeki 

zevk evlerinin sahihlerini, haydudlar 

ve kız kaçıranlarla iş görmemeye ve doğ

rudan doğruya kızların akrabalariyle 

mukavele yapmaya mecbur tuttu. Hat
ta, mütevazi kazançlı adamların, bütün 

kazançlarını bu mahallede batırmaları

nın önüne geçmek için, hiç bir erkek 
misafirin, zevk evlerinde bir gün ve bir 
geceden fazla kalamıyacağı emrini ver
di. 

maz". Demek oluyor ki general Ridz -
Smigly, bu unvanı Pilsudski'den miras 
alırken, onun hemen mutlak otan ikti
darına da tevarüs ediyordu. 

Yoşivara mahallesi yavaş yavaş par· 
larnağa başladı. Ziyaret defterlerinde 
memleketin en yüksek siyaset, edebi· 
yat, iş adamlarının ve asil Samurayla 
rın isimleri görülüyordu. 

"Geyşa" ların en sadık ve devamh 
mlişterileri Samuraylar olmuştu. 

Kendilerini beğendirmek mecburiye· 
tinde olan Geyşalar, gitgide daha kibar 
ve nazik olmaya başladılar. Eski sade· 
lik annaesi artık terkedilmişti. Evler, 
muhteşem dekorlarla süsleniyor, gey
şalar pamuklu elbiselerini zengin ipek
lilerle değiştiriyorlardı. Böylelikle gey 
şalar, memleketin içtimai bayatı üzerin
de daima artan bir ehemiyet aldılar, 

büyük adamları tesirleri altında tuttu
lar ve sarayların gözdeleri haline gel 
diler. İçlerinden keskin bir zeka gös· 
terenler de çıktı. 

Geyşa'hk adeta bir sınıf haline gel
mişti. 10-12 yaşında aileleri tarafından 
satılan kızlar, ilk önce şiir, musiki, a
dabı muaşeret dersi alıyorlardı. Yoşi
vara kadınları arasında, bir incelik, ne· 
zaket, kibarlık ve artistlik müsabakası 

açılmış gibiydi. Kendini beğendirmek 

ihtiyacı, bu kaliteleri her an daha yük· 
selten ,Pir şevk kaynağı oluyor, 'bu ma
halle artık japon adabı muaşeretini ve 
modasını tayin eden bir lüks mektebi 
haline geliyordu. 

Arasıra şiir müsabakaları yapılıyor, 

ve bunlar mesela Amerikada bir bo~"! 
maçının kazandığı rağbetten fazla ala· 
ka uyandırıyordu. Çiçekleri tanzim et
mek, ve çay pişirerek dağıtmak, öğre
nilmesi için senelerce çalrşmak icab e
den birer ince sanat haline gelmişti. 

Fakat Yoşivara ve onunla beraber 
Geyşaların bu altın devri uzun zaman 
devam etmiyecekti. Japonyanın deniz· 
ciliğe ve endüstriye atılmasiyle Samu· 
raylar fakirleştiler, Yoşivaranın başlıca 
müşterileri tüccarlar olmaya başladı vt 
küçük zevk kadınları yavaş yavaş ehe
miyetlerini kaybettiler. Üç franga kira
lanan Geyşalar artık evden eve satıl· 
maya başlandı. Aileler, bu yüzden ek
seriya kızlarının izini kaybediyor ve 
borçlarını ö<liyerek onu bir daha kur• 
tarmaya muvaffak olamıyorlardı. 

1923 zelzelesi en fazla Yoşivara'yı 

tahrib etmişti. Zelzele ve onunla bera
ber panik başlayınca kızların kaçmala
rına mani olunmak için derhal mahal
lenin kapıları kapatılmıştı. Yanmak teh· 
likesine düşen üç bin kadın, kurtulmak 
umudiyle kendilerini büyük havuza at
mışlar, fakat biraz sonra sular kayna 
maya başlayınca, haşlanarak feci ıstı

rablar içinde can vermişlerdi. 

Bu facia, zavallı Geyşaların hazir. 
mukadderatına bir son vermek için ça
lışanların eline kuvvetli bir delil ver
miş oldu ve o zamandan beri arkası ke
silmiyen müracaatlar neticesinde niha· 
yet Japonyanın bu eski ananesi de ta· 
rihe karışmış bulunuyor. 

dan çok daha ileri giderek ve getirdiği şey
lerden isifade ederek bütün manasiyle yeni 
bir şey, yeni ve muhteşem bir eser yaratmış
tır. 

gezdirmektedirler. Fakat onlar da, garbtaki 
benzerlerinin aksine olarak ve onlardan çok 
daha iyi biliyorlar ki, dünyada her ömrünü 
tamam eden şey ölmeğe mahkum dur ve es
ki şeylere yeni dünyada yer yoktur ve buna 
muvakkat bir zaman için çalışmak kadar fay
dasız bir iş olamaz. Öyle ki, gelen yeni'yi 
karşılıyan gine eski'nin tecrübe ve fazlıdır. 

list'tir. Bolşevizme gelince, Türklere göre, 
proletarya ve sınıf esaslarına dayanarak gel
diği ve bu çerçeve içinde teşkilatlandığı için, 
o da demokrasiyi şimdilik tahakkuk ettire· 
cek bir vaziyette değildir. 

Şimdi garblı adam, düşünsün bir kere bü
tün bu anlattıklarımız, kendi hayat duygu
'armdan ne kadar başkadır ve anlasın ki, 
Türkiye'de karşılaştığımız şeyler, asla biz
dekilerin aynı değildir. Ve ıstılahların ben
zemesi, ancak bir zaruretin icabıdır. 

Bu yeni'deki başkalığı ve derinliği, ger
çi şarktaki saf yahut basit insanlar da gör
memektedir. Şarktaki saf adamı da dinlese
niz, bu güzelim demiryollarına, hastahane
lere ve mekteblere bu modern işlerin ne ka
dar pahalıya çrktrğına bir yandan acınmak
la beraber sevinip hayran olmaktadır. 

Fakat gençlik böyle bir acınmadan unk
tır. Kendine has olan ve kendi üstünlüğünü 
v~ kuvvetini temin eden serazadlığı ve her 
işı kolayına alması ile, bir terakki ifade etti
ğinden şüphe etmediği modern tekni<Yi, mo-

Politikacılara gelince, çünkü Türkiye'de 
de politikacılar felsefi görüş bakımından saf
lıklariyle parlıyan insanlardrr, politikacrlar, 
kendilerini bu yeni hayatın babalan telak
ki ediyorlar ve bunun kuvvetini eski'nin 
zatını, büyüklüğünü ve garbta yapılanın dere
cesi ile ölçüyorlar. Bu ölçülere göre, devlet 
ve cemiyet şekilleri olarak, parlamentocu 
garb demokrasileri ile individualizm ve libe
ralizm, ömürlerini yaşamış ve tarihe karış
mış unsurlardır. Kendilerine sorarsanız, Tür
kiye'nin bugünkü politik rejiminin geografik 
mevkii, bolşevizm ile türlü Avrupa fasizm
lerinin arasmda bir şeydir. Türk rejimini 
bolşevizm ile faşizmden ayıran, Türk de
mokrasi mefhumundaki başkalrktır. Faşizm, 
demokrasiyi tamamen tahakkuk ettireme
mektedir çünkü devleti ve cemiyeti hierar
şik, ideolojik temayülleri ise Roma ve garb 
esaslarına davanmak suretiv.le tradisyona-

Bugünkü rejimleri, Türkler, bu tarzd; 
muhakeme etmektedirler. Kendi rejimlerini 
tayin ederken de, ikiye ayrılarak ve Tür'ı< 
demokrasisinin kimisi sağ kimisi de sol (1 ) 
cenahında durarak, kendilerini ya faşimıe 
yahut bolşevizme yakın görmekteler ve ken· 
di memleketlerindeki hayat şekillerini bun~ 
göre tefsir eylemektedirler. 

Zevahire bakılırsa, Türkiye'deki rejim, 
bolşevizrnden çok faşizme benzemektedir. 
Fakat böyle harici manzara benzerlikleri ek
seriya aldatrcrdır ve milletlerin asil cevher· 
leri hakkında bir fikir veremez. Filvaki, bu
gün, faşist ideolojisine yatkın bulunan Türk 
politikacıları grupu, adetçe daha doğrusu 
tuttuğu mevkilerin ehcmiyeti itibariyle, bol· 
şevizme meyleden grupa nazaran daha bii· 
yüktür. 

Şimdi Türkiye'de neden hoşnudsuzluklar 
?labilir ama muhalefet olamaz, bu anlaşıldı
ğı gibi, neden bütün kudret ve nüfuz bir a
damın elinde olduğu halde, bir millet pek 
güzel bir demokrasi kurmakta olabilir, Bu
nun da şüphe edilecek bir tarafı yoktur. Şim
di artık bu kitabın öbür parçalarında tahlil 
ettiğimiz hukuku esasiye, politika, ekonomi 
~hislerini ve sosyal davaları çok da~a el
-verişli bir ziyanın ışığında tetkik edebıliriz. 
Ve ancak şimdi idrak edebiliriz ki, Türkiye
deki inkılab, sadece Avrupalı fikri ve Avru
palr malzemeyi nakletmekle kalmamış, bun-

• b 

dem işı ve hayatı olduğu gibi benimsemek-
tedir. Bir gün bu materyalistçe safdrunluk
tan birden ve acr ile uyanarak, önce olduğu 
gibi benimsemiş olduğu terakki'yi bu sefer 
fikrin asaleti ile işliyecektir. Bunu yapma
ğa muktedir olacaktır, çünkü aynı genç ve 
tasasız ihtiras ile millet fikrine de sarılma
sını bilmiştir ve bu fikir, kendisini mutlaka 
tenbih edecektir. 

Eskilere ve ihtiyarlara bakarsanız. on
lar, yıkılan dünyacıklarmm eski güzellikle
ri ve asll kibarhklarr arasında derdlerini 

(Sonu var) 

(/) Bu "sağ" ve "sor tasnifi başlnngrçtaN nıa· 
nasınr ç.oktan kaylıetm;c;• ·r. Falrat el 'c ba<: 'c"' bİI 
ifade tarzı bulımmadığrntfarı 'fcıılf:mm:ı a rn :ıııt 

oluyoruz. - Bischoff 



PAZARTESi 

lkb~. a at 
ücüncü ... 

~I/ 

yar ... ar 
haftası 

rı 

ın 

n·· alanın en kalahalıli old ğu gündü 
İ Dün yarış alanı birinci haftadan f~
. la kalabalıktı. Halbuki birinci hafta bır 
1 çok kimseler yarış alanında bu. kad~r 
h_alkın toplanacağını akıllarına .. bıle 1a= 
tınnemişlerdi. Yarışlarımız gu~el a 
n~mızda bu güzellikte deva'? e~~~çe :: 
Yırci ve meraklı sayısının busbutun f . 
lalaşacağına muhakkak nazarile bakabı
liriz. Yalnız en büyiik temennimiz at sa
hibi adedinin fazlalaşması ve o kudre~t• 
olnalara koşuculuk zevkini aşılıyabıl 
lllemizdir. .. 

Dünkü koşular umumiyetle g~zel ?1 

du. Müşterek bahis güzel işledı ve. 1~ 1 

tıara verdi. Müşterek bahiste favorı u• 
zerine çok oynandığı için koşuyu başk~ 
bir at kazanıverirse kaybedenler çok ohı 
Yor ,fakat kazananlar da o nisbette ço_l 
Para alıyorlar Favorilerin kazandıg 
koşularda ise her\{es kazanıyor. faka 
•z kazanıyor. . . k" 

Bu vesile ile şunu da söylıyelım 1
' 

koşulardan önce gazetemizde yaz~". 
ınız tahminler hiç bir zaman ka.tı hı~ 
!ah.min olamaz. PHise oynanı.~sa .. ·~~~t 
ıhtımali fazlalaşır. Meşhur sozdur · 
kaçar, baht geçer., derler. 
' ~ yazxyo-

Koşuları ve neticeleri aşagx 
ruz· 

BİRiNCİ KOŞU: Üç yaşındaki yer
li, yarım kan ve halis kan arap. t~ylara 
ınahsustu. Mesafesi 1200 metre ıd.ı. . 

