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ON YED1NC1 YIL. NO: 5325 -
"" un Kamutay 

Finans Bakanımız' yeni büdcemizin 
'. aııa hatlarını şöyle anlaimakta.dı.r : 
1 "- ... Bugün yüksek Kamutayın kıy· 1 
metli tetkik ve müzakere mevzuunu 
teşkil edecek ol""' · 936 büdcesi cu • 

:rnuriyetinıizin l.:. 
Üncü yılında yapı· -
lacak hizmetleri 

Ve bu hizmetlerin 

karşılıklarını ihti• 
"a etınektedir. 

Evvelkiler gibi 

bu hüdce dahi 
llleın)eketi

tnizin müdafaası

nı, İmarını, zira -
at ve sanayileşme 

Cephesinden inki -
~afını, aziz türk 

tiyle yüksek kamutaya takdim edil • 

mi~ idi. 
Büdccnin, encümende tetkiki sıra-

' smda on aylık tab-
silat rakamlarını 

elde etmiş bulu • 
nuyorduk. Bu son 
rakamlara göre 
evvelce yaptığı · 
mız tahminlerden 
bir kısmında len -
7iliıt ve bazı mem
balara da ilaveler 

, ~ yapmak suretiyle 
tadilat yapılması, 

kezal:k rıhtım mÜ· 

bayaa trıksitleri -
ni bunla;;-ı işleten 

müesseseler büd • 
ll1İlletinin irfan ve .. yeni bii fcemizin :ına celcirne ithnJi su-

f Dun d A ~ 1 

ADIMIZ, ANDIMIZDIR Her yerde 5 kuruş • 

büdc .Yi kabul etti 
Ka utay büdcesiy e beraber Cumur reisliği~ 
Divanı nuhasebat, Başvelcalet, Devlet şurası 

m miidürliiğü ve Diyanet işleri 
büdceleı·i de ]{abııl edi1di 

lstatis ,.. llffi 
• ll • ...,. 

:r~ sııgı 

Biqdcerıiıı konuşulnıası dolayısiyle dün söz a anlnr, 
nıe1nleketi denk büdce ve giinü giiniin e öderııe kudretine 
kavustııran İnönü hiiküınetine talıdirlerini bildirdiler , 

Kamutay dün Abdulhalik Rendamn 
reisliğinde toplaıımrş ve ruznamesinde 

olan 936 butlcesini görı.iimerc başlamış· 
tıı:. 

B. Abdulhalik Renda, mali yıl başr
na dört be ... gün kaldtğından lıüdce gö-

ra sözü Finans Bakanı B. Fuat Agralı
ya vermiştir. (Finans Bakanımızın ye· 
ni büdcemizin ana hatlarını anlatan e-

hemiyetli beyanatı ilk sütunlarımızda

dır.) 

re ahını temin ga· hatlarım anlatan B. Fua gr:ı 1 retiyle u m u m i 
Yesiyle yüksek he· .. muvazeneden çık~rmayı, bazı vergi· ı 
Yetinizin verdiği direktiflerden ve bu· lerin idarei hususiyelcre devri müna· 
:iik Şeflerin çizdiği programlardan (Sonu s. irıci sayfada) 
:l.."6 senesine ayrılmış olan faaliyet kı-

rüşmeleri bitinceye kadar her gün saat 
14 de toplanılmasını teklif etmiş ve tek
lif kabul edilmiştir. Reis bundan son· 

500.000 kisi _,. 

Federeler duvarı önünde 

B. Fuad Agrahdan sonra Hüsnü Kitabçı 
(Muğla) söz aldı ve memleketin müda
faasiyle mali itibarımız hakkında em
niyet verici sözle.rinden dolayı ulu ön
derin yarattrğr büyük eserin nasd bir 
hassaslıkla korunduğunu anlatmasın

dan dolayı Finans Bakanına teşekkür 

ederek dedi ki: 

sıınlarınm muvaffakiyetle başarılma· 
;ı için İcab eden bütün tertibatı biin· 

resinde toplamış, cumuriyet _bü.~~~
erinin bu mümtaz karakterioı butun 
tuvvetiyle muhafaza ve hatta takvi

re etnıi~tir. 

935 lltJDCESlNE BlR BAKIŞ 
Bu büdcenin, tahliline girişmeden 

!Vel, son aymı kapatmak üzere bu • 
unduğunıuz 1935 büdcesi tatbikatı 
ıeticelerini hulasatan arzetınek is • 
erim. 

Yüksek heyetinizce kabul ve tas • 
lik buyurulan 1935 senesi büdcesi 
nütevazin olarak 195 milyon lira idi. 
3u b""d · d·~· u cenin tatbik mevkiine gır ıgı 

urada zaruri ihtiyaçlar arasmda bu · 
'Unan tuz ve şeker gibi iki mühim 
!haddenin halkımızca ucuzca tedarik 
edilebilmesini temin mkasadiyle iki 
kanun kabul buyurulmuş idi. Bu ka· 
rıunlar büdce tahminatına giren vari· 
?attan 7,5 milyon liralık bir tenzili 
ıcab ediyordu. Bu kanunların tatbiki 
lleticesinde bu maddelerin istihlak 
tnikdarı yüzde 30 derecesinde bir te
zayüd göstermek itibariyle bu tedbir 
"~ta11daşların ihtiyaçlarını tat · 
nıın hususunda çok faydalı ve 
tneıı.k~ 

y ur netice vermekle bera -
ber kısınen de büdcede bu vergiler
den açılan boşlukları doldurmuştur. 
bat Bundan ba~ka diğer ver:i -~e~ • 

.. arnnızda da inkişaflar gorulmuş· 
tür. Bugiin elimizde bulunan 11 aylık 
Varidat hesaplarmuza göre 1935 mali 
senesi · ·ı r nın 11 ayı zarfında 180 mı yon 

1
1
ra tahsilat yapılmıştır. Geçen sene

here kıyaşen son aylık tahsilatımız bu 
~taba katılırsa 1935 senesi büdçesİ· 

nı 200 ·ı l" · h ·ı~ t ·1 ka nu Yon ıralık bır ta sı a .. ı ~ 
Patrnış olacaarmızı kuvvetle umıd 

edebT • .. · 1 ıı-ız. Şu vaziyete göre 195 mıl • 
Yon liralık varidat tahminimizden de
"?in ar:z:ettiğim 7,5 milyon lira nisbe
lındeki ten:zilôt telafi edildikten baş
kcı beş milyon lira derecesinde bir va· 
ridat lazlasiyle 1935 büdce hesabla -
rıru kapatmış olacağız. Bu fazlanın 
ntüh;m bir kısmı istihlak mevzuların
daki vergilerde görünmekte olması -
na göre halkımızın refaha docru git
mekte olduğu neticelerini çıkarabili
riz. Bunu da cumuriyetin müsbet me
sailerinin semereleri olarak zevkle Ve 
sükranla kaydetmek isterim. 

YENi RÜDCEl\!iZ 
Takdim ettiğimiz büdcenin tahlili: 
Elimizde 1935 büdcesinin sekiz ay· 

lık varidat tahsilatı olduğu sırada tan· 
ziın edilen 1936 büdcesi 216 milyon 
8 00 bin lira olarak varidat ve masraf 
llı·asında tevazün temin edilmek sure-

B ~lçika seçimlerinin 11mulmıyan neticesi 

Fasist temayiillü Reks partisi _ ... 

Sosyalistlerle kat olililcrin zaraı·ına 
olarak. yirmi l)ir mebuslul~ kazandı 

Seçim neticesi B. Van Zee land için tehlikeli değil 
Brüksel, 25 (A.A.) - Dün bütün 

meınl.kette parlamento ve sena mı:clisle
rinin umumi seçimleri yapılmıştır. Her 

Reks hareket ·nin şrfi 8. T.eon 1.Jögrel 

hangi bir hadise vukuuna dnir hiç bir 

haber yoktur. 
Bu seçimlerin en büyiik sürprizi, 

''Reks" denilen yeni partinin mtıvaffa
kiyeti olmuş ve bu muvaffakiyct, hat. 

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

NEGUS'UN LONDHA ----- -
YOLCULl (;U 'uztNDEN. 