Bu koşuda B. tsmailin İkbal ısmın
deki tayı ile B. Zeynelin Çakalı koştu
lar. Kafa kafaya heyecanlı bir koşudan 
80nra İkbal birinci oldu. 

raklara mahsus handikaptı. ~e~~fesi 
2100 metre idi. Koşudan evelkı nusha
mızda koşacak atları ve kilolarını ~yaz
mış ve 62 kilo ile koşmasına ragmen 
belki Alemdarın plase olabileceğini kay
detmiştik. Hakikaten Alemdar miıkem
mcl bir koşu yaptı ve birincili~ i ka
zandı. Bir "t boyu arl.;:smdan Ceylan 
ikinci geldi. 

İKİNCİ KOŞU: 1936 senesi zarfı~
da 400 liradan fazla kazanmamış halıs 
kan İngiliz at ve kısraklara mahsustu. 
Mesafesi 1400 metre idi. Koşuya beş ha- Ba.:bataınımız, B. Nuri C<Jnker . ve 
lis kan ı'ştı·rak ettı'. . " ô k sc}·redıyor 

Genertıl Kfııım ıtılp O§UYll • Müşterek bahiste B. Ahmedın . şo-
romposu üzerine o karlar oynandık~~- DÖRDÜNCÜ KOŞU: Yerli hali~ 
?ı gişelerde bilet kalmadı. Bu atın bırın- . 'liz taylara mahsustu. Mesafesı 
ci ve bilhassa ikinci haftaki koşusunu ~~~O ·~~~re idi. Altıncı h~.fta G~zi koş~-
görenler oynamakta çekinmiyorlardı. k ~'lcak tayların guzel hır tecru-

K S 0 baş sunu O-r- 1 . oşu başladtğı zaman , o:~mp • - bel . · seyretmiş olduk. Ya nız ne ya-
!a _gıdiyordu. Virajda B .Akıfın. B~karı zık e~rıızmirde Gazi koşusuna iştirak 
ıyıce yanaştı ve biraz beraber gıttıkten edebilecek üç tay olduğu halde bu koşu-
sonra öne geçti. Fena koşan Şorompo- l mişlerdi. Koşu B. Memduhun 
nun hücumu Bek~rın koşuyu kazanma- YŞ~e!e /~~indeki tayı ile B. Salibin ~~-
sına mani olmaıiı. Ancak ikinciliği kur- sah arasında hir maç oldu. B. İs!Il~ı~ın 
~~~~~:ldi. Bekarın cokeyi Davud güzel Yürüğü koşuya karışamadı. Şlem bırın-

O ci. Önsal ik'nci oldu. 
ÇÜNCO KOŞU: Dört ve daha yu- BEŞİNCİ KOŞU: 1936 senesi zar· 

karı Yaştaki yarım kan İngiliz at ve kıs-_______ _ 

• 

ULUS 

Bu akşam Avrupa istasyonlarırydan 
dinlenebilecek seçme program 

(Ankara saati ile) 

Konserler 
18.- BUkreş (Orkestra) 
19.- Varşova (Piyano) 
19.30 Budapeşte (Opera orkestrası) 
20.30 Belgrad (Milli neşriyat) 
21.30 Varşova (Trio) 
22.45 Blikreş (Çift piyano) 

Tiyatro. opera 
20.- Moskova (Mikrofon piyesl 
21.30 Belgrad (Opera) 

Hafif miizil• 
17.10 Prag (Hafif müzik) 
21.- Prug (şarkılar) 
21.50 Rudapeşte (Tsigan müziği) 
22.- '-h: rşova (Operet havaları) 
22.05 Biıkreş (Halk şarkıları) 
24.20 B udapeşte (Salon müziği) 

An hnra radyosu 

12.30 Plak yayımı ve ajans haberleri 
19.30 Çocuklara öğütler 
19.50 Hafif plak yayımı 
20.10 Karpiç Şehir lokantasmaah 

nakil 

20.30 Ajans haberleri 
20.40 Karpiç Şehir lokantasından 

nakil 

ltıturıbul rmlyo:m 

17.- İnkılap dersi • Üniversiteden 
nakil. Mahmud Esat Bozkurt 
tarafından 

18.- Senfonik müzik (plak) 
19.- Haberler 

19.15 Muhtelif plaklar 

19.30 Türk hava kurumu namına kon
ferans: Tayyareci Nuri Kı· 
zılkanad tarafından. 

20.- Halk musikisi: Sıvaslı Veysel ve 
İbrahim tarafından 

20.30 Stüdyo orkestraları 
21.30 Son haberler 

Saat 22 den sonra Anadolu a· 
jansrnın gazetelere mahsus 
havadi«; servisi verilecektir. 

Bir delinin marifetleri 

Deli, J 2 yaşıııdtı bir t:ocuğu 
1> ·~iriJJ ~·edi 

Buenos Ayres, 24 (A.A.) - Gazete· 
ler, Montevidco timarhanesindcn kaç· 
mağa muvaffak olan Goray adındaki bir 
şahsın işlediği cinayetten uzun uzadı
ya bahsediyorlar. 

Goray on iki yaşındaki bir çocuğu 
kaçırmıs, kesmiş, pişirmiş ve yimiştir. 

fında hiç koşu kazanmamış dört ve da
ha yukarı yaştaki yerli, yarını kan ve 
halis kan arap at ve kısraklara mahsus-

tu. Mesafesi ı400 met!e _idi. 
Bu koşuya altı at ıştırak etti. Fakat 

hareket işareti o ka?a: fena verildi ki 
koşupun biltün zevkını k~ybetti. Koşu
ya rakiplerinden çok gerıde~ başlayan 
B. Yusufun Ceylı:mı ka7.anabıleceii bir 
koşuyu kavbctti. B. Starın San ku u bi
rinci, Ceylan ikinci oldu. Sarı kusa 
~nvan oynavanlar 545 kuruş, çifte ba
his tutturanlar dıı dokuz lira kazandılar. 

(Ba~ı !. inci sayfada) 
çok bölgelerinde mahsullerimizin gerek 
kalite ve gerek mikdar itibarile düşkün 
olmasına rağmen varidatta görülen bu 
tezayüd gerek ihracat mallarımızın ve 
gerek hububat fiatlarında vaki olan ylik
selme sehebile halkın istihlak kudretile 
tediye kabiliyetindeki inkişaftan ileri 

, geldiğine hükmetmek Jazımgelir . 

IJAZlNENlN V AZIYETI 
2 - Hazine vaziyeti: Maliye Vekale

tinden verilen hesaplara göre; Osmanlı 
Bankasındaki döviz kredisi hariç olmak 
üzer~ hazinenin bankalardaki hesaplari· 
le muamelatı naktiyesinden dolayı te
davülde l.ıulunan bonolarının mukayese
li neticeleri aşağıda gösterilmiştir: 

Borç vakiyesi 
Tarih Lira 

1 haziran 1933 11,108,566 
1 .. 1934 11,782,721 

.. 1935 6,935,247 
1 mayıs 1936 2,587,307 

Bu hülasaya göre muamelatı naktiye 
kolaylıkları için muvazene kanunile ve 
diğer kanunlarla verilen kredi salahi
yetlerinin mühim bir kısmının istimali
ne lüzum kalmaksızın hazine devlet ta
ahhüdatını günü gününe karşılayabil· 

mckte ve bu suretle devlet itibarı dahil 
ve hariçte emin ve mahfuz bulundurul
maktadır. 

Gerek hükümeti sakitadan ve gerek 
1513 numaralı kanunun tatbikından ve 
mülga Scyrisefain idaresinin tasfiye
sinden müdevver borçlar gibi mütefer
rik bazı devlet düyunu ile pek zaruri 
sebeblerle eski senelerde tahsisat hari· 
cinde vaki taahhüdlerin ödenmesi hak
kında muhtelif kanunlarla verilen salii
hiyetler istimal edilerek bu hesaplar 
tasfiye edilmiş ve bunun için verilen 
bonoların elyevm tedavülde bulunan 
mikdarı 2,5 milyon liraya bile baliğ ol
mamaktadır. 

llÜVIZ VAZiYETi 
3 - Doviz vaziyeti: Cumuriyet hü

kümetinin ilk gündenberi, memleketin 
her sahada muhtaç olduğu isHih ve i
mar islerini temin maksadiyle hariçten 
yapmakta olduğumuz ithalat mütemadi
yen artmakta bulunmuş ve döviz vazi-

İTHALAT 
Seneler Sikleti - Ton Kıymeti - Lira 

1933 393,494 74,676,000 
1934 475,242 86,790,000 
1935 527,567 88,823,000 

YAPTIGJl\llZ ANLAŞMALAR 
Bu sebeple di.r ki, bu muvazenenın 

tesisi için diger Devletlerle başkaca an
laşmalar temin edilmiş ve bu cümle
den olarak Almanya ile yapılan kliring 
mukavelesi mucibince ihracatınız bede 
linin % 70 i mütekabilen ithal edilecek 
mal bedeline ve mütebakisi de Almanya· 
daki borçlarımıza ve diğer tediyata 
karşılık tutulmuştur. Bu mukavelenin 
iyi işlemesi ihracat mallarmııza olan 
rağbeti artırmış ve aynı zamanda Al
manyaya karşı döviz ihtiyacını ortadan 

SAYFA 5 

yetimiz esaslı lbir istikrar aha ına gi· 
rememiş ve bunun neticesi olarak türk 
lirası her sene kıymetinden tedricen 
kaybetmeğe devam etmişti. 1929 sene
sinde ise yeni gümrük tarifelerinin te
siri de dahil olmak üzere gayri tabii bir 
takım amillerle bu tenezzül mUhim te. 
mevvüçler göstermeye başladı. 

Bu vaziyet üzerine paranın istikra. 
rını temin gayesiyle icab eden döviz 
tedbirlerinin alınması ve müteakiben de 
ihracatımızın artması ve kıymetlendiril
mesi ve ihracanmızla ithalStrmız ara
sında khimizde bir muvazene tesisi için 
hükümete kanuni bazı salahiyetler ve· 
rilmişti. Bu seliihiyetlerin istimali ne
ticesi olarak; zirai mahsUl Hatlarının 

1929 senesine nisbetle yarıdan ziyade 
ucuzlamasına, her memleketin mahsu
rntına mahreç tedarikinde güçlük çek
mesine memleketimizin imar ve ihyası 
için hariçten mal ithaline devam edil
mesine ve sağlam temellerle kurulmak· 
ta olan yeni devlet makanizmasının da. 
ha iyi işlemesi için bir taraftan hariç
ten mütehassıs getirilmesine, diğer ta
raftan da tahsil için harice talebe ve 
stajiyer gönderilmekte olmasına ve ec· 
nebi sermayesine yaptırılmakta olan bir 
kısım amme hizmetlerinin deviet tara
fından satın alınması üzerine yeniden 
yeniye doğan döviz borçlarına hUlasa; 

hariçle olan her türlü mUnasebetleri
mizin azalmayıp bilakis çoğalmasına ve 
harici borçlar tediyesinin de sektedar 
edilmemesine rağmen Başbakanımız İs
met İnönü o tarihtenberi milli paramı

zın devamlı ve fili istikrarını temine 
muvaffak olmuş bulunmaktadır. Bu 
devre içinde bir iki istisnaden başka ec
nebi paralarının düçar olduğu düşkün
lUklere rağmen bu istikrar devam et
mekte ve ayni zamanda sanayiimizin 
kurulması için hazırlanan programlar 

tatbik edilmekte ve ihracat malları 

mızın kıymetlerinde yükselmeler gö
rülmektedir. Alınan bu tedbirler sa

yesinde harici ticar.et muvazenemiz le

himize neticelenmektedir. Misal olarak 

son üç senelik istatistik raklanaforı a
şağıda gösterilmiştir: 

Bu netice memnuyetebahş olmakla 

beraber döviz müdafaasını temine kr. fi 
gelememiştir • 

İHRACAT 

Siklcti - Ton [1] Kıymeti - Lira 
l.251,434 96,162,000 
1,637,653 
1,479,949 

kaldırmı~tır. 

92,149,000 

95,861,000 

Son günlerde Fransa ile düyunu u
mumiyemizin Türkiyede türk parası 
ile ödenecek kısmından hariç bulunan 

ve dövizle tediyesi meşrut olan senevi 
85 milyon frank oraddesindeki miktarn 
yarısının Fransaya göderilecek mal ile 

ödenmesi hakkında Fransa Hükümetiyle 
tesis edilen uzlaşma döviz vaziyetimiz
de yeni ve müsbct neticeler verecek ma 
hiyette bulunmuştur. 

Maliye vekaletince verilen hcsabla· 

(Sayfayı çel)iriniz) 

Tefrika: No: 62 

,,, 
denbire uyanmış gilıi: "İçerde ne yapıyor· şimd~, böyle yarı çıplak, başı önünde, salo

na gıdecekti. Halbuki o, eskiden, ''bir kadın 
kocasının karşısına daima aururlu ve zarif 

ıstırapların birer birer çözüldüğünü hissedi -
yordu. 

fe:vononlk v~ O'lt~~n 
1 

Yazan: ]AK ŞARDON 
Türkçeye çevireı;: Nasuhi BAYDAR 

ı Alçak bir iskemlenin üzerine otururken: 
·"~e de çabuk hiddetleniyorum I'' dedi. ''Ta
bıatimde mevcud olduğunu hiç bilmediğim 
bu hiddete hep onun karşısında iken kapılı
Yorum.'' 
, Alber'in cümlesini hatırlamağa çalışıyor
d~: ''Ben diyorum ki ... ne diyordu ki? ... Be
nı böyle sinirlendirdikleri zaman hemen zih
nim karışıyor, hiç bir şey anlıyamıyorum. 
Onu da bu çıldırtıyor .. daha yavas, daha tat
lı konuşmalı icli. Fakat ne hiddetti o? Ne kö
tü b::ıkıştı !" 
", Kendini harab, bitkin, sinirlerinin zafm
dan dolayı kücülmüş, Alber'iıı istediğinden 
\1e kendisinin de olmak arzu ettiğinden büs
h?tün başka bir kadın olduğu için bahtsız 
:hıssediyordu. 

''Neden buraya gelmiyor? Ne yapıyor? 
~~ kadar yürek acılarım varken beni neden 
boyle yalnız bırakıyor? ... '' 

Düsünceli bir halde oturdu ve sonra bir-

diye mırıldandı. 
Banyo odasının kapısından çıktı, hold~n 

geçti ve kristal takımların hafif şıkırdısı ıle 
adımlarının veznini dinlediği karanlık ye
mek odasında ilerledi. Tül perdeli camekan
dan bakarak Alber'in okumakta olduğunu 
gördü. Tekrar odasına dönerken: "Ne güzel 
rahat rahat okuyabiliyor! bütün bir gece, 
kalbimi kırdıktan sonra gene sükunetle oku
yabiliyor! cıyak cıyak bağırarak, sadece .zev· 
ki için, benden ne'ret ettiği için, kaçırıp çıl
drrttıktan sonra. şimdi de rahat, memnun, sa
kin. huzur irinde okuyor!" 