İngiliz 
Müskiil _, 

Jıiikii 111 Pti 
vaziyette 

Londra, 25 (A. A.) - Havas ajan-

smdan: 
İngiltere hükümeti, Negüsün yakın· 

da !ngiltereye vuku bulacak zıyareti 
dolayısiyle güç bir vaziyette bulun

maktadır. Habeş imparatoru, kendisine 
sempatik olanların hepsini kendi da
vasına yardrm ettirmiye çalışmak fik
rindedir. Negüs, sıyasal faaliyette bu
lunmıyacağma dair teminat vermiştir. 

Kendisinin, tahtım yeniden ele ge-

(Sonu 6. ıncı So.J'fada) 

ta bu parti mensublarmxn ümidlerinin 
üstüne çıkmıştrr. 

Faşizm temayülleri besliyen 
(Sonu 6. ıncr sayfada) 

"Reks" 

Anliara ve İstaııhııl 
arası da tayyare 

seferleri diin llasladı ., 
Devlet haı:a postası icloresi Anllara 

• lstanbul arasında dün muntazam 
tayyare seferlerine başlamıştır. Dün 

sabah saat 1 O da 3 yolcuyu hamil 
olarak halkan bir tayyare doğru ls
fanbula gitmiş ve lstanbula bir saat 
35 dallikada varmış'ır. 

lstanbul'dan 3,30 da bir yolcu ile 
kalkan aynı tayyare ~ir. saat 45 dahi· 
hada şehrimi:ze gelmrştır. Diğer bir 
tayycıre ele 3,30 da /stanbul an lw!k
m.ş ve Anharaya gazete getirmiştir. 

l{omün ihtilalinin 
yıldönümünü andı 

Faris, 25 (A. A.) - Sosyalistlerle ko
münistlerin 1871 Komün ihtilalinin ha

trrasım anmak için dün Per • Laşez 
mezarlığında ''Federeler duvarı" ında 

yapmış oldukları merasimin geçit alayı 
saat 14 de başlamrş ve akşama kadar 

devam etmiştir. Önünde ihtilal hareke
ti reislerinden bir çoğunun kurşuna di· 
zilmiş olduğu meşhur duvar, kırmızı 
bir kumaşla örtülmüş idi. İhtilalci mu
harrir Hanri Barbüs'ün mezarı kırmız[ 
çiçeklerin altında kalmış idi. 

Alayın en önünde ''Komün müteka

(Sonu 3. üncü ıaylada) 

"- işte anlıyoruz ki hükümetimiz 
bu işlere laZim gelen ehemiyeti ver
miş ve bütün kararlarım almıştır. Zaten 
memleketin her tarafmda görünen bü

yük eserler, yapılan ve yapılmakta olan 
işler, ismet lnönünün bu işi ve vazife
yi nasıl kavradığını ve nasıl muvaffa-

(Sonu 2. inci ıay/ada) 

DÜZELTME 

Dünkü başbetkemizin 8 inci satı
rındaki "Türk Hava Yolları" tabiri 
"Devlet Hava Yolları" olacaktı. Ö
zür diliyerek düzeltiriz. 



SAYFA 2 

am tay dila yedi 
b ·de yi ab ı etti 

.'Başı ı. inci sayfada) 

kiyctlc ba§ardığını göstermektedir. Bi
zim de yııpacagımız iş, bu biiyiıklerin 

gittikleri yollard1 yürümek, onlara 
azçok ayak uydurmaktır. 

Baz1 tcmcnnilt•ı 

Cumuriyet hüküımetinin en büyük 
vasıflarından birinin başladığı işi ta
mamlamak olduğuna i~aret eden B. Hüs
nü Kitabç.ı, bu umumi prensibin 
dışında kalan bir iki şeyin üzüntü ver
diğini mesela varidat fasılları arasına 

konan ve memlekete sokulacak şekere 
aid olan rakamı mantıksız bulduğunu, 

çünkü fabrikalarımızın ihtiyacı karşı

layacak kadar şeker çıkardığını, geçen 
sene şeker getirtilmesi için karar veril
mesine sebeb, büdı:enin tanziminden 
sonra şeker fiatlarının ucuzlatılması ol
duğunu, yalnız bu şeker ithalinin de
vam ettirilmemesi lazımgeldiğini ve a
çılan fabrikaların memleket içinde yara
tacakları hayat ve hareketin gümrük 
fedakarlıklarını tabii kılacağını, şeker 
endüstrisi sayesinde de memlekette ve
rimli ziraatin başladığını, istihsal u
cuzladıkça istihlak da artmış olduğun
dan, fabrikaları du.rdurarak değil, yeni 
fabrikalar açarak işi önlemekliğimiz 

lfizım geldiğini söyledi. 

Devlet deniz yollarının Mısır sefer
lerini kesmesini doğru bulmadığını söy
liyerek ziyan da etmiş olsa başlanını§ bir 
iş olması, kardeş bir memleketle ekono
mi birliği temin etmesi bakımından da 
faydalı olan bu işe devam edilmesini te
menni eden B. Hüsnü Kitabcı ormanla
rımızdan da, üç senedenberi layikiyle 
faydalanamadığımızı; kesimin men
edilme sinin ağaç kıymetlerini düşürdü
ğünü ve aynı zamanda bu işin memle
ketin bayındırlık işleriyle de ilgili ol
duğunu söyledi. 

Ziraat Vekaleti büdcesine verilen 
paranın doğrudan doğruya köylü ile a
lakalı işlere ha.rcanmasını temenni e
den B. Hüsnü Kitabçı her şeyden evvel 
silo ve depo yapılmasının lazım geldi
ğini ve geri kalan parayı da muntazam 
bir şekilde ve toplu olarak su işine har
camak gerektiğini bunun için Bayın

dırlık, Ziraat ve Sıhhat bakanlıkları 

büdcelerine konulan pa.raların birleşti
rilerek bu işe harcanmasının çok fayda
lı olacağını anlatarak nüfusumuzun art
ması bakımından fazla çocuklu ailelere 
vergi muafiyetleri verilmesinin yerinde 

bir it olacağını, kazalardaki d&ktorsuz
luk meselesinin halledilmesini; tasar
ruf hesablarında biriken parada olduğu 
gibi biriktirenlerin de sayısının artma· 
sının temenniye değer olduğunu; büd
ce encümeninin büdce üzerinde tetki
lerini yaparken bir yıl evvelki müna
kale yapılan fasılların göz önünde bu
lundurulması lazımgeldiğini söyledi. 

Berç Türker'in söyledik.Jeri 

Berç Türker (Afyonkarahisar) cu· 
muriyetin denk b.iidçe ve muntazam Ö· 

demeye dayanan maliyesine, onu büyük 
bir başarı ile idare eden Ba§bakan İn
önü 'ye fük.ran ve hayranlığını bildir
dikten sonra demiryolları siyasetinin 
verimini, nereye demiryolu gitmi§ ise 
orada hayat ve hareket olduğunu, dün -

yayı harb bulutlarının sardığı bir za
manda milli müdafaaya verilen alaka ve 
himmetin takdire hak kazandığını söy-

liyerek kambiyo, para işleri, ve büdcede 
azami tasarırufa riayet hususunda fikirle

rini söyledi. Tediye ve para işlerini 

kontrol için salahiyet sahibi mütehas-

sıslardan bir (ali tetkik heyeti) kurul
masını temenni eden B. Türker dedi ki: 

'' - Türk ulusu sulhu seven millet
lerin başındadır. Munsifti.r. Borcunu ta
nıyan, başkasının ziyanını istemiyen 
bir ulustur. En başta yaratıcı ve kurta
rıcı ulu şefimiz; hükümetimizin başın
da arsıulusal bir şöhreti olan İsmet İ-

nönü ve memleketin bekçisi kahraman 
ordumuz bulundukça türk ulusu daima 

yükselecek, daima bahtiyar olacaktır 
dedi .• 

Emin Sazak (Eski~elıir) in 
temennileri 

Artık büdc~ denk mi, noksan mı di
ye endişemiz kalmadığını, denk büdce 
•e günü gününe ödemenin ismet İnönü 

hükümetinin bariz vasfı olduğunu, büd
cenin tahmin tahakkukundaki isabetin 
takdire değer bulunduğunu söyliyen 
B. Emin Sazak yol işinin ağır gittiğini, 
ve böyle bırakılırsa elli sene sonra baş
ladığımız yolun bozulduğunu ve yeni
sine başlanacağını, hükümet demir eli
le bu işe sarılırsa üç senede her şeyin 

hal olunacağım, bunun için mesela her
kesi on beş gün çalıştıracak istisnai 
bir kanun çıkartılması muvafık olaca
ğını anlattı. Diyunu umumiye ve döviz 
işleri, seyyah işleri, yüksek tahsil ve 
ihtısas işleri üzerinde temennilerini söy
liyen B. Emin Sazak buğday vergisi et
rafındaki düşüncelerini anlatarak: ''bir 
milyon lira buğdayı korumak için gay
rı kiridir. Bilhassa buğdayın beş ku
ruştan aşağı düşürülmemesini ehemi
yetle rica ve arkada§Iarımın müzaha· 
retini dilerim .. ,, dedi. 