Hemen elbisesini cıkardı. ''Derhal yata
cağım. Geldiği zaman, beni uykuda bulacak,'' 
dedi. "Böyle bir adam için ıstırab çekmek a
yılı. Göz yaşlarıma tasalanmama, aşkıma 
günah. Birkac zaman sonra onu hiç sevmi
ycceğim. Geldiği zaman hep uyuyacağım." 

Bir iskemleye oturup yatağa baktı. Büs
bütün soyunmak için sanki artık kudreti 
kalmamıştı ve bir şey bekliyen biri gibi u
zun vakit öyle kaldı, sonra salonun kapısı
na doğru başını çevirdi. Şimd o kapıyı aç
mak istiyordu ... 

Avnar1::ı kendine baktı. Nasıl? Demek ki 

k 1 d ,, . b 
çı z:ıa ı ır derclı. Fakat o kapı onu kendini 
çekıy?rd~··:. ne diyeceğini bilmiyordu. Diye
cek hır s?zu o.lup olmadığını da bilmiyordu. 
Yalnız hıssedıyordu ki o kapıyı açması la
zımdı ... 

. Alber, Bert'in içeri ginnekte olduğunu 
h~s~ederek gözlerini önüne indirdi. Bert, se
s~?15ıkannadan bir köşeye oturdu. Saçları 
dokuk, hareketsiz, korkak bir hali vardı. 

Alber, birdenbire içi sı?.lıyarak: ''Ne iyi 
kadın!" diye düsündü. Fakat onun heyeca-
nından sıkıh~ormuş gibi yüzüne bakmağa 
cesaret edemıyordu. Yalnız, kitabını masa
nın üzerine bırakarak, yavaşça: 

- Zannedersem vakit geç, dedi. Yata
hm ... yarın Kamkas'lara gideceğiz, dedi. 
ıstırabların birer birer cözüldüğünü hissedi-

Alber uyurk.~n, Bert'i kollarının arasına 
almıştı; Bert, vucudu onun vücuduna temas 
ederek, kendilerini saran bu uyku başlangı-
c: ara~ı~da, çocukluğuna dönmüşçesine, em
~ı:.et ıçınde, hemen hemen düşüncesiz ben
~gınden vaz ~eçmiş, onda eriyip dağrİıyor-

uş, sonsuz bır huzura kavuşuyormuş ~ibı. 

*.\t~ 

Bert fazla ışıklı odasında giyiniyordu. 
Aynanın karşısına geçip saçlarının üzerine 
bir sıra inci koydu, kaldırdı ve sonra gene 
koydu. 

Tuvalet odasında tıraşını bitirmekte oıad 
Alber: · 

- Saat on, geç kalacağız, dedi. 
~lb~r .o?~Y~ girince, Bert, gözlen ayna

da, ıncı dızısmı tekrar saclarına yakl t 
sordu: ~ a§ ~ıp 

- Bu inciler hoşuna gidiyor mu? 
- Hayır. 

- Neden, yüzüme bakmad911 cevab veri-
yorsun. 

- Hiç hoşuma gitmiyor. 
- Er~ekler böyle şeylerden zaten anla-

mazlar kı ! beni yalnız bıraksan ne olur? 
- Salonda bekliyorum. Kamkas'lara ge

ne gece yansı gideceğiz. 
Bert, inci dizisini gene başına koydu. 

Fakat, yüzüne çok parlaklık veren bu süsten 
Alber'in memnun olmadıO-ım anlıyordu 
"D.k b • ı. kate çarpmamı istemiyor. Beni çirkin-: 
leştınnekten riaha ziyade haz duyacak!'' 

(Sonu var) 
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Bamaaa,, llaglll yeaı lltldce1ı glrl•••i• llaflalb 
ra 16re 1935 dövis .....iyetimb 5 mil-
7on lira kadar bir 1Gk vermekte olup 
yukpdalri anlqma ile bunun 3,5 mil
JOG linhlr lmmı kaplllUIU! olacağına ıö
n bu 8eDe lbncatımum uınduiumuz 

mkip&yle Htlldlmetin almaia devam 
edecell tedbirlerin mütebaki açığı da 
bertaraf edecepe ve tiirk param iatik
ranıım biç bir tehlikeye maruz kalmı· 
Yac:alma bili bulunmaktayu. 

llVKtlMETIN TEDBiRLERi 
BilGmum iatihaalatmmm tedricen 

•rtmakta olmau ve bu qbnleden cıd••k 
maden cevherlerinin iatibsal ve ihracı 
için eaub tedbirler alınmakta bulun. 
muı eayeainde bir müddet • nra tabii 
bir muvazeneye mazhar olacagına emin 
oldujunlu& clavia vuiyetimizin o vakte 
adar HWdime• aJmmakta olan ted. 
'Jirlere ibtiylç ıa.tereceli tabiidir. 

Bu lebebledir ki, Hükimetin bu hu
ıuataki meuisini kemali tükranla kay· 
dettiktıen llODr8 bu mesainin teabiJi 
malracliyle encümeni# ; bitçe liyi
bauna eklenen bir machlc ile 1936 1ene-
81ne aid dövis ihtiyaçlarmın en pç ba
sinn 80lluna kadar icra Vekitteri He
yetince bir cetvel ile tesbitini ve kam
biyo tefkiltt ve muamelitımn Bqveki
lin. yakm murllkabeai altına konulmau
nı derplt etmiftir. 

4 - lktmadl vasiyete geliace: 
1931 1eaeaindenberi dütmekte olan 

ihracat mallarımuın fiatları yübelme
te batlaamıtır. Zaten. dünyada hllktlm 
aürea iktıudl buhran hemen bir çok 
-memleketlerde .ıail olmaya yüz tutmut
tur. 

AZALMA 1 KAR 1-
EMLEKETIMIZ 

Bunun, memleketimiMeki tairle
ri blUdbnetimisin ~imiz\ koru· 
mak içia aldıp tedbirlerle dllba mil9bet 
aeticeler vereceiine fllphe yoktur. Bil· 
'ıalu ihtiyaçlarmuaı karpbyüilımek i
çin iatihaalat we ihracatımuı arttmuta 
ebemiyet verilmekte ve mahsullerimize 
yeni pazarlar teminine ve bu cümleden 
olarak kömflr iatibaalatını arttırmak ve 
alelOmam yer altında ı&nmu kalan 1er
vet1erimid bulup ecnebi puarlarma clak
aıek için ruyonel bir plh daireainde ça.• 
bphmktadır. Bundan bqb sira1 iatib. 
..ıttnmn da tnecctlla edilerek pamuk ve 
yün &ibi iptidai maddele11 ald iatihaJl
tnnuı hem berilin a~ olan fahri· 
lraJanmu ihtiyaçlarını temine ve hem 
de barice utabilecek wette arttırmak 
itine girifilmit bulunmaktadır. 

MEYV A TIŞl:ARIMIZ 
Meyn •tıtınm cibaft puarlarında· 

ki mühim mevldine ve memleketimbin 
Wim itıöarile her nevi 9e bilhaua el
ma ve narenciye cibi ailrUmü çok meyva· 
larrn yettmeıine müaaid olmuma bina· 
en hastalıklarının tedarili ve latibaal 
mikttar!annrn artırılmau için lisan ıe· 
len tedbirlere giritilmittir. Bu tedbir
lerle hariç puarlarda yeni mevki temi· 
nini ve ihracatımısın tevaiini iatibdaf 
eden hfikümet dahilde de iatihlAk mad· 
delerimizin en eaulılarmm yetiftirile
bilmeai için aanayiimisio rasyonel bir 
pr~ altında lnırulmuma devam et
mektedir. 

B11 YUifeyi Userlıa+ alan Sümer ban, 
kın faaliyet uhur ber cUn ıenifle• 
mekte bulunmuıtar. Mt'ftUd fabrikafa. 
ra lllveten bu eene ~ri bu kombi· 
aaı açılmlf. EreiH pllliuk. lsmit ktfıd 
fabrllralan inpatı bitmft ve Nullli bu 
fabribaile Buna kamkam fabriblan
nm temelleri atrlmlfbJ'. 

FABRlKALARIAUZA BiR 
BAIIŞ 

Slmer bankın lı NntraaiJe müıtere
ken brchddan Keçlburlu JdUd1rt ve !a
parta gfllyalı fabrikaları itlemeie ve lı 
'-nlrıemm kurdup Pllpbahçe tite ve 
lonpldak l&nlkok fabrikalan çaht
,...,. bqJM!llftrr. Memleket iatibltki· 
ne lrUi 'rilaat iktlaab eden teker fabrl· 
blanmn birlepnesi auretile maliyet fi· 
ıtmm d6fGrllmeli nbüma teve..W e
.Ulmeai de hu tene alman iktıudl ted 
birllrdea biridir. 

K.ırmakta oldutumua &briblar m,. 
:nulltmm maliyet fiatlcrini ıpemJeket 
-8-eeJıılllderinin ittira kudretlerine uy
cma bir c1erec:eye iadirillek. bu rabrlka
lann laem mun--. itlemeainl. hem de 
pbrdıkJan ımmuUtm alriimflafl .. ,. 
~ cihetle wı ..... bu nokta 

latıkOmetimUia metpl olmuı
~----~hnf. tanenal etmektedir. 

Demlt-""' eo,a•fk ile dtılaa bir taba mi-

bim ibtiyaçlaramızm dahilde temini ve 
elektrik illtibaalinin ucuz ve mebzul bir 
bale getirilmesi için devam eden tetkik
lerin yakmda müebet ve fili neticeleri 
beklen1Mktedir. 

mekte bulunmuttur. 1 
Çocuklarımızın mekteblere müraca-

atları pek çoğalmıt ve her derece mek· 
teblerimizin seneden seneye miktarı 

arttığı halde bu müracaatleri kaıtılaya
mamakta bulunmuttur. 

lira raddesinde bir paranm karfllıbız 
kaldığı anıa,ıtmalda hükümetJe temu 

edilerek 1DUf. ücret ve mukaveleye 
bağlı masraflar hariç kalmak üzere büd
cenin masraf faaıllarmdan " 7 niabe
tinde tenzilit yapılmaaı telraniir etmit 
ve alikadar vekiletlerce birlikte müm
kün olan tertiplerden bu niabette ten· 
zilit yapılarak 1936 yıb tabaiutı ye
ktinu 212 580 lira olmak üzere teabit ve 
bu suretle encümenimizce tabınin edi
len varidat ile ta:hıiaat arumda hakiki 
bir tevazün huaulü temin edilmi9tir. 

DEMIRYOLLARIMIZ 
Demiryollarımızın muvaffakiyetle 

bqarılan ve iktıudl bünyemizde mil· 
him rol oynayan itlerden biri olduiu 
tüpbeaizdir. CUmhuriyet devriııin bat
langıcında tmıamen yabancı sermayeler 
idaresinde olmak üzere 4171 kilometre 
demiryolu vardı. Bu mikdar Cumllri
yet idaresinde bugün 6597 kilometreye 
çıkmıt ve 845 kilometreden maaduı ta
mamen devletçe idare edilmekte bulun
muştur. Her kilometresi takribesa 75 bin 
lira olarak heaap edilirse demiryolları
mızın bugünkü kıymeti 500 milyon lira· 
ya yaklafır. 

Demiıyollarımızın ta~elerinde ya
pılan tenzilltın ekonomliıiı üzerinde 
yapbiı müabet tesirler bilhaua kayde 
değer. 

ÇiFTÇiYE YARDIM 
Bununla beraber amme hizmetleri

nin varidatımızm verdiği imkina göre 
çok geniı olan bu faaliyetleri içinde 20 
milyon küsur liraya varan zirai borçla
rın kabul edilen bir kanunla % 2 faizli 
ıs aenelik taksitlere bailanmıı olma • 
ıını ve bu aeneki kurak aebebiyle bazı 
yerlerde tohumsuz kalan halkımıza 

2.250.000 liralık tohumluk verilmek au • 
retiyJe Hukümetçe icab eden aoayal yar
dımın yapıldığını da kaydetmeir' mu" a
f ık olur. 

BVYVK BiR iNKiŞAF 
iÇİNDEYiZ 

Ziraat, aan i ve ticaret aabaaında· 
ki proğramlar tahakkuk ettikçe halkm 
iatihlik ve tediye kabiliyetinin ve it hac
minin artacaimda ve bunun neticesi 
olarakta varidat menbalarmm bu lilnldi 
nilbetle çok geniğliyeceğinde ıUphe 
yoktur. 

Ufacık bir tabloaunu yaptığımız 
bugünkü faaliyetin memleket ibtiyaç
ları kartııında yine çok u telikki edi
leceii tabıidir Varidatın umduiumuz 
inkifafı niebetinde bunları genitlet
mek ve takviye etmek zarureti h~r ae· 
ne daha çok tiddetle kendini ıöater • 
mekte olduğundan masraf kısmının tah
lilinde arsecleceiimiz veçhile bu eene 
tabaiubna bası illveler yapılmak im.ki· 
nı hasıl olmuttur • DICER iŞLERiMiZ 

5 - Dilet mmne hi~erinin faa· 
liyetine plince: 

Gerek raportör arkadqlarımızın ve 
kiletlerde yaptıkları tetkikler üzerine 
encümenimiıe verdikleri balılar ve ıe
rek eadlmende Niller ve al&kadar mii
tabuuaJardan alman malOmat encU
menlmbi tatmin edecek ımbiyettedir. 
Şlyle ki: 

lılemlelret dahilindeki eamiyet ve 
ueyip memnunıyetle kaydettikten aon· 
ra milli müdafuman tema etme-k ia
teris. 

Bütçemisde bu ihtiyaç için ayrılan 
rakamlar memleketimizin cotraft ft ai
yul Vuiyetine ıare ancalı: en sarurl mü
dafaa ibtiyaçlarma cevab verebilmekte· 
dir. 

Dl SiY ETrEKI 
HEDEFiMiZ: ULH 