Yurdun bayındırlığı için 

Emin Arslan (Denizli) - Büdce en
cümeninin büdcede dört küsur milyon 
liralık bir tasarruf temin etmiş olması
nı şükranla kaydederek demişti rki : 

''- Kürsüye gelmem bir arkadaşı • 
mızın mütalaasına iştirak etmemek ve 
ona cevab vermek içindir. Bence bu 
memleketin imarı, inkişafı böyle 200 
milyon, 300 milyon lira ile yapılabile • 
cek bir iş değildi:-. 500 milyon lira ile 
20 senede azami bir gayretle 'ıelki iste
nilen neticeye varabiliriz. Bu itibarla 
büdcemizin masraf kısımlarındaki bazı 
rakamların indirilmesi, gerek imar hu -
susunda gerekse zirai, iktısadi sahada 
bunların azaltılma ı tedrici bir surette 
yürütülmesi noktai nazarına asla işti -
rak etmem. Bilakis kendileri de itiraf 
ettiler k; Avrupa ufuklarındaki kara 
bulutlar her devletten ziyade bizi alaka
dar eder, Avrupanm bu karışık zaman • 
larmda biz memleketimizi ne kadar 
imar eder, azami feragat ve gayretle 
demir leblebi haline getirirsek o kadar 
istifade etmiş oluruz. Memleketin ima
n ve inkişafı sahasında en büyük vazi
fe İktısad, Ziraat ve Bayındırlık Ba
kanlıkların:ı düşer. Bunlar teşriki mesai 
etmek suretiyle iyi randıman almalı -
dırlar. Bunu samimiyetle temenni ede
rim. 

İmar noktasından memleketimizin 
arzu ettiğimiz seviyeye gelebilmesi için 
iki yüz milyonun dahi kafi gelmiyece-, 
ğini arzetmiştim. Bunun için başka 

membalar aramalıdır. Dahil ve hariçten 
zirai ve iktısadi teşebbüslerimizi yap • 

tıracak muhataplar aramalıyız. Bence 
istikrazdan korkmak doğru değildir. 

Ancak bu istikraz bayındırlık işlerine 

tahsis edilmek şartiyle hayırlı olur. 
Memleketin en geri kaldığı saha, ıska 

sahasıdır. Bu iş ele alınıp bafarılmalı -
dır. Memlekette milyonlar sarfederek 
vücude getirdiğimi7 fabrikaların me • 
vaddı İptidaiyesini verecek topraktır. 

Bunu yapmazsak bütün masrafların he
der olmaları ihtimali vardır • 

Finans Bakanımqın cevabları 

Büdçenin heyeti umumiyesi hakkın
da son sözü Maliye Vekili Fuat Ağralı 
ileriye sürülen mütalaalara karşı şu i
zahatı vermiştir : 

''- Söz alan arkadaşlarımızın ten

kidleri içerisinden bendenizi alakadar 
eden kısımları toplamaya ç.alışıyorum. 

Şeker hakkında, orman keresteleri hak· 
kında, sulara taalluk eden kısunlar hak

kında tabii alakada.r vekil arkadaşlarım 

cevab vereceklerdir. En ziyade bende
nizi alakadar eden nokta Türker'in söy
lediği sözlerdir. Onlara cevab vermek 

mecburiyetindeyim. Biraz evvel kürsü

deki arkadaşlarının sözleri oldukça ce

vab teşkil etmekte idi. Eğer Yahya Ga

lip arkadaşımızın mutlaka vekil cevab 
versin şeklindeki sözleri olmasa idi 

belki sarfınazar edecektim. A~a vekil 
ağzından olmak üzere bir daha lazım 

gelen mütaleaları söylemek isterim. 
Masraf fasıllarının artmasından ken-

dileri endişeye dü~üyor. Vergi mükelle

fiyetleri ağırlaşıyor, masraflar çoğalı· 

yor. Müsmir masrafların artması lazım· 
dır diyor. 936 senesinde fazla görülen 
masraflarımız, müdafaaj milliye ve zi
.-eat ve iktisadi sahalara verilen masraf
lardır: tamamiyle müsmir masraflardır. 

ULUS 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

Ball(.an antantı 
Ekonomi konseyinin deniz 

eksperleri toplanıyor 
İstanbul, 25 - Balkan antantı eko

nomi konseyinin deniz eksperleri komi. 
tesi yarın İstanbul ticaret odasında top
lanacaktır. Yunan ve romen delegeleri 
şehrimize geldiler. Yugoslav delegele· 
rinin de yarın gelmeleri bekleniyor. Top
lantıda Balkan paktına dahil devletler a· 
rasında deniz ticareti sahasında iş birliği 
temini çareleri araştırılacaktır. 

Türkiye sigorta şirketi 

Muallimlerin mesken 
bedelleri 

İstanbul, 25 - Müterakim mesk
bedellerinin verilmesi için devlet şurası. 
na baş vuran İstanbul muallimleri ayrı
ca salahiyetli makamlar nezdinde de te
şebbüslerde bulunmağa karar verdiler. 

Sanayicilerin toplantısı 
İstanbul, 25 - Bugün İstanbul tica

ret odasında toplanan sanayiciler mua
mele vergisinin beş beygirlik motör esa
sı üzerinde alınmasının doğurduğu mah
zurları münakaşe ettiler ve verginin 
tarh şeklini değiştirmek için bir rapor 
hazırlanmasına karar verdiler. Ticaret 
odası da bu teklife iştirak etti. 

umumi heyeti toplanıyor Ziraat mektebi mezunları 
İstanbul, 25 - Türkiye milli sigorta 

şirketinin umumi heyeti yarın toplana
caktır. Bu toplantıda umumi heyetin 
tasfiye karan vermesi ihtimali çok kuv. 
vetlidir. Ekonomi bakanlığı tarafından 

gönderilen müfettişlerin şirkette yaptı
ğı tetkikler henüz bitmediği için hakiki 
açık mikdan daha tesbit edilememiştir. 

* İstanbul, 25 - Belediye bu yıl i
çin de İstanbulda buz tevzi ve nakil işi
ni en elverişli şartlan teklif eden Müş
tak ve grupuna ihale etti. 

* İstanbul, 25 - Üniversitenin şi. 
fabl lisan imtihanları bitmiş ve neticeler 
talebeye bildirilmiştir, fakat talebenin 
elde ettikleri neticeler iyi değildir. 

* İstanbul, 25 - Posta vasıtasiyle 
döviz kaçakcılığı yapan bir şebeke ele 
geçirildi. Bu şebekenin son defa kaçır
mak istediği para 100 isterlinden fazla
dır. 

* İstanbul,25 - Şehircilik mütehas· 

sısı B. Prost Y alovadan İstanbula dön

dü. 

Faydalı masraflardır. Daha ne istiyor
lar, neyi tenkid ediyorlar anlamıyorum. 

Mu\•akkat tazminat ve 
lıesablar için. 