Harici aiyuetinin hedefi umumi aul· 
hun devam ve iatikrarmdan ve büttin dev· 
letlerle mOtekabil dostluk temininden 
ibaret oldutunu her vHiJe ile iabat e
den Türkiye hülrilmeti buctın cihanın 
marus kaldığı tctevrite ve l>evletlenaa 
mütemadi lilth]anrna aiyaaetine kar,ı 

aliluıaız lralnwnakta ve buna Jrartı bir ta. 

raftan umumi aulhun haleldar olmamaaı 
için elden selen pyretleri aarfetme-kle 
beraber bir tarftan da hudutlarımızın 
herhangi bir tecavüze karp maaun kal· 
maarnı temin edecek tedbirler almalı:
tadır Bu eebebledir ki. ele pçen fev· 
kalide membalarm Milli llUdafaa ihti
yaçlarına tahaiaine ve icabında plecek a 
1enelere aari taabbüde lirlfihneaine dair 
olan Hiikümet talepleri yilbek heye
tinizce tereddütails terviç edilmekte· 
dir. 

Killi Müdafaa biltçeainin tetkiki
ne memur edilea arJauhtımıaın bu veki 
Jette yabtıiJ tetkikat neticesinde Eneli· 
mmimUe verdiği mala.at w llilll lıf il· 
dafaa vekili ile bu veküetteki mıUtebaa
ıpUann verdikleri isabat memleketin 
mldafuu vuif.eaini clerubte eden aeva
tm kendilerine mevdu bu yilbek iti 
itina ve llatimam ile USa etmekte olduk· 
ları hiuini verdiilni memnuniyetle kay
dederiz. 

DIHA'I1MIZ 
Nüfusumuzun artmuı ve neslimizin 

ubbati bafbca umdelerimbden bir oldu· 
la cibede umumi bütçede ba ite müm
ldln oldap kam tahaiaat ayrılmakta ve 
her tirli buJatık butalıklarla mOcade
leye ~ edilmektediır. Bundan .,.._ 
ka iüb ÜJU;etinin tatbiki yolunda ..... 
fedilen mnal neticesinde memleketimi
• iltihak edenleria tamamen yeni muhit
lerine intibak ederek mDatalaail haline 
plmelerlne çalıpldıtı cibi 1936 proe· 
rwnmm tatbik edilerek ana vatana il· 
tihak edecek ırkd8flanausm da ayni 
suretle yerleftirilmeaine ald tedbirlere 
devam edilditl memnuniyetle ıtirillmek
tedir. 

IVLTVRVMVz 
Talim ve terbiye aiatemimis• J&PI• 

lan inkııtb 11111erelerini vermefe blıfla
IDlf ft deledi profetlr ve mualHmleri
mbe' tevdi edilen Oninnitıe. enatitU " 
Wdlltıeledmis ,.tittirdlll tens ... ,... 
annrluta Dnlet dbumr ı.1m,. et~ 

Memlek,timidn umumi YUiyetin -
de gördüğümüz inlripfııı ıcne çarpu 
bir miull de banblarımısın vuiyeti • 
dir. Filhakika milli bankalarmusm 1926 
seneainde tediye edilmit eennaye yekt
nu 33.0M.000, ihtiyat akçuı 910.000 
mevduat 41.796.000 lira olmak ilsere g6-
ribdlrken 1934 •nesi IOftunda aym ban
lralar11111sla Emniyet undıfı ve diğer 
bankaların vasiyeti 111 suretle yilbel 
mit bulunmaktadır: 

Tediye edilmiı eenmye 11.476.000. 
ihti1at akçuı 8.130.000. meriuat 

187.634.000, lira olarak ,artUmektedir ki 
bu mevduatın 67.124~ Urumı tuarruf 
mevduatı tefkil etmektedir. Bu inki,af, 
bize balkımum bir taraftan taaarruf 
itiyatlarınm arttığını. eliler taraftan 
banka ile muamele illfetinin çotaldılı· 
m ıa.termektedir. 

B .KALARIMIZ 
BankaJanamm memleketin mali ve ik· 

tıaadl kalkmmalarmda kendilerine dil· 
pn vuif'elerl muvaffaldyetle ve teknik 
kabiliyetlerle ifa etmekte olduklarmı 

ve seçen buhranlı devrelere ra&men 
banblarnnızm temin ettiği emniyetin 
aala aarmlmadıimr ve billnçolannm 
rquntuaman klrla kapanmakta oldutu· 
nu ayrıca kayde f8Y&n ıörmekte,U. 

HtlKVMETE ŞtlKRA 
Uykllanm ve biidcelerin tahliline 

geçerken yWmek faaliyetlerinden ve 
isabetli kararlarından ve bilbaua bütün 
kararlarının muvaffakiyetle b9tarılma
amdan dolayı Büyük Bqveklıl l11net 
İn&ıU ve Hilkümetine tetelıılrilribn6ri 
•unmağı vecibe addederis. 

MASRAF BVDçESINE GELiNCE 
lıfuraf bildceaine gelince: 

Hillrilmetçe burrlanan liylbaya mer
but cetvellerde yanlı olduğu YeÇhile 
1936 maıı yılı için istenilen tabaiut 
1935 biidceaine nuaran 21871212 lira 
fazlaaiyle 216 882 265 liradan ibaret o
lup bu Jabaiaat bu Hne için tahmin edi
len varidatla mütevazin bulunmaktadır. 

Encümenimizce icn edilen tetkikat 
neticesinde 2721 ve 2722 numaralı ka
nunlarla resmi poeta ve telcraf hbmet• 
leri mukabili olarak hWdlmetçe 1936 
yılından itibaren posta idaresine tedi· 
yeai lbımgelen mebalilin umumi mu
vuene kanunu ltyibuına konan bir 
madde Ue bir aene daha tecili mwtba
saaiyle buna alt adlaiAtm bildcede der
pif edilmedili g8riilarilt olup halbuki 
mülhak b'Jdce ile idare edilen bu mtı
-..enin deruhte ettili lımne hizme
tinin bu kanunlarm tecili balinde di
ler varidatla lrarfrlanmuı mflmldin o
lamıyacap anla9ıhnı9 olmakla mezkGr 
kanunlarm 1936 buiramndan itibuen 
tatbiki aaruretine nuaraıı bu aene için 
bu bbmet mukabili olarak 1 000 000 
liranın .muhtelif daire blldcelerinde a
çllac:ak fuıllan taNlut olarak konql. 
ımeı muvafık ıörfllmlt ve Haftyollan 
ldaralne yardan olarak 450 000 liralık 
talmiut ilbeel hakkmda hWdlmet na
mına yapılan teklifin de lrabulO muva
fık &kfllmlt n difer mflteferrlk faaıJ. 
Janta da buı tacWlt icnamdaa soma 
eacOmenimbce taJnni• edilen ftridata 
DUarall ..... ..., ..,..,... , • ., 

1936 bildceainde 1935 umumi muva
zeneainde kabul olunan mikdarlara nia
betJe mevcud olan bqlıca tahaiaat fark· 
ları •l•da göaterilmiıtir: 

KAMUTAY 
1 - Byük MiUet Mecliai, Riyaseti 

CUmhur, Divanı muhasebat, BatvekA
let, Şdrayı devlet, latatiatik umum n'ftl
dUrliiltl ile Diyanet itleri reiıliii büd
celeri tabaiaat yekGnlarmda 1935 bild
celerine niabetle göze gtirilnilr bir fark 
yoktur. 

MALiYE VEKALETi 
2 - Maliye veWetinin 1935 büdce· 

aiyJe kabul edilen tabaiutı 13 799 114 
lira iken 1936 mali yılı için 3 960-236 
lira fuluiyle 17 759350 Uradrr. Bu 
fulalık. bufdayı koruma verpnin u
mumi muvueneye almmaı aebebiyle 
cibayet maarafı olan 600 000 linnm -ki; 
bunun 250 000 liraaı maliye tef]dllb 
brfıbğma llbe edilmittir • ve kanunu 
mabauları mucibince ödenecek olan 
bulday saran ve ll1o ve ambarlar itfa 
lrarfıbfı olarak 1 000 000 linnm. Zln· 
at banlraauun ipotekli ve mtltelelail 
kefaletli sini alacaJrWrmm tabitlen
dirilmeeine dair olan kanun mucibince 
lt3G Jılmdan itibaren her Hile Devlet 
bUdceainden banbnm fevblade lbti· 
yat aJrpar için verilmeai lbımgelen 
kemik 1 ooo ooo linmn, I>entqollan 
•e Akay ifletme idareleri için yaptuı· 
lacak Yapurların tabiti olan 500 000 li
ranm btidceye ithalinden n Tahranda 
inf88ı mukarrer elçilik binaaı için bu 
1ene sarfı icabeden 100 000 linlrk tah· 
allatın illveeinden ileri P.lmektedir. 

Gerp ..Uye veklletl '9fld'lt ve vazi. 
felerl hakkmdald kanun ltyibatmm kabul 
ve tatbiki h.wlinde 193CS maU yılı .ıarfmda 
tatbik edilecek fili kadro bıarlcinde ka· 
lac:ak kaun ile ücretlilerden taaarruf e
dilen bir lrıaan hariç olmalr kere bu 
kanunun iatibam edecefi maaraf tah
alaab bildceye Jronulmut iee de bu pa· 
nnm 500 000 Urar .... 1935 bildce
alnde bulunmakta oldup pbi 250 000 
Hn11 da bufdayı koruma verpi mu
raflarmdan çıkarılmak auretiyle karfr
landıiı cihetle aalifilssikir tefkilit 1936 
bildceaine fula bir külfet tahmil etmiı 
depldir. 

DUYUNU UMUMiYE 
3 - DOywıa umumiye tabaiaatmda 

miktar itibariyle 1935 bildceaine nla
betle bir fulabk yoktur. Yahıu bu büd· 
cede dahil bulunan tahaluttn 111334 
Un alüaaı 1ebebi1Ie Nafıa veWeti 
bildceaine naldedilmit ve SUmer bu
lan kredi ile Sa91et bWdlmetinden u
tın- aldığı fabrika malnmeeinbıı ilk tak· 
aiti oları 808 000 lira ve UJUttaruca -.el
deler balıiun idaresince yapılan latik
J'M tabiti olank 400 000 lira w imar. 
istikrası lrarfıbfı olan 100 000 lira ve 
au tealaatı brfrhp olarü 500 000 lira. 
1936 bOdçeainde yeniden açılan faarDara 
koıunut ve mllp SeyriaefaJn. Komer
çiyale borçları gibi 1935 bildc:eeinde 
mevcud olan bazı tabalaat bu borçların 
itfaaı sebebiyle kaldrrılmıt balu=-k
tadrr. 

TAPU VE KAB STRO 
4 - Tapu ve kadaatro bildceaiıule 

ıör'Jlen fulabk kmmen yeni vilayet 
ve kaza teflrilttmdan. kmnen de yeni 
teflrillt kanunu ltyibaarnm kabulü ba· 
llnde bu tefldlttm 1936 aeneai nrfm· 
da tatbiki sarurl olan kıunrna alt tah
•İaattan ileri plmelrtedir. 

GVMRVI VE INBlsARIAR 
5 - Gtimrfl1r ve inblarlar ftklleti 

bilclce9inde ı&illen lrilçil1r bir ürk Ira
bul olunıua tefldllt lrananlanıun tatbi
katı ve Muhafua kumandanlıfı tefkl· 
Iatııun k11111e11 takviyeü neticeüdir. · 

DAHILtYE VEIULE'd 
6 - Düiliye veWeti bldceainde 

1935 bq,clc•ine aüabetle 3G3 685 lira bir 
fark cörillmekte olup bmaun .. ,,_ .. 
mili. milfettip mmnnllilr adedinin ıe.. 
yid ve tefldJltmm teai edilmit .ıa..ı 
ve dört vill,et. dokmr bnnıa ,..udea 
-..O ecUlmit ohwlllw. 

MATBUAT 
7 - Matbuat umum miidilrliiliinde 

1935 büdçeaine niabetle mevc:ud fart 
netriyat ve propaganda 1erriainirı tefti 

ve takviyesi zaruretiyle konulan 30.000 
liradan ibarettir. 

EMNiYET 
8 - Emniyet itleri amam mildflrlfl.. 

ilinde g8riilen fark umumi miifettitllk
lerle yeni viliyet ve kasa tqkilltmm ı.. 
cab ettirdiii fu1abktan n maq tabii. 
utınm kadrorolanna uypn bir hadde 
iblalmdan ve Ankaraya naldolunan Po. 
lia mektebinde yapılan muallim tefldll· 
tından ileri gelmektedir. 

JANJ)ARMA 
9 - Jandarma urııum kumandanlrlJ 

büdçeainde fark yok gibidir. 

HARiCiYE 
1 O - Hariciye veWetinde ecnebi el

çiler ile miaafirlerin iNte, bu, si~ 
ve bahçe maaraflarlyle mibmandarlana 
bardrah ve muraflan karplrfı olmak il· 
zere 1935 büdçealne fevkaJAde olarak 
148.800 lira konmuı n 1936 yılı igin 
bu fula 130.000 lira teklif edimip;r. 
Hakild ve mutad ihtiyacm 60.000 lin• 
dan ibaret oldufu anlaplnwkla enc:Bm.. 
nimh bu faalm tahaiaatrm o mikdara in· 
dİrmİftir. 

SWHAT VE iÇTiMAi 
MUAVENET 

11 - Sıhat ve içtimai muaveaet ve
Weti 1936 büdçeaine aamıedilen tab.
aiaat 637 .593 liradan ibarettir. 

ADLiYE 
12 - Adliye büdçealnde- bir deiifik. 

Jile yoktur. 

MAARiF 
13 - Maarif bficlçeel 1935 büclçain~ 

niabet1e 1.212.150 lira illftliyle on mil
yon iki yils yetmlf bin altı yils dolman 