Muvakkat tazminat para kimeverilir 
diyorlar; kendileri lütfen kanunları mü
talaa ederlerse muvakkat tazminata kim. 
!erin kesbi istihkak ettiklerini anlarlar. 
Büyük tesisat masraflarını durdura· 
lım diyorlar; buna Turgud arkada§ım 
gayet güzel cevab verdiler. Ben bir şey 

ilave etmiyeceğim. 
İkinci beş senelik sanayi ve iktisad 

planından bahsederken hesablı iş yapa
lım dediler. Hesablı mı,hesabsız mı i§ 
yaptığımızı evvelce izahettim. Bakiyesi· 
ni de iktısad bakanına bırakıyorum. Yal

nız her halde endişelerine mahal olmadı· 
ğına bu kürsüden açıkç.a kendilerini te. 

min edebilirim. 
İstikrazdan elimize para geçmiyor di

yorlar.· Belli ld, birinci izahatımı dinle· 
meden evvel hazırlanmışlar. Çünkü, ma
ruzatımdan istikraz yapılmadığını anlı· 
yacaklardı. Ben bir istikraz yapıldı de· 
medim. Bir döviz kredisinden bahset. 
tim. Borçlarımızın yansını bizden mal 
mübayaa etmeleri suretiyle ödeyeceğiz 

dedim. istikraz yoktur. 

Turistler için kambiyo fiatı 
Turistler için ayn bir kambiyo fiatı 

tesis etmekten bahsediyorlar. Kambiyo
da frans1z frangına bağlı bulunuyormu
§UZ. 12.6 frank bir lira ediyormu§. Aca· 
ba fransrz frangının da sabit kalacağını 
maliye vekili bana temin edebilir mi di· 
yor. Büyük Millet Meclisi paramızın ka
nuni istikrarını temin ettiği gün türk 
parasının başka bir para ile nisbcti mev. 
zuu bahis değildir. Kanuni istikrar ya

pılıncaya kadar kuvvetli olan sabit bir 
para ile nisbet edilmesi zaruridir. Fakat 
bu nisbet iki para arasındaki nisbettir. Bu 
nisbet türk parasının filan paranın vesa
yeti altında bulundurmasını icab ettirmez. 
Bu kürsüden o sözlerini kendilerine red
dederim. 931 tarihine kadar türk para· 
sının kıymetinin tayini için ingiliz lirası 
ele alınarak 10.30 üzerinden yapılıyor· 
du. O vakıt da türk parası İngiliz lira
sının vesayeti alında mı idi? Hayır. Türk 
parası İngiliz lirası dü§Ünce kendi pari-

cemiyetiriin toplantısı 
Ziraat mektebleri mezunları cemi

yetinin yıllık toplantısı, 31 mayıs pazar 
günü, cemiyet merkezinde yapılacak 

ve yeni idare heyeti seçilecektir. 

Hukuk fakültesinde 
imtihanlar başladı 

Hukuk Fakültesi üçüncü ve birinci 
sınıf imtihanlarına dün başlanmıştır. 

Profesörleri rahatsız bulunduğundan 

ikinci sınıf imtihanları tehir edilmiştir. 

Ankaranın ağaçlanması 
Ankaranın devamlı kuraklığına da

yanıklı ve aynı zamanda kışın yaprağını 
dökmiyen bir ağaç cinsi bulunması için 
yapılan araştırmalar neticesinde mak
sada en uygun evsafı haiz olan (P. Ri
gida ve P. Bonksiana) adlarında iki 
nevi çam gelmiş.tir. 

Bu ağaçların Ankaırada çoğaltılma· 
ıı için tohumlarından Almanyaya is
marlanmıştır. 

tesini muhafaza etti. Fransız frangı da 
düşünce ondan da ayrılacaktır. Vesayet 
asla mevzuu bahis değildir. Hatta şunu 
arzedebilirim ki uzun vadeli teahhüd. 
lerde müteahhidter ecnebi değil türk pa
rası ile garanti istemektedirler. Türk pa
rası büdçe ve tediye muvazenesine da· 
yanarak kendi ba§ına en kuvvetli bir pa· 
ra olmak v"'sfını muhafaza etmektedir. 
Ne fransız frangının ne de ingiliz lirası. 
nın vesayeti altınd değildir. (Alltı§lar) 

Milli para 
Milli paranın hassasiyetle takibini 

tavsiye ettiler. Emin olsunlar, gerek hü· 
küınet. gerek maliye vekileti ve gerekse 
Merkez bankası bunu kendi düşündük
lerinden çok daha fazla bir hassasiyetle 
takib etmektedir. Ancak açık olarak ar
ı:ederim ki, Türkerin milU türk parası 
üzerinde bir taraftan istikran tavsiye 
etmesi diğer taraftan turistler için bir 
kambiyo yapılamsı teklifini bir türlü an· 
layamadım. Bir paranın il.zerinde iki 
kıymet yapılmasını tavsiye etmek bir te· 
nakuz değil midir? Bu tenakuz karşı
sında itiraf ederim ki, Türkerin fikirle. 

rine i§tirak edemiyeceğim. 

Kabul edilen biidceler 
Bundan sonra vekillerin kendi veka

letlerini alakadar eden suallere kendi 
büdceleri görüşülürken cevab vennele· 
ri karar altına alındı ve büdce fasılları· 

nın müzakeresine geçildi. Sıra ile Ka· 
mutay, Riyaseti Cumur, Divanı Muhase· 
bat, Başvekalet, Şurayı Devlet, İstatis
tik Umum Müdürlüğü, Diyanet işleri 
eisliği büdceleri görüşülerek kabul e • 

dildi. 

Başvekalet büdcesi müzakere edilir· 
ken Doktor Şevki Uludağ (Konya) 
söz alarak hazine evrak işine temas et • 
miş ve bu işlerin biran evvel tanzimi 

lüzumunu işaret eylemiştir. Bu mese
le hakkında Başvekalet müsteşari Ke -

mal izahat vermiş ve eski evrakın tas • 
nifi işine hükümetin verdiği büyük ehe· 
miyeti t ebarüz ettirmiş ve yakında Ka
mutaya bir kanun layihas1 verileceğini 

söylemiştir. 

Kamutay bugün saat on dörtte top • 
lanarak büdceyi müzakereye devam ede
cektir. 
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Adisahabadaki 
tellaamıza yardı 

Adisababa'daki son kargaşalıklar e 
nasında yerli halk tarafından tecavü 
ugrayarak za.rar gören türk tebaası 

yardım olmak üzere Kızılay tarafındJ 
oradaki işgüderliğimize 1000 lira göt 
derilmiştir. ( A.A.) 

Gümrük memurları 
kursunda imtihanlar 
Gümrük memurları için Ankara 

açılan tatbikat kursu imtihanlarına b 
haziranda başlanılacaktır • 

Kısa iç Haberler 
Bina ve erazi vergileri kayıdla 

run ve demirbaş qyasının hususi idar 
lere devri hakkında finans bakanlığı b 
nizamname projesi hazırlamıştır. 

* Kliringli memleketlerden kredi i 
veya "an konsinyaayon" suretiyle men1 
lekete ithal olunan mallar için bu maJI 
nn istihlak ve istihsal eşyası olduktan 
göre verilen bir senelik, 6 aylık krc 
mühletinin, alıcı ile satıcı firma mutabı 
kaldıkları takdirde gayri muayyen mü 
det için temdid edilmesine müsaade 
dilmesi bakanlar meclisince kararlaşt 

nlmıştır. 

* Menafii umumiyeye hadım teşe 
küllerden olan halkevlerinin bina verg 
sinden istisnasını finans bakanlığı alak 
lara bildirmiştir. 

* Üsküdar malmüdürü B. Ce4 
Bitlis defterdarlığına, iç bakanlık mu 
hasebesinde tetkik memuru B. Ekre 
Beykoz malmüdürlü~üne tayin edilmi 
lerdir. 

Bursa havalisindc ne kadar 
tütün sahldı. 

Bu sene Bursa ve havalisinde 3 mi 
yon kilo tütün istihsal edilmiştir. T. 
tünlerden 2 milyon 400 bin kilosun 
tüccarlar satın almışlardır. Bu yeku 
inhisarlar idaresinin aldığ1 tütünler dalı 
değildir. Şimdi müstahsıl elinde pek c· 
zi tütün kalmıştır. Satılan tütünlerin Y 

sa ti olarak fiatı ( 48) kuruş olarak te 
bit edilmiıtir. 

hk koza mahsuJii alındı. 
Bursanın A vadanok köyünden Ah 

med ilk koza mahsulünü Bursaya getir 
miştir. Koza tüccarları ilk mahsulü geti 
renlere mükafat vermişlerdir. 