liraya iblll edimittir. 1111 fasbthk memr 
leketin ldtltiir ihti,.am daba senit mlk• 
yasta tatmin edebilmek ve aynı ....,.... 
da sanat mekteblerinin tavai:ine im1rao 
vermek fikrinden mülhem olmakla l 935 
mali yılı sarfında 1DW1D1D tahafdtla i
dare edilen ba itlere mllteaDi1r fada tall
alaat encilmenimbce ,.,_. kabul ıaraı.. 
milıtUr • 

AFi 
14 - Nafıa vektleti blldçctdnde g6. 

rillen deppldik pdiye kadar mWbak' 
bidçe ile idare edilen Jilbek mlbendil 
meltebinln 1-1 ID1lftRDe düilin• 
almmumdan ve 2799 -U laman 
hükmüne tevfikan diler bldçelerde bu
lunan inpat ve eua1r tamirat tah.ı.atla
nnın bu veWet bildçaine aJmmaam
dan miitevellidir. 

15 - Ziraat veWeti bldcealnde 1935 
bldceaine nlabetle bu aene c&rf1len fu 
lalık kmmen Ankara Ylbek ainat ..., 
titUaü ile Konya ovuı 1aı.ma idarele
rinin um11ml muftsellqe algmwam· 
dan. kıamen de enatitl lbdyaçlarmul 
tevali ve pam1r n uir nebatablı'uıo 
ve lrıayvuı nealinin ıaWu ve bqaratla 
musur bayvanlann imllw, me1•ecW· 
fln tnki,afı p"bi latilmlltmmı mua
cak labmetleria kartı....... oı-ıa
dan mltevellittir. Bu meyanda Devlet 
ormanlarının h5knmetıçe ifletlln:tDI 
mabadlyle Büyük Mecu.e awıu1an n 
elyevm Muhtelit endlmeDcle derdeatı 
tetkik bulunan lranıµı IayihMmm 1ralMI' 
11 halinde tatbikatı lçla b6dceye 40I 
Jdlaur bin liralık yeni bir ....._t __. 
mu9tur. Ziraat veklletl bldc:ealnin tet
kiki aırumda encUmenlmb memleketi
misin en baflı llatiyaçlarmdan olan k_. 
reatenin flatlarmda aon WM!!l•rda u 
aule gelen falüt taayldtl mnmba!W 
ederek ba bumata lcll tedbirlere te
veaill edilmeai llsumu IHrlade ftltlı. 
Jetin naan dildratini ceae .... ft .... 
na cevaben icabeden tedlıılrltre twee
•ill edilmekte oldup a...-. nllllet' 
tarafmdan beyan edilmlfdr. 

MILLIMVD~~ 
16 - Milli Mtldafaa •lfltilnbl 

telif lrıarmlarmda ck8lta c-. &Dik 
)'OD 783 IQ llnbi fark IÜlf ay~ 
nın birer derece arttınlmlla ~ 
ki 2102 uyıb bnunua •tblbtmdllll .« 
baft lbtiymçlarma ut Ohap evvelce ~ 
YUene lrariclnde tedvir edilen lıul il' 
lerin bu 1leDe umumi -WHDqe i 
llnden ve ordunun diler' .ateferrik 
ti~ büdceaia verdili 
derecminde bu Mne bira .... 

tatmini ·~ .. ,.ıMtlllder 
n • linbk bir ta"'Mat lllve 
.. 1""'9u.rtp1 ......... 



25 MAYIS 1936 PAZARTESi .... 

SÜ ER BANi{ 
1 A u·· du·· rlütilinden~ m ın11 e . 

Denlir ve Celık Fah-. · ba~lc:ı.nan ~ 
Bankamızca te~ısıne 'I. • 'hdam edilmek ve tah-

rikalarıntla tekniker olaraAk ıstı 1 kederine gönderil
sil ettirilmek üzere ecneb.ı mem :u secilecektir. 
mekicin 25 sanat mektebı m.ezu terin~ ve avdetlerin-

Bu namzetlerin tahsile gıt1me m.,ni olacak şe-
d . . d çalışma arına "' . e Banka hızmetın e A . .. sescye karşı hızmet 
kilde resmi veya hususı bır ;:1u~shizmetlerini yapmış 
teahhütleri olmaması ve as ... _en çelik fabrikaları bü-

A • 1 inin demır ve 1A olup sıhhı vazıyet er . 
1 

. müsait olması a-
tün subeJerinde çahşabılme erme 
zımdır. . Banka hesabına tahsi-

Yukarıki evsafı haız ol_u~ta lı vesaiki en geç 30 
le gitmek istiye~l~rin asagı tJa;,.) remziyle (Sümer 
haziran 1936 tar.ı.hı.?e .~:?ar Arık.ara) adresine günder
Bank Umum Mudurluou -
meleri icap eder. 

ULU! SAYFA 7 

Ilıca -Palamutlul{ Demiryolu 
1 - Haziran - 1936 tarihinden 15 Eylul 1936 tarihine kadar tatbik edilecek olan 

yazlık seyir ve hareket tarifesi 

JLICADAN 
Tren Numaraları 52 54 B. I. 
Ilıca - Hareket 8,06 10, 
Akçay ,, 8,30 10,09 
Zeytinli ,, 8,44 
Edremit ,, 7, 9, 3 
Havran ., 7,24 9,24 
Palamut -
Muvasalet 7,48 

56 

10,15 
10,36 

PALAMUTTAN 

10 B. 3. 58 
11.36 12,12 14,51 
11,51 12,21 15,06 
12,01 15,18 
12,18 15,39 
12,41 16, 

13 

Tren numaraları 51 53 55 57 B. 2 11 
Palamut - Hareket 8, 13,15 

60 62 
17,21 

16, 18,15 
16,12 18.27 
16,36 18,48 
16,57 19,09 

59 61 

Havran " 8,30 9,30 10,54 13,39 15,09 17,09 
Edremit ,, 7.15 9 06 9,51 11,18 14, 16,36 17,36 
Zevtinli ,, 7,34 9,25 11,37 14,15 16,55 17,55 
Akçay ,. 7,51 9.42 11,57 11,15 14,30 17,09 18,06 
llıc'.l - Muvac;'llat 8., 9,51 12,06 11.24 14,39 17.18 18,30 

PALAMUTA 
64 
18,45 
19,30 
19,43 
20, 

63 

19.18 
19.42 
19,58 
20,12 

66 68 80 

20,30 21,30 9,57 
20,43 21,43 
21, 22, 10,30 

11, 

11,21 

ILICAYA 
81 

10,09 
10,39 
11,15 

11,33 

83 
11. 
11,'12 
12,21 

12,51 

82 

10,4! 

ıı.ıe 

11,51 

12,JZ 

85 
12,1" 
12,51 
13,18 

13,48 

DİKKA r: 1 - 80. ~1. 82, 83, 85 Numaralı trenler ihtiyari yük trenıeri olup trenlere yolcu kabul edilmez. 
2 - 63 Numaralı trenin Edremit - Akcay kıılnı ve 66, 68 numaralr trenler pazar giinlerine mahsuc; ihtivari volcu tren-

leri olun bu trenlerin yanı1dıih 2ün 64 numaralı tern olmıvacaktır. İŞLETME MÜDÜRLOôO 
VESİKALAR: 
ı - Hal tercümesi • · sı 2 Mektep şehadetname . 1 . 
. - d bonservıs erı 

3. _ Calıştığı yerler en 'I ANKARA BELEDiYE REISUCI ILANLARI 1 1 MİLLİ MÜDAFAA VEKALETİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU 1LANLARJ 4. - Sıhhat raporu. 

5. - Fotoğraf .. 
Bu vesikalar üçer nusha 

olaca ;tır. 

ve makine ile yazılmış 
1-2007 

l
~sMN:t ARI UMUM 

D. O. YOi LARI VEKOL~t:~NU iLANLARI: 
MUDURLüCU S. A. 1 

1 
tLAN . ~ _ 

minatları eksıltme gun ve sa 
M ıh mmen bedelleri. muvakkat te f sulü ile Ankarada İdare 

ı ı kapalı zar u at arı a a ıda yazılı ma zeme . . . 
binasın a satın alınacaktır. k t mi tları ile teklıflerını 

B . . · · ı · muvak at e · · ek· u 1 e gırmek ıstıyen enn . 1eye aıt ıse o 
ve kanunun tayin ettigi vesikaları hadn 

1 ~ on Reisligine ver-
siltme aatmd n bir saat evveline ka ar o 

nı.i olmaları lazımdır. k "da J1 
Ş rtnameler parasız olarak An,..~~"rli 

Iiaydarpa ada Te cllüm ve Sevk ~ ~u~akkat 

m da'rec;inden ve 
ına i ir. ( 1110) 

Muhammen . t 
B d 1 temına . 
~2~60 lira 1678,50 lırıı 

Cini 
1 - B• irler 
2 - Neft yağı 4800 " 360 ,, 
3 - Ve n;kler ve 

sikatif. 
4 - Beyaz emaye 

boya 

5965 .. 

750 " 
5 - Ü tübeçler ve 

sUlyen. 11475 " 
6 - Toz ve anilin 

boya ar. 3827 ,, 
1 - Grııfit ve plom-

bajin. 1205 ,, 

447,38 .. 
56,25 ,, 

860,63 " 
287,03 " 

90,38 " 

E siltme 
giınü 
22-6-1936 .. 

" 

" 
24-6-1936 

" 

1-2069 

saati 
15 

15,30 

16 

16,30 

15 

15,30 

16 

. tLAN muhtelif civata, vida, rondela, 
Muhammen bedeli (30,882) lıra 0~~n.. t 15 30 da Ankarada lda-

gupilyalar 3 Temmuz 1936 cuma gunu saa ' 
re binasında satın alrnacaktır. r 1 k muvakkat teminat 
• Bu ise girmek istiyenlerin _(2316:~~) ;;:i~aları aynı gün saat 
ıle tekliflerini ve kanunun tayın ettıgı 1 · laAzımdır 
14 30 . r~· verme en . • a kadar Komisyon Re ıs ıgıne b T de Ankara ve Haydar· 

Şartnameler beheri 150 kuruş muka ı ın 1 2004 
Paşa veznelerinden satılmakta<hr. (1043) -

tLAN 
'ben 190 ton hurda bakır 19 

u M~hamtr.en bedeli 34200 lira olan ta~rı 1 arf usulü ile Ankara· 
Qazıran 1936 cuma günü saat 15,30 da apa 1 z 
da İdare binasında arttırmaya konul'?u~t~r. akkat teminat ile 

Bu işe girmek istiyenlerin 2565 lıra ı 
1 

muv u"n saat 14 30 a 
tckr ·-· 'ka arı aynı g ' k ıflerini ve kanunun tayin ettıgı ~es! d Ş tnamcler beheri 

adar komisyon Rcis1ig~ine vermelerı lazım ır. ar 1 kt d r 
17 1 • de satı ma a ı · O kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vc;zne erın ) 1 2030 

(1086 -

~ ııııııııııırrırrrm11nnınrım1111111rn111mt11111111111Hııım111H111n1111111111nm'! 

1 SÜMER BANK 1 ;;::: = ;;:::: = 
~ Umumi ~lüdürlüğünden: ~ ;;::: = 
~ Bankamızca tesisine başlanan Demir ~e Çelik F~h:' E 
~ rikalarmda vazife deruhte etmek üzere: ı~~ı~as sahıbı § 
~ olmak için ecnebi memleketlerinde staJ gormek mak- ~ 
~ sadile on Teknişe Hohşule veya mümasil me~tepl~r ;;; 
~ mezunu makine, Metallürji, Maden ~e Ele~trık Mu- ;; 
§ .. na·~ıeri ile on tekniküm mezunu seçılece~tır . . = 
~ Bu mühendis ve tcknisiyenlerin askerlıklerını yap- = 
~ A .. lere karşı ;::::: tnış olmaları, resmi veya hususı muess:se . = 
~ staja gitmelerine ve avdette Bankanın hızme.~ınd«: ça- ~ 
~ hsmasma mani olacak şekilde hizmet teahhutlerı ol- := 
~ maması sıhhatlerinin demir ve çelik fabrikalarım:.n §§ 
SS herhangi bir şubesinde calışmasına müsai.~ o~ması l~- § 
=::: zımdır. Namzedlere sta1·1arı esnasında musaıd tahsı- :; ;:::: = 
;::::: sat veri1ece1<tir. . · · = 
~ Yukarıki sartlan haiz olup da staja gıtmek ıstı: =: 
§ Yenlerin a a vıda yazılı ve . -i (~"ı Bant~ U!11ı~~ı -
~ Müdürlü-Ü, An "ra) adresine (M. E.) remzıyle gon- _ 
~ der'llı:-1 ri ic p eder. E: 
~ VESAİK: § 
§§ l. - Ter ümei hal . -
§§ 2. - Di ıoma s r t-' ve imtihanlara aıt notlar. = 
- ı -S: 3. - Vcırsa h')n erv's er. := ......_ -=:: 4. - ~ılıhıt Raporu. := ...... -E: 5. - Fotov af. E: 
~ Bu ve aik ü-;er nüsha ve m~ dne ile yazılmıs ola- = ...... . -5:: C:l 1·ttr E: 
;:::: · k d .. t ed

0

ı ==ı 5e En P.eç Haziran 1936 sonuna a ar mıtr~c~ a - := 

i ı!ıiılü~U7ıi111111m111H1UHIDUHlllllllUHHllllllllllllllll~llll~:nı• 

t LAN 
1 - Ankara belediye hesap işleri direktörlüğune lüzumu olan ve 

(33) nümuneyi ihtiva eden defatir ve evrakı matbua açık eksiltme 
ile yaptırılacaktır. , 

2 - Muhammen bedeli 
'\,ira Kr. 

850 00 

:Muvakkat teminatr 
Lira Kr. 

63 75 

3 - Nümune ve şartnamesini görmek istiyenler her gün le ... azım 
müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - Eksiltme 2 • 6 - 936 salı günü saat 10,30 da belediye encüme-
ninde yapılacaktır. (1100) 1-2027 

1LAN 
ı. - Belediye binası altındaki 2400 lira bedel icarlı mağaza 31 

Mayıs 937 tarihine kadar açık artırmaya konulmuştur. 
2 - Muvakkat teminatı 180 liradır. 
3 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kale

mine müracaat edebilirler. 
4 - Taliplerin 29 Mayıs 936 cuma günü saat on buçukta Beledi-

ye encümenine gelmeleri. (1074) 1-1977 

İLAN 