DlL KÖŞESi 

Bu sütunda her gün, gazete " 
mecmualarmıızda gözümüze ili 
üslub, dil, gramer, ve sentaks hat 
!arını işaret eden bir yazı bulacak 

nız. Maksadımız türk diline bi 
etmek ve onun güzelliğini kocuaı 
olduğundan gazete ve muharrir i 
zikretmedn alarak tenkid edeccğ" ' 
satırlar için, arkadatlarımıı:m b' 
gücenmiyeceklerinden, ve battl, b 
çalı§!Dalarmıızı memnuniyetle kartı 
lıyacaklarından eminiz. 
Bir gaaete muhabirinin ocrfliji 

cinayet haberi ,öyle b'lflıyor: 
''Bir cinayet, bir lıGMı, 7f1Aat 

lıa bir Nbebin lıanlı neticea.,. F oif 
cümlede meocad olmaYIJUU ,...; .. 
taka telalılıUinin genİf müaamala • 
le karıılıyalım, lalıat, ''cina,et'' 
''kGMı'' nın birer "aebeb1

• adde4'if 
ni ncıaıl ÖHrlendirebiliıU? 

Aynı ya~da ce•edden boAH4'if 
ken ıöyle deniliyor: "ilk mua7C_.l 
bunun genç yaıta bir kadın oacoJ'
olduğu neticeaini a'öatermifti,.,.. C 
•ed, baısız olmadıiına göre matı~ "1 
neden bir kadın olduğunu delil. fı 
kadın vücudu olduğunu göater.;11 

Ya "neticesini göatermek'' ıeklin• 
diyelim? Halbuki bu cümleyi do • 
yazmak çok basit bir ittir. Şifİr"' 
liğe ne lüzum var? "Bu ceaed Bol' 
bir kadına aiddir'' demek malı• ....,. 

''vr ifade için kafidir. Daha tıfaiıda ofl 
meçhul facianın ilk fahidİ .•• ". TrJa , 
"Mer.hul facia!''. Muhabir, meçla~ 
lan bir feyİ naaıl biliyor, diye ha ., 
etmeyiniz. Sadece ''bu eararlt lot:' -
nın'' demek utemif, lalıat .-1-Jı 
hlimaini faprmtffır. 



M .lC[tri:;tcırı 11chtupltırı: 
malzemesi HABERLE 

• 
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l\'lacar turizmının 

.... . ..- . 
M 1 b" ek varaca-

acar at arına ıner k .. l" 
ğınız Esterhc:ızi'ler şatosunda oyu

ze çar
lerin meşhur palotaş. ongare ' 
daş cTibi dan~larmı seyretmek vkeya 

ı 
O manlı vilayet merkezi olduğu za

s nlardan kalma avizelerle süslü taç 
ma k k · · k giyme kilisesi; onu oruma ıçın ~-
rulmuşa benziyen Balıkçılar kalesı; 

ki sarayın önünde, sayılı kaz adım-

GeneralRydz-Sınigli 
Leh ordusu mensublarının 
politika ile uğraşmalarını 

Kargaşalıkları bastırmak için 
"" k" iZ dans edenler arasına karışıp oyT -

k · · ata
larının neşesini paylaşma .~çın .. 1 .. .. . k k ı··b··" .. guler yuz u ya; çıçe ·u u u nun . ··ık .. 
çocuklariyle ve oraları kendı mu ~ 
imi"l~esine surup gelişmesine cana 
ba ~ - K 1·· ·ıesiyle tanış

şıa ugraşan aro ıı aı h 
ı · · z be ·· . devlet ma -ma.< ıcın .e genı ye• k · · 

zenlerinde T okay şarabı tatma ı~ın 
B 1 ının cıns 

udafok'a; macar .. o~.a ~~ Ü nebat
cins hayvanlariyle turlu tur~ ka
larım rrörüp deniz sonsuzlugu~u . 

t> K k ete gı-
rada hissetmek icin eş em 
debilirsiniz. h 11• . . e ma a ı 

Bunlar, Macar turızmın ba-
. . .. l köy ve kasa 

ccşnıyı veren guze y l 
İardır: lstanhulun yanıbaşında a o-
\"a gibi, Bursa gibi... . 

·ı carın bır Fakat sekiz mı yon ma d 
milyondan fazlasını [~] badrU: ıra~ 

ı · l ugu gı
Budapeşte şehri, dev etın ° . 
. "d' Bır )er-bı turizmin de merkezı ır. 

den aldıkları direktife göre elele ve~-
. l .. lokanta, tı-

tnış çalışan ote , muze, . . 
. ba k dansıno, ti

caret odası, taksı, n a: .~ belki 
yatro, mağaza ... ve ne bıleyı ' k 
b d · h0 bi olan te er 

u miiessrsclcr e ış sa 1 . . • [~:~] 
teker herkes. Tuna krralıçesını_ h 

1
. 

"b r hrı alorta Avrupanın en cazı e 1 şe l 
- Sokak arı ne CYctirmeöe ugraşıyor. k 

"' t:> • • er ·ar-
dulac;ırken , di.ikkfmlara gırıp · 
k . k parlamen-

en, l>ahcelerı gner en. d 
toda, otokardö, kahvede, saray .a. 

h . .ba budur Bır-
er verde alman ıntı · 

k hkaha ile Cr>k hıçkırdıktnn sonra a 
·· ı ·· .b. b" d bı"re coşan gu uyormuş ~ı ı ır en . . 
· "k' . r devletının çın gene musı ısı: maca 

b. . . I .. · d duran atlı 
ınıncı yı önıtı uzenn e . 

ve miğferli heykeller; Buda'nın bır 

· ·· e Buda-1 ] 1930 istatistiklerıne gor ~ 
pe~te'de 1.006.184 ki~i vardı. Dogum 
nis'>Ni % 16.7 idi (bütün Macaristanda 
% 25.4) evlilik dışında doğan çocukla

rın nisbeti ise o/c 19.9 idi. 
O tarihterıb~ri Budapeşte daha kala-

mac;ır/ar böyle 
b ~lık ftı.<ımrstır. 

f* l R11<fapestt-
0

ve 

f:riyle dolaşan. otoı;ıati~ . hareketli 
.. betçiler; arab asıdesını andıran 

no b"be l" 
hamurlu ve .kı~mı~ı. ı r ı m~~r 
gulyaşı; seyırcılennı ha.yr~te" d.uş~-
.. korkutmak istiyen ıptıdaı bır sı-

rup . "k d .... 
nema sahne vazımm mıstı uşun-

celerinden doğmuş sanılacak kadar 
hakikat _ dışı, gizli elektrik amplle-
. l aydınlatılmış, söylenen mızmar-
rıy e l .. 
ı n ve ağniyelerin yayı ması ıçın 
arı 1 ·· l".k hoparlörlerle cihaz a~~ış, gun u ve 
ynı zamımda krepdoşın kokan ma

~ aradaki Meryem şapeli; şehir orma
~ının gölci.iği.i etrafına sıralanmış ~
yuncak işlemeli binalar; kıral Bela -

n tarihini yazmış olan meçhul mu-
nı l" b .. 
harririn silik yüzlü heyke ı ... ve .. ~~ 

t
.. bunların ne olduklarını, rolunu 
un . b" k .. • 

sadece ezberlemi~ acemı ır a tor gı-

b. durmayIP anhtan kılavuz kız, her 
ı , il • • 

şey ve hn f erd. !'Vıacarıstan a para ve 

davasına taraf tar kazandır-
macar . . . 
rnl'lk için seferber edılmıştır. 

Macar turizmine para ve macar 
davasına taraftar ... evet, macarlarm 

1 ketlerine yabancı davet eder-
mcm e . d.k 
k b·r tasla iki kuş vurmak ıste ı -en ı . . . 