1 - Mezbahanın kesme taş 

cephe ihata dıvarı ile iki adet 
bekçi kulübesi inşası kapalı zarf
la eksiltmeye konmuştur. Keşif 

bedeli 7187.72 liradır. 

görmek istiyenler belediye fen 
direktörlüğüne geleceklerdir. 

3 - İhalesi 29.5.936 tarihine 
rastlayan cuma günü saat 11 de 
belediye encümeninde yapılacak
tır. 

4 - Muvakkat teminat 539.08 
liradır. ( 1061) 1-1949 

o ccc.,cns, .. ı0 

iSPRTiZM - MANYATi ZM ve HOK
KABAZLIK hünerlerini sabırsızlıkla bekleyin 

Ankara Askerlik Şubesi 
Başkanlığından : 

ı - 936 haziranın birinci gününden baıl.~ak ve otuzuncu günü 
bitmek üzere yedek sılbaylarla askeri memurların ve sanatkarların 

• yoklaması yapılacaktır. Her sı~ıfa mensub yedek subay o sınıfa 
tahsis edilen günlerde nufus cüzdanı ve askeri vesikasr bir tane 
yeni fotoğrafı olduğu halde oturduğu mahalle ve sokak adlarını ve 
ev numaralarını öğrenerek yoldamaasını yaptırmak üzere şubeye 
müracaat edecektir. Yoklamasını yaptırınıyanlar hakkında 1076 sa-

l kanunun 10 cu maddesi tatbik edilecektir. 
yı ı .. 1 . 1 h ' 

2 _Piyadeler için yoklama gun erı azırandan 6 hazirana kadar 
Süvariler ve jandarmalar 

1 
8• ,, 9. ,, ,, 

Toı>Sular O " 12 ,, ,, 
istihkam, muhabere, nakliye, hava 13 

" 15 " 
16 

Demir yol ve levazım 18 Deniz hekim, baytar, eczacı 
22 Hesa~ ve muamele m~mu~lan 

Sanayii harbiye ve muşa~ır 25 

28 

,, 

" ,, 

,, 

17 
20 
24 

27 

" 
" 
" 

" 

" ., 

" 
" 
1' adli ve mızıka ve rütbes.ızl~r 

Sanatkarlar tüfekçi, demırcı, 
kamacı, saraç, nalbant, marangoz " (1107) 

30 
" " 1-2051 

Bu yazın en büyük hadisesi. 

ı Haziranda B U R S A şehrinde 

"ÇELiK PALAS,, 
OTELiNiN AÇILMASIDIR 

Modem bir otel, tarasalı bahçeler. banyolu odalar. 
ayrıca eısiz banyo tesisatı 

Otelin oda banyoları ve h~mam te~isa~ı ıçm t~in 
ettiği ÇELiK SU roınatızma, sıyatık, karacığcr, 
böbrek ve daha birçok hastalıkların en güzel devasıdı 

Ht>r tiirlii fenni lt'sisat, l\lasör Ye masöz 
Otel ANKARA PALAS f irketi tarafından işletile-

cek ve Viyanadan gelen SIX FUNNY FELLOWS 
orkestrası gündüz ve gece mÜ§lerilerimizi 

eğlendirecektir 

Banyo. Kalnealtı - Yemekler le oda hirlikte 

4-5-6 Liradır 
1-2111 

İLAN 

1 - Ankarada askeri baytar mektebine bu sene sivil lise mezu
nu olmak şartile (14) talebe kabul edilecektir. Taliplerden a agıda
ki vasıflar aranılır: 

a: Türkiye Cumuriycti tebaasından olmak 
b; Yaşları 18-21 olmak 
c; Türkiye maarif liselerini bitirmiş ve olgunluk imtihanını 

vermiş olmak 
d; Bünyelerinin tam sıhhatli ve askerliğe elverişli olduğu as

keri sıhhiye heyetlerince tesbit edilmek (tam ;teşekküllü a ken h • 
tanelerce) 

e; Kendilerinin ve ailelerinin hüsnü halleri zabıtaca t 
dilmek 

k e-

2 - Bu vasıfları haiz talipler müracaat istidalarına şu k t ve 
vesikaları bağlarlar: 

a; Nüfus cüzdanı veya resmen musaddak sureti 
b; Musaddak sıhhat ve aşı vesikaları 
c; Mezun olduğu lisenin şehadetnamesi veya musadd. k sureti 
d; kendisinin ve ailesinin hüsnü hali hakkında fotograflı za. 

bıta vesikası 

e; Mektebe kabul edildikten sonra askeri kanun, nizamları ka 
bul ettiğini natık velisinin ve kendisinin birer teahhüt scnedı 

f; Selisülbevl, gaşi nevbatı ihtilaciye. sar'a ve sairülmenam 
hastalıklarile malul olmadıklarına dair velilerinin noterlikten tas· 
dikli teahhütnameleri (bu gibi hastalıklardan birile mektebe gır· 

mezden eve1 malül olduğu sonradan anlaşılpn talebe mektebten çı· 
kartılrr ve o zamana kadar mektep masrafı velisine ödettirilir). 

3 - Kayıt için müracaat yerleri Ankarada Yüksek Ziraat Ens· 
titülerinde (askeri baytar talebe amirliği), İstanbulda Haydarpa· 
şada (Askeri baytar tatbikat mektebi müdürlüğü) dür. Taşralardan 
talip olacaklar 1., 2. maddelerde bildirilen evrak ve vesik2lar1 ta
mam olmak şartile bulundukları yerlerdeki askerlik şubeleri vası-
asile dileklerini M. M. V. baytar işleri dairesi reisliğine 'tildire· 

J;>ilirler. 
4 - Aranılan vasıf ve şartları haiz talihler imtihana tabi değil· 

dir. Kabul mliracaat tarih ve sırasına göre yapılacaktır. Jrüracaa\ 
müddeti Eylfıl 1936 iptidaıına kadardır. Fakat (14) talih tamam 
olunca kayıt muamelesi daha evci kapanacaktır. Taliblerdtn list 
§Chadctnamesi iyi derecede olanlar tercih olunur. 

5 - Kayıt muamelesinin kapanmasından sonra kabul edilenlerin 
isimleri yine gazetelerle ilan olunacaktır. (1024) ı -1900 

1 ' 

daima güzel 
Daima genç 
KANZUK 

Balsamin kremi 
• 

Elli senelik bir maziye malik 
ve dünyanın her tarafında tak
dir kazanmış güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder. Balsamin 
kremi meml ketimizin kibar me· 
hafilinde rağbet görmüş ciddi 
bir krenıdir. Cilleri ve buruşuk. 
ları izale ederek tene fevkalade 
bir cazibe hah eder. Ruhnüvaz 
kokusu ile ayrıca şöhret kazan
mıştır. Ba1samin kremi katiyen 
kurumaz Teninizin latif tazeli
ğini, cildinizin cazip taravetini 
ancak krem Balsamin ile mevda· 
na cıkarahilirsiniz. Bir defa Bal
samin kull;ınan baş'ka krem kul· 
~anamaz. Tanılmı~ itriyat mıı
gazaları ile büyük uza c'flerinde 
bulunur 

Acele Satdrk Arsa 
Yeni.şehirde Sağlık Bakanlığr 

karşısında Atatürk bulnrına 60 
metre yakınlığında ( 606) metre· 
lik arsa utılıktır. Cebecide İlte· 
kin mektebi arkasında 222 nu· 
maralı eve müracaat. l-2045 

• Satılık Arsa 
Yen,iıehir A tatürlt bulvarı 

Mühen,ciisler sokak, Aydın a • 
partmanı yanında köşe başın. 

daki arsa satılıktır. Telefon: 
3877 ve 2459 

1-1993 

İrarida bir basma f ah. 
rikasınm inşaat mü

nakasası ilanı 
28 Nisan 1936 tarihli ve (5297) 

numaralı Ulus gazetesiyle ne ir 
olunup hanın Mazenderan Vi· 
layetinin Esref beldesinde ya .. 
pılmakta olan Basma fabrikası· 
nın bir kısım inşaatının müna
kasasma dair vuku bul cak tek· 
liflerin 31 Mayıs 1936 tarihine 
kadar kabul edilecei!i ilan olu-
nur. 1-20 8 

Satılıl{ 
Yenisehirde Atatürk bulva. 

rında eski Sıhhat yurdu bititi· 

ğindc ve Selanik caddesinde Ma

liye lul>e~i karşısında. 
Te1~o'l ıın • mürac:.at. 

1-1 t c;5 



ULUS ~ci ı/i.A -. · ,.::; 

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

Çifteler Harası Direktörlüğünde ı: 
Hara merkezi olan Mahmudiyede yapılacak elektrik ve su tesi

satının keşif ve projeleri pazarlıkla yapılacaktır. Keşif ~e projele
rin Nafıa Vekaletince tasdiki şarttır. İsteklilerin 2 - hazıran - 1936 
pazartesi giinü saat 15 de Mahmudiyede Hara m:idürlüğüne müra-
caatları ilan olunur. (2777) 1-2086 

• es Elr ek 
Afyoıı C. 1\1. U, liğinden 

Afyon hapishanesinin 1 haziran 936 tarihinden 31 mayıs 937 ta
rihine kadar bir senelik ekmek ;htiyacı için beher çifti 960 gram 
itibariyle günde 600 adet yerli ve 2 inci ·ıevi fabrika unundan imal 
edilmis ekmek. kanalı zarf uc;91ii ile l"ksiltmeye konulmuştur. 

Te~inatı muvakkate 900 !irariır thalesi C. M. U. li '!incie mi.ite· 
şek kil komisyonu mah-;usunrla 28 Mavıs 936 giinüne rr.iisadi f per
şembe g'inü raat 15 de yanılacaktır. Sartn;ımeyi görmek ve fazla 
izahat almak istiyenlerin her vakit kıımisyona miir:ı.-aat etmeleri 
iıan olunur. (1106) 1-2052 ------
Sular {Tmum l\lüdürlüğünden: 

15-5-936 tarihinde eksiltmesi yapılacağı gazetelerle ilan edilmiş 
olan Bursa Ovası Istah ameliyat,.,·-ı geri kalan kısmına ait işin 
eksiltmesi görülen lüzum üzerine 1 Haziran 936 pazaretsi gününe 
talik edilmi tir. ( 1076) 1-2067 

DENİZ LEVAZIM SA TIN ALMA KOMİSYONUNDAN: 

Mikdarı Cinsi Tahmin bd. M. teminat eksiltme gün ve 
saati 

Lira kr. Lira kr. 
50 ton Kalın benzin 17750 00 1331 25 5 Haziran 936 cuma 14 
75 ., İnce benzin 29250 00 2193 75 5 Haziran 936 cuma 14.30 
Yukarda yazılı iki kalem benzin yazılı gün ve saatlerde kapalı 

zarf suretile alınacaktır. Şartnamesini görme kistiyenler her gün ve 
eksiltme için müracaat edeceklerin y:ızılı muvakkat teminat makbu
zu veya mektublarile kanuni belgeleri ve teklifi muhtevi mazruftan 
beJJi saattc>n bir saat evvel Kasımna .. <>daki Komisyon Baskanharna 
vermeleri. İnce benzin şartnamesi 146 kuruş ,...,,ı.::ı 1ıilinde,alın:\Hlir. 

(2662) 1-2034 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

TOPRAK ve DENİZ A VCJLARI 
Pendike deniz kenarında. İstasyona 2 kilometre mesafede bağ. 

bahçe, tarla, garaj ve sairevi havi 5 odalı kösk acele satılıktır. Bey
oğlunda Tünel meydanında Nerkis so1<ak 4 No. da Corciye müra-
caat. Tel. 44036. 1-2112 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN: 
Ankarada Gecik M. 42 numaralı evde Doktor Salahi Vehbi apar

tımanında sabık bekci Ilgınlı Mahmud Karınız Nazım bey mahalle
sinde Mehmed kızı Fatma tarafından aleyhinize açılan boşanma da· 
vası duru. ması olan 22 Mayıs 36 cuma günü gelmediğinizden hakkı
nızda gıyap kararı ittihaz edilmiş ve mahkeme 10-6-936 çarşaT.ba 
günü saat 14 de mahkemede hazır bulunmanız aksi takdirde H. U. 
Muhakemeleri kanunu mucibince gıyahen devam edileceği ilanen 
tebliğ olunur. 1-2108 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR
LUCUNDAN: 

Ankara Vilayetinde Atpazarı s'mtinde Yalçınkaya mahallesinde 
Kocabil sokağında 48 numaralı evde oturan ve T. C . tebaasından o
lup Ankarada Tahtakale çarşısında 38 numaralı rr.ahalli ikametgahı 
ticari ittihaz ederek Kasaplık ticaretiyle iştigal eden ve Ticaret O
dasının 1251 sicil numarasında mukayyet bult10an İhsanın unvanı 
ticareti İhsan Eftckin olarak tescil edildiği gibi bu unvanın imza 
sekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince dairece 15· 
5.936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-2102 

EVKAF UMUM 
MüDURLüGüNDEN: 

Akarın Nevi 

Ardiye 
Dükkan 

,. ,, 
,. ,. 
" " Tarla 

J("'onyaCf 
O• . • 1 

Bakkal 
dükkanı 
Dükkan 

Akarın Mevkii 
Ulukapu caddesi 
Dellal karaca saraçlar 