ı . hakkaktır ve macar turızmı 
erı mu . . . 
yanında bir de macar revızyonızmı 

vardır. 
Budapeşte'de kaldığımız bir ha.fta 

. . d Budapeşte turizm gazetecıle-
ıçın e. b. l 
. ndikasmın misafiri olan ız er, 

rı se . 
b .. tün heyetimizle, macar revızyo-
n~zm davasının emrine verildik ve 
birinci günkü ziyafette~ başlıy~rak 
- yukarda saydığım sıra ile - şehn do-

l k Sen Cellert hamamlannın 
aşır en, 

"ı daln-alr havuzu kenarında otu-
sun ~ da h 

k Çeheni banyolann amur 
rur en. k 
gibi yuğrulan şişmanlara acır en, 
Şvab dA.Tındaki sanatoryomun tepe
sinden Tuna boylarını seyrederken, 

h an ve her yerde. ~ralnız bu 
er zam . . 

d"'""'"'" ed~hivatrnr dınledik. . 
naı:lr~t~ rlpnPrt 0h\O hu edebiyat• 

t ,ı~ jl .. rirl,.. h.,.l. .. P.dprefüm. 
an Nasuhi 8 ~ YO~R 

d ivor/arr .. ~===============:;;....::==~=== 
c:::_,.~ 
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Avam Kamarasında 
B Eden yine sorguya çekildi 

• 
1 

ldug~ undan tedavi altındadır. 
Ed avam ısınmış o . 

Londra, 25 (A.A.) - B. en H t rlardadır ki B. Bonner, ıtalyan 
k B H nderso- a 1 

· • · · amarasında işçi mebus · e . 1 ndan kendisinin Cıbutıye go· 
k d istır memur arı 

nun bir sualine cevab verere em " .... 
1 

sini istemiş idi. 
ki: turu me 

"- Hükümetin 16 rncı maddeye da
ima vermekte olduğu mana her hüküme
tin, süel ve coğrafi durumu ile telifi ka

bil oldukça, her türlü taarruza karşı dur
mak mecburiyetinde bulunduğu merke
zindedir." 

Bu cevab üzer;I'c B. Henderson, İ. 
talyanm mütearrız olduğu sabit olunca 
bunun niçin tatbik edilmediğini sormuş 

ve B. Eden de milletler cemiyeti konse
yinin bu tarzda tavsiyede bulunmamı§ 

olduğunu söylemiştir. 

Bundan sonra B. Eden Bonner işini 
izah ederek demiştir ki: 

Sovyet - japon balık avı 
mukavelesi uzaltıldı 

M k 25 (A. A.) _ Müddeti 27 
os ova, 

1 23 mayıs 1936 da nihayet bulaca~ o an 
sonkanun 1928 tarihli sovyet J~pon. ba
lık avı mukavelesiyle ona eklı vesıka-

1 31 ilkkanun 1936 tarihine kadar u-
arı .. 

zatan muvakkat bir mukavele b~gun 
dış komiser muavini _B: Stomonıakof 
ile Japonya büyük elçısı B. Ohta ara

sında imza edilmiştir. 

Kıral Jorc adalardaki 

seyahatına devam ediyor 

istemiyor 

İngiltere Filistinde ciddi tedbirler aldı 
Arablar polis ve askerle çarpıştılar 

Kudüs, 25 (A.A.) - İngiliz hükü
meti, grev neticesinde çıkan karışıklık
ları bastırmak için son de.recede şid
detli tedbirler almışlardır. Grevcilerin 
reisi avukat Sıtkı dajani bi.r sene 
müddetle Kudüstcn çıkarılmış ve arab 

hudi vapuruna bomba atmışlardır. 

Yalımliler arablarla 11y11ş1mık 
i~tiyorlar 

lideri Salih Abid ile başka bir takım 

şefler de hapsolunmuşla.rdır. 

Kudüs, 25 (A.A.) - Milli yahud 
ı~clisi, bir tamim neşretmiştir. Bu ta· 
mimde bilhassa memleketin imarına 

çalışan Filistin yahudilerinin sulhcu 
niyetlerinden bahsedilmekte, işlenilen 
cinayetler ve yapılan katliamlar pro· 
testo edilmekte ve arablarla bir nnlaş-

General Eduard Rydz - Smingli 

Varşova, 25 (A.A.) - Havas ajan
sından: 

Git gide adeta mareşal Pilsudski"nin 
yerini tutacak gibi görünen leh ordusu 
umumi müfettişi general Rydz-smigli 
Pilsudski lejyonerlerinin kongresinde 
bi.r nutuk söyliyerek şöyle demiştir : 

''- Faal ordu rnensubları, siyasetJe 
meşgul olmamalıdırlar. Eğer siyasa ile 
iştigal etmek gerekirse ben meşgul o
lurum,.. 

Pilsudski lejyonları, şimdi hükümet 
kurumlarının temel taşını te~kil etmek
tedir. 

General Rydz-Smigli, komünist ve 
nasyonal sosyalist metodlannm aley
hinde bulunmuş ve lehleri hüsnüniyet
le hareket etmeğe çağırmıştır. 

Bir Akdeniz 
ittifakı mı? 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Atinada 
çıkan Katimerini gazetesinin bugün ver

diği bir habere göre İngiltere, Yuna

nistanı Türkiye ve İspanya ile birlikte 
milletler cemiyeti çerçevesi içinde bir 
ittifaka girmeğe davet etmiştir. Gene bu 
gazete bu anlaşmaya aid paktın, Akde
nir emniyetini muhafaza esasma göre ha
zırlanmış olduğunu yazmaktadır. 

A rtıblarla ingiliz asheı·lcri 
lirasında çarpışmalar 

Londra, 25 (A.A.) - Kudüs'den gc· 
len haberlere göre, ingili:ı: askerleri ile 1 

ma zemini bulunacağı 
olunmaktadır • 

ümidini izhar 

Kudf.ste nümayi~ten sonra yıkılan yerler tamir olunuyor. 

arab nümayişçileri arasında yeni çarpış· 
malar olmuştur. Nuf-el-şern hapisha
nesine hücum eden arablar ile Haredah
den yetişen ingiliz askerleri araı;mdaki 
çarpışmada bir ingiliz askeri ölmüştür. 

Arablar polisleri Uqa tutuyorlar. 
Kudüa, 25 (A.A.) - Ayaklaruna ha

linde bulunan arablar, Nasıra yakının· 
da bir kasabada bazı evlerde araştırma· 
tar yapan polisleri taşa tutmuşlardır. 

Polisler, silah kullanmak mecburiye
tinde kalmışlar ve niticede arabla.r<lan 
bir kaç kili yaralanmıştır. 

Arab sandalcılar, Hayfada bir ya-

Hükümet, Doarbion ismindeki gün
delik yahudi gazetesini beş giin müd
detle kapatmıştır. 

Arab şarbayları yerine ytılwdi 
şarbaylar getirildi 

Kudüs, 25 (A.A.) - İngiliz ali ko
miseri, Kudüs, Nablus ve Hebron'un 
arab şarbayları azlederek yerine yahudi 
şarbaylar tayin etmiştir. 

Hayfa limanının a.rab dok işçisi grev 
ilan etmişlerdir • 

Nablusda arablarla yahudiler arasın
da çıkan bir arbedede iki arab ölmüş

tür • 

500.000 kişi, 
ml·suliyetleri unutturmamalıdır. Artık 

kaçacak tarafımız yoktur, h emen yapı
cılık faaliyetine girişmeliyiz." 

l{omiin ihtilalinin yıldönümünü andı 
(Başı ı. inci sayfada) 

itleri'' gidiyor ve bunların bayrakları
nı Komün ihtilaline iştirak etmiş bu
lunan ve ıniktarları ender olan ihtiyar
lardan biri taşıyordu. 

Bunları takiben sosyalist ve komünist 
şefleri geliyordu. Bunların arasında 
bulunan bilhassa B. Blum, hararetle 
alkışlanmıştır. Arkalarından iki parti
nin mensupları, sendikalar, cumuriyet
çi eski muharipler ve münevverler geç

mişlerdir. 

Muhtelif gruplar arasında 
luicliscler 

Paris, 25 (A.A.) - Sosyalistlerle 
komünistlerin dün ''Federeler duvarı"n
da yapmış oldukları nümayiş, saat 2 ı de 
sona ermiştir. Bu saatte son alaylar, 

mezarlıktan ayrılmışlardır. Bu sırada or
tahk kararıyor ve bandolar hiç durma
dan "Enternasyonal" marşını çalıyordu. 

si ile Ümanite gazetesi, 500.000 den faz
la insanın iştirak etmiş olduğu "Fe~re

ler duvarı" nümayişine uzun yazdar 
tahsis etmektedirler. 

B. Leon Juh.o, Pöpl gazetesinde şun

ları yazıyor: 

"Bu ananevi nümayiş, şimdiki hal 

ve şartlar içinde Paris komünün kahra

manca hareketinin zihinlerimizde uyan

dırdığı hatıraya umumun müştereken 1 
saygı göstermesi gibi bir mahiyet almış
tır . Fakat duymakta olduğumuz sevinç. 
bize üzcrlcrimize almı~ olduğumuz vahim 4 

Figaro gazetesinden: 

"GeçP.n şubat ayında Sufl sokağmda 

yapılan toplantıdanberi halkçılar cep

hesi şimdiye kadar başka hiç bir nüma. 

yişte bulunmamış idi. Bu cephe, seçim

lerde kazanmış olduğu zaferi kutlamak 

için 14 haziranda tekrar nümayişlere 

başlıyacaktır. 14 temmuzda da kezL 

Halk kütlelerinin yapacaktan bu nü
mayişlerin, siyasam1zın esaslı bir deği
şikliğe uğraması hususunda ne gibi bir 

tesiri olacağını şimdiden kestirmek müıw 
kün değildir. Fakat bu nümayişlerin si
yasal hayatta yeni bir amil teşkil ede
ceği açı!< bir şeydir." 

"- Bonner, iki habeş tarafından ya

pılan bir ihbar üzerine tevkif edilmiştir. 
Bunlar Bonnerin avusturyalı kumandan 

RudoU Boner olduğunu iddia etmişler 

ve Bonncr de kurşuna dizilmekten kor

karak kaçmıştır ki, italyanlar bu kaçışı 

kendisinin suçlu olduğu hakkında bir 
delil saymışlardır. Bununla beraber me
sele tamamen aydınlanmışt1r." 

Atina, 25 (A. A.) - K1ral ile veli
ahd adalarda yaptıkları seyahate de
vam ederek Kefalonya'ya gelmişler ve 
Kefalonya saylavr başbakan Mctaksas 
tarafından setamlanmışlardır. 

Ada halkı kıralı hararete karşılamış-

"Halkçılar cephesi" mebusları ile 
mebus Dorya'nın komünist grupları, si
yah bayrak taşıyan anarşistler ve Trotz· 

ki'nin dördüncü Enternasyonal'i mebus. 
lan arasmda ufak tefek hadiseler olmuş
tur. Doryo'nun grupları, Moskova'nın 

fransız siyasasına karışmasına düşman 
olan l)oryo'yu takib ediyorlardı. 

b 
. , ,. 

B. Ronner Ci utıye ge.t ı 

Londra, 25 (A.A.) - Habeşistan'da
ki İngiliz seyyar sıhiye heyetinin müdür 

muavini B. Bonner"in italyan"lar tarafın. 
dan serbest bırakılmı~ olduğu öğrenil
ıni~tir. Keidisinin tevkif edilmesinin hü

viyet tahkiki işinde yayılan bir yanlış
lıktan leri gelmiş olduğu söylenmekte

dir. 
B. Bonner, timdi Cibutide bulun· 

nr':tadır ve kuduz bir köpek tarafından 

tır. 

r····ı~k.İiı;e"D~rsi;;i··ı 
Ankara ve lstanbul Univerıi· i 

• telerinde R. Peker0 in verdiği inkı- i 
: lab derslerinde tutulan talebe i 
i notları. gözden geçirildikten son· i 
: ra, ULUS Basımevince kitap ha- i 
i linde basılmıştır. 124 sayfa tutan i i eser, yalnız basma masrafı kar- i 1 
: tıhiı olarak her yerde ON KURU· i 
i .. ~.~.~.t!!~!':~!~~?.': .......................... J. 

Trotzki'nin dördüncü Enternasyona
li mebuslarına asıl komünistler "Yuha" 
diye bağınnışlar ve Per La§ez mezarlı
ğına girmelerine engel olmuşlardır. 

Beş yüz bin 1dşinin iştirak ettiği 
nünıayİf .• 

Paris, 25 (A.A.) - Popüler gazete-
S00.000 fransrz sosyalist ve komüni'itini n '':-"e lerc 1er clııvarı" ö•·-: •le T"onıün 

ilıtilalinin yıldönümünü andığı Pari.; en bir gece manz .... m 
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Diişiinü§lıeır 

Yazı kalitesi .. 
Memlekette, bütün iş sahaların

da kaliteye doğru kuvvetli bir ce
reyan var. Gazetelerimizin, sık sık 
bu mevzuu ele aldıklarını, gözleri
ne ilişen her kalite düşüklüğün
den şikayet ederek bu cereyanı 
hızlandırmak için hiç bir lrrsatı 
kaçırmadıklarını memnuniyetle 
görüyoruz. Ancak, hiç de mem
nuniyetle olmıyarak, gördüğümüz 
bir şey daha var ki, o da gazetele
rimizde yazı kalitesinin günden 
güne ve inanılmaz bir lırzla azal
dığıdır. 

Her gün öyle yazılarla karşıla
şıyoruz ki, baştan aşağı okumaya 
tahammül etmek suretiyle insan 
sinirlerinin sağlamlığını mükem
mel bir imtihandan geçirebilir. 
Gramer, mckteblerimizde yalnız 
bu sene okutulmadı. fakat bazı sü
tunlara göz gezdirirken, Türkçe
nin hic bir zaman gramer diye bir 
şey ta'nımamış olduğuna adeta 
inan..,cağımrz geliyor. 

~Mantık ve sentaks rabıtalarını 
en başıboş bir anarşizmle parçala
mış, bozgun ordularım andıran sa
tır yığınları görürsünüz ki arala
rında kaybolan, okuyanın, yalnrz 
kıymetli vakitleri değil, aynı za
manda bir öğretme vasıtası telak
ki ettiği gazeteye karşı güvenidir. 

Argo, gazete dilinin en sadık 
arkadaşı haline gelmek yolunda
dır. Meyhane tezgahında bir ser
seri ağzının imal ettiği mide bu
landırırı bir kelimeyi birlcaç gün 
sonr:ı biitiin t::ı?e/iğiyle bir gazete 
sR1nl:J<;rntl:ı bulacağınıza emin o
labilirsiniz. 

Yakrnda bir başyazıda ''devlet 
sırtından para apartarak işlerini 

tıkırrna koymak istiJ1enlerin ton
gasına basmıyacağız'' tarzında bir 
ifacleve rastiarsanız hiç hayret et
meyiniz. 

Yerli mahsulleri lıalka sevdire
cek ve yabancı malına karşı mu
vaf lakıyetini temin edecek şeyin 
kalite olduğunu her zaman tek
rarlıyoruz. Bir yerli mahsul olan 
gazetelerimizin süriimünü temin 
için aynı vasfın birinci şart oldu
ğunu da unutmamalı değil miyiz? 

Her gün türlü türlü fikirler ileri 
sürüyor, türlü türlü bahislerde 
herkese akıl öğretiyoruz. Fakat 
söylediklerimize biraz ciddiyet 
manzarası vermek için yazımızın 
kalitesine dikkat etmek lüzumunu 
neden takdir etmiyoruz? 

Bütün söylediklerimizin doğru
luğuna ve değerine inanmalarını 
i~tediğimiz insanların bizden hiç 

Tefrika: No: 98 

al yan 
On dört yıl, büyük bir dikkatle ça

lışıldıktan sonra, baştan aşağı yenilcş
tirilen italyan bava silahı, dünyanın 

en mükemmel hava silahlarından biri
dir. 

Faşist rejiminden önceki hükiimet
ler, memleketin müdafaa işlerini ölçe
mediklerinden, italyan harb tayyareci
liğinin başarılarını da zamana uygun 
görmediler ve tayyare stoklarını hurda 
haline getirerek erittiler. 

Tayyareciliğin faşist zihniyetine ne 
kadar uygun olduğunu, Balbo'nun A
merikaya uçurttuğu filonun, Donati'nin 
14433 metreye yükselmesi, Angelo'nun 
saatte 709,209 kilometre uçması ilh gi
bi başarılar da ispat etmektedir. 