" tt 

Eti m~sut nahiyesi .. " Kazlık 
Anafartalar apartımar· 
larında 

Saman pazarında -
apartıman altında 
Koyunpazar koyun-

Tahmin edilen 
Yıllık kirası 

Lira Kr. 
28 -
80 -

125 -
15 -
15 -
20 -

1750 -

1400 -

Akar 
No. 
81 

149/97 
151/109 
211 
212 
433 

51/14 

77/1 

pazar caddesi 775 - 39/45 
Yukarda yazılı vakıf akarların 1 Haziran 936 gününden 31 Mayıs 

937 gününe kadar bir senelik kiralarına iki defa açık artırma müd
detinde layrkı hadlerde istekli çıkmadığından 22 Mayıs 936 günün
den itibaren pazarlığa bırakılmıştır. Pazarlık evkaf apartrmanında 
Vakıflar Varidat ve Tahsilat Müdürlüğünde yapılacaktır. Bu müd
det zarfında şeraiti görmek ve tutmak istiyenlerin % 7,5 muvak· 
kat teminatlariyle birlikte mezkur müdürlüğe müracaatları. 

(1137) 1-2216 

Türk Hava l(urumu 

PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

2. ci Keşide 11 Haziran 936 dadıJ 

Büyük ikramiye: 30.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 12.000t 10.ooot liralık 

(20.000,) 

azaı· ık a satı ................ 
apa 1 ıa 

.. mlak ve E 1t· ın Banliasınd:ın: 
Bankamıza ait, Ankara'da Işıklar caddesinde kain Turhanbey 

apartımanı pazarlıkla satılacaktır. İhalesi 3. 6. 936 çarşamba günü 
saat on dörtte Ankaradaki idarei merkeziye binasında toplnaacak 
İdare Meclisi huzurunda yapılacaktır. Pazarlığa lstanbulda iştirak 
etmek istiyenler mezkur tarihte nihayet saat onbire kadar İstanbul 
şubemiz M üdürliiğiine müracaat etmelidirler. 

APARTIMAN: (187.50) metre muralıbaı arsa Uzerine bina edil
miş bir bodrum, bir z.min, dört esas ve bir üst katı havi olmak üze· 
re yedi kattan ibaret olup senede (8.000) sekiz bin lira irad temini
ne miis:ıit mükemmel bir akardır. 

BODRUM KATTA: Apartıman dairelerinin odun ve kömür de
poları ile motörlü su mahzeni, bekçi vt: kapıcı odaları ve ayrıca ika
mete elverişli iki oda bir koridor ve bir heladan ibaret bir daire 
mev ıddur. 

ZEMİN KATTA: 1 ve 2 nıımaralı daireler bulunmaktadır. Bu 
kısımda her bir daire üç oda bir matbah, bir hela ve banyodan iba
rettir. 

BİRİNCİ KAT: 3 ve 4. İKİNCİ RAT: 5 ve 6, ÜÇÜNCÜ KAT: 
7 ve 8 DÖRDÜNC ÜKA T: 9 ve 10 numaralı daireleri muhtevi olup 
her bir dairede beş eıda bir matbah bir hela bir banyo ve bir koridor 
bulıtnm:ıktadır. 

ÜST KAT: Önütıde ull'nmi çamaşırlığı muhtevi ve 11 ve 12 nu
maralı dairelerden miitese'rkildir. 

BU KISIMDAKİ DAİRELER: Üç oda bir matbah bir hela ve 
bir banyodan ibarettir. 

Apartımanın bütün daireleri su, Elektrik. Havagnı ve banyo te
sisatını haizdir. Asansör tesisatına müsait bir menfezi mevcuttur. 

Pazarlığa girmek istiycnlcrin ihale pününden evel dokuz bin Ji. 
ra denozito yatırmaları ve}'a tuna muadil bir teminat göstermeleri 
Iazımrlır. Arıartııtı;mr görme1< istivenlerin karırcıya ve fa?.!a malfı
m3t edinmek ve sat1~ ..,.,rtn"ll""""''ni al~:ı.lc istiyenlerin de ihale gii
nüne kadar Arıkara'da G ~nel Direl<+örliik :Muameliit Direktörlii<Fü
ne ve veohnt t~tanbulda Şubemiz MüJürlii;;;;n~ müracaatları ilan 
ol11nur. (103R) 1-2003 

1iğde Belediyt> ~Pi~I iğinden: 
1 - 9017 lira bedeli keşifli Niğde Merkez kasalıada yapılacak 

fenni mez.beha kapalı ,_arf usulile yapılacaktır. 
2 - İstekliler me.:behaya ait ş:ırtncıme ve planları Niğde ve An

kara Belediyelerine müracaatla alabilirler. 
3 - Eksiltme 936 mayısının yirmi sekizinci perşembe günü saat 

15 de yapılacaktır. 
4 - İstekliler ecnebi olduf?u takdirde kanuni mezuniyet ve ehli

yet vesikalarını ibraz etmeleri lci.zımdır. 
5 - İsteklilerden 2490 numaralı kanunun 16 ve 17 inci madde

sinde gösterildiği ve,..hile teminat alınacaktır. İhaleden sonra temi
nat akçe!'.İ bir misli daha artırılacaktır. 

6 - Teklif mektupları ihale zamanından bir saat evci Belediye 
dairesine teslim olunacak ve hari~ten gönderilecek1er de iadeli te
ahhütlü olarak posta ile yetİ!1tirileccktir. Gecikmeler kabul edilmez. 

7 - Teklif melttuoları 2 ıgo numaralı kanunun tarifatına ve hü
.:;mlrine uvgun olarak hazırlanmıc: olması sarttır. (1129) 1-2097 

Gümr ·· { ve İu ·sar la r V elcale · 
tinden: 

Vekilliğimizde bulunan mııhtelıf cins lüzumsuz esya 27 mayıs 
1936 ya rastlayan ç;ırş:ımlıa r,ünü saat 14 d~ pazarlıkla toptan satıla
caktır. İsteklilerin 16 lira 50 kuruşluk temınatlarını be!Ji gün ve sa
atten evel vekalet veznesine yatırarak alacakları makbuzlarla alım-
satım komisyonuna basvurmaları. (1135) 1-2100 

Orta okul öğretmenliği imtihanına girecek ilk oıml öğretmenle
rinin müracaatları 30 mayıs 1936 gününe kadar kabul edilecektir. 

Vilayetimiz öğretmenlerinden olup 4, 5, 6 sınıflı öğretmen oku
lu mezunlarından evelce müracaat etmiş olanların bu müddet zar
fında Kültür Direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 1-2098 

ZAYİ 
927 - 928 yılında Diyarlıekr 

Orta okulunun altıncı sınıfından 
aldığım tasdiknamemi kaybettim 
yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Mehmet Sabri oğlu 
1-2117 Ah<lill Cevat 

Satılık davar 
55 dişi 35 erkek koyun 4 <la

mızhk koc, 5 kısır. 4 keçi 52 ka
rışık kuzu 26. 5. 936 sah &ab:lhı 
mezbaha önünde toptan ı:ı:ıtıla • 
caktrr. t-ıına 

Çocuk Doktoru 

·stanhul 
Erzakrn Mikdarı 
Cinsi 
Dağlıç eti 101000 
Karaman eti 28000 
Kuzu ,, 19100 
Sığır ,. 21300 

Ekmek 

Sade yağ 

Toz şeker 
Kesme ,, 

470000 

48500 

94000 
19000 

Lise er 
Muhammen 

bedeli 
46460 
12040 
8786 
8520 

75806 

51700 

41225 

24910 
5605 
30515 

ANKARA LEVAZIM AMİRL1Gt 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 

Tümen birlikleri için 297 50 kilo sade yağı 15-6-936 saat onbeşte 
kaaplı zarfla alınacaktır. Muhammen bedeli 19339 lira ilk teminatr 
1451 liradır. Teklif mektupları saat ondörde kadar kabul edilir. İs· 
teklilerin şartnameyi görmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak 
için belli gün ve saatte kanunun 2 ve üçüncü maddelerindeki vesa· 
ikle birlikte Lüleburgaz tümen satın alma komisyonunda bulunma 
ları. (1108) 1-2113 

İLAN 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müesseseler için 83 

bin kilo s:it 78 bin kilo yoğurt 28 mayıs 936 perşembe günü saat 
15.30 da Tophanede satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksilt· 
mesi yapılacaktır. Tahmin bedeli südün beher kilosu on bir buçuk 
kuruş, yoğurdun on beş kuruştur .Südün ilk teminatı 715 lira 87 
kuruş, yoğurdun 877 lira 50 kuruştur. Sartnamesi komisyonda gö· 
rülebilir. Süt ve yoğurt birden verilebileceği gibi süt ayrı, yoğurt 
ayrı taliplere verilebilir. İsteklilerin kanuni vesaikle beraber teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(1003) 1~1861 

Cinsi Mikdarı Muhammen B. İlk teminatı 
Ekmak 35000 kilo 4200 lira 315 lira 

Kmkkale askeri sanat mektepleri ihtiyacı olan 35000 kilo ekme· 
ğin 8 haziran 936 pazartesi günü saat 14 :17 ye kadar açık eksiltmG 
suretile satın alınacaktır. Taliplerin yukarda cins ve mikdarı hiza· 
srnda yazılı muhammen bedeline mukabil 315 lira ilk teminatlarını 
Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliğine yatırarak belli gün ve 
saatte mektep satın alma komi.,·10n•ına gelmeleri. (1097) 1-2031 

İLAN 

Maltepe piyade atrş okulu için 29 Ton koyun eti ve 31 ton sı· 
ğır eti 8 haziran 936 pazartesi günü saat onbeş buçukta Tophanedr 
satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
Tahmin bedeli koyun etinin beher kilosu "38" kuruş sığır etinin 
beher kilosu 25 kuruştur. Hepseinin ilk teminatı 1407 lira 75 kuruş
tur. Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesika· 
larr ile beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat eve) 
komisyona vermeleri. (1104) 1-2039 

KUrUL' 

H'~A 

o !f ıu u-. 

Ank~ara Gürnrüli 
DirelitÖrlüğünden : 

Miidürlüaümiize terkedilen muhtelif cins 44 kalem eşya açık 
artırma ile ı°"7-6·936 çarşamba günü saat 10 da satılacaktır. Taliple
rin ve fazla tafsilat almak istiyenlerin gümrüğümüze müracaattan 
ilan olunur. ( 1126) 1-2115 

Satınalma Komisyonundan: 
Temi na 

5685 45 

3872 50 

3091 88 

2288 60 

Eksiltme 
şekli 

Kapalı zaf 

Kapalı zarf 

Kapalı zarf 

Kapalı zarf .. " 

Eksiltme gün 
ve saati 

5/6/936 
s. 15 

5/6 '936 
s. 15,30 
5/6/936 
'S. 15,45 
·5 61936 
s. 16 

,, 

Şartname 
bedeli 

379 

259 

206 

153 

1 - Komisyonumuza bağlı yatılı lise ve muallim mekteblerinin yukarda mil:darr muhammen bedel· 
}erile ilk teminatları ve eksiltme gün ve saatleri şartnamelerin tedarik bedelleri hizalarında yazılı er• 
zaklar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Yenişehirde okula sokağında 
5 odalı. Müracaat. Telefon: 1990 

imtiyaz sahibi ve Ba,mu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Ne§rİyab ldan 
eden Yazı t,ıeri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarınd-
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

2 - Eksiltme İstanbul liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. İsteklilerir. 
ş<?rtnamelerde yazılı kanuni vesikal2rdan başka Ticaret odasının yeni yıl vesikası ve teminat makJ;>~zla• 
riyle beraber teklif mektublarını ilıc:le için tayin edilen saatlerden bir saat evvel makbuz mukabılındtt 
komisyon riyasetine vermeleri, ilk teminatlarını belli gün ve saatten evvel komisyon riyasetinden ala· 
caklarr irsaliye ile liseler muhasebeciliği veznesine yatırmaları. 

Şartnameler komisyonda bedelleri mukabilinde alınabilir. (2867) 1-2013 

( YENi l Si EMAL (KULÜP) 

BUGON GONDUZ 

iLAHLAR EGLENl YOR 

GECE 

Gönlüm Seni Istiyoı: 

Camilla Horn - Louis Graveur 
Göz alıcı sahnelerit nefis mızıka 

lariyle emsalsiz bir film. 

BUGÜN BUGECE 

fley~canh iki biiyük macera filmı 
birden 

I - Kovboyun Şerefi 

II - Ölümden Korlrrnı
yan adam.· 