Son zamanlarda, Doğu Afrikasında
ki harb dolayısiyle de İtalya bava si
lahının sık sık lafı geçmekte olduğuna 
göre, İtalya bava müsteşarının parla
mentoda söylediği nutuktan bugünkü 
italyan tayyareciliği hakkında bazı 

şeyleri öğrenmek faydasız olmasa ge
rek. Ancak, İtalya barba girişmiş oldu
ğundan general Balle'nin söyledikleri 
arasında istatistik rakamlar yoktur. 

General Balle, nutkunda. on dört 
yıllık calışmanın neticesini sadece bir 
örnek diye ifade etmiştir. General, 1-
talya yarım adasının fevkalade vaziyeti 
dolayısiyle. Akdenizin kontrol altında 
bulundurulması, milli hava kuvvetleri
nin ana gayesi olduğunu ve bugünkü 
günde, tekmil Akdeniz sahası içinde 
İtalya hava silahının kontrolu altında 
bulunmıyan tek bir nokta kalmadığını 
söylemiştir. 

Bu askeri ve sıyasal esas. teknik 
ve organizasyon işlerine ve bilhassa, 
havacılık terbiyesine dayanmaktadır. 

General Balle. "hava harbı için pi
lot ve efrad yetiştirmenin herhangi bir 
makina imalinden çok daha fazla za
mana ihtiyacı olduğu ne kad<:r tekrar
lansa, gene azdır. 

Bu böyle olmakla beraber, İtalyada 
bu dava, tekmil gençliğin havaları fet
hetmek için iptila derecesini bulan il
gi dolayısiyle çok kolaylaşmaktadır. 
1935 yılı, hava kuvvetlerini şümullü 

bir surette seferber etmiştir. Mesela, 
hava silahının hususi hizmetleri için 
5700 kişi alınacağı ilan edilmesi üzeri
ne, hemen hemen hepsi de genç işçiler 

olmazsa doğru dürüst bir ifade 
bcklemiye hakları yok mudur? 

Binlerce kişinin önünde söz 
~öylemiye çıkarken önümüzü ilik
lİJ•elim. 

YAŞAR NA:St 

ULUS 

hava i ah e 
olmak üzere, 15,000 kişi müracaat et
miştir. 

İtalyanın havacılık mcktebleri. 1935 
yılında, geçen yılın on misli fazla şe
hadetname vermişlerdir. Elde bulunan 
havacılık mektebleri, müracaat edenle
rin hepsini içine alamıyacak bir vazi
yete gelmişlerdir. Bu itibarla, sanat 
mektoblerinde ayrıca havacılık kursları 
açmak mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Pilot adedi de on kat çoğalmıştır. 

1935 yılında on sekiz tane yeni ihtısas 
mektebi açmak icab etmiştir. 

Uç.uş kazaları binde üçe ve her ka
za 11,000 uçuş saatinde zir defaya indi. 
Bu, fevkaladeliği ifade eden istatistik· 
Ier, öğretmenlerin kabiliyetlerini, ta
lebelerin istidadlarınr ve teknik malze
menin mükemmel olduğunu ispat et
mektedir." demiştir. 

İtalya hava müsteşarı diyor ki: 
Bu 18 ihtısas mektebi icinde beş ta-

• en z 
nesi harb ınektebi, daha doğrusu ' 'Pi
lot Üniversitesi" dir. 

Bugünkü günde İtalyada, bir tarz
da öğretmek usu!iyle en kısa bir müd
det içinde yedek efrad yetiştiren ve bir 
kaç yüz tayyaresi bulunan 25 tane pilot 

mektebi vardır. 

Bundan başka, mecburi hava hizme
tini tatbik edecek olan yeni bir kanun 

hazırlanmaktadır. 

Geçen yıl, filolar iki kat çoğaltılmış 
iki yeni "hava livası" ve ilk defa ola
rak da bir "bir hava fırkası" teşkil e· 
dilmiştir. 

Malzeme meselesine gelince, İtalya 
havacılığı, kabil olduğu kadar dışarıya 
bağlanmamak meylini taşımaktadır. 

1935 yılına kadar, tayyare imali için 
dışardan getirilen malzeme yüzde 23 
nisbetinde idi; bugün bu nisbet yüzde 
8 e düşmüştür. 

Noye Zürher SaytunJ!'dan 

-_--__::::- . ~ -
- - - -- - -
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ovyetle · hi -ı·;· e 
ma ıalli m · J" J~§ n 

Sovyetler Birliğinde, ekserisi şark· 
ta olmak üzere, 25 milyon nufusluk 68 
ayrı milliyete mensup halk 1917 den 
sonra yeni ]atin harflerini kabul et 
miştir. Bu milliyetlerden bir kısmınıt 
evelce herhangi bir cins alf besi dahi 
yoktu. Halbuki bugün Sovyctler Birlı0 

ğinde 53 ayrı lisanda gazete çıkmak•a. 
dır. 

Özbekistan'da evelce pek az miktar; 

da gazete çıkardı. 1935 yılında ise 07nı 
mıntakada, 100 ü latin harfleri ile ha· 
sılmış olmak üzere, 5 lisanda 113 gaze· 
te çıkmaktadır. Bu gazetelerin bir yıl· 
lık tirajı 100 milyon nüshadan fazla· 
cJrr. 

~>ağistanda oturan halkın vaktiyle 
yerli iisanla basılmış grzetesi yokken, 
bııgÜI" aynı mıntakada 9 lisanda gr.zete 
çıkmaktadır. 

Daşkır elinde, bakırca, tatarca, r,u· 
vaşça, marisçe ve russa olma.k üzere 5 
lisanda gazete çıkmaktadır. 

Tacikistanda ise bugün 40 gazete 
mevcuttur. Mogolistan • Buryatistanda, 
Kazakistanda, Çeçen - İnguşistanda ha
len mevcut gazetelerin vaziyeti de ay
nı tarzda ve daimi terakki halindedir. 

Yaşayan meçhul asker 
Bütün bu memleketlerde bugün ye

ni latin harfleri ile mücehhez; 544 mat

baa işlemektedir. Bu yıl, Taşkend, Al

ma-Ata, Stalinabad, Aşkabad, Mahaç

kale ve buna mümasil birçok şehirler

de yeniden matbaalar kurulmaktadır. 

Büyük harbın acıklı olduğu kadar 
garib hikayelerinden biri karşısındayız. 

Bir bilmece ki, düğümü, mütarekeden 
beri geçmiş olan 18 senedir hala çözü
lemiyor. 

Yakayı hatırlatalım: 

1917 .. harbm en şiddetli günlerinden 
birinde, Lyon şehrinde, hasta bir fran
sız askeri hastahaneye yatırılıyordu. 

Bu neferin, Almanyada esaretten dön
düğü aanılıyordu. Ve kendisiyle görüı
meye çalışanlar, onun hafızasını taına
miyle kaybetmiş olduğunu gördüler. 

İsmini sordukları zaman dudakları 

arasından anlaşılmaz iki hece çıkıyor
du. Bunu ''Mangin'' e benzettiler, ve o 
zamandan beri, meçhul asker hep bu ad 
altında anılmaktadır. 

Zaman geçti. Harbtan sonra bu ne
ferin fotoğrafileri çoğaltılarak cephe

den geri dönmemiş 400,000 adamın ai
!elerine dağıtıldı. 400 bin fotoğrafi, ne 
~şırtıcı bir rakam ve ne acıklı bir şöh
ret 1 

Bu ailelerden iki yüzü meçhul aske
rin ~ahsrnda kaybetmiş oldukları bir 
akrabalarını tanıdıklarını sandılar. Ve 
onu payla~amryanlar arasında hala bit
memiş olan mücadele bu suretle baş
ladı. Bunlardan çoğu, belki de. sönme
si lazrmgelen bir umudu suni surette 
uzatmak için, kendi kendilerini aldatan
lardı. 

Yapılan resmi tahkikat bu neferin, 
İndre vilayetinden Camille Monjoin a

dında biri olması ihtimalini ileri sürü-

yordu. Fakat diğer birçok ailelerin hak 
iddiaları karşısında, ananevi usule mü· 
racaat edildi: Monjoin ailesi, hastanın 
kendilerine aid olduğunu ispata davet 
edildiler. 

Bu davaya, 24 aile, hak sahibi sıfa
tiyle iştirak etti. Yapılan birçok tecrü
belerden ve zavallıyı gördükten sonra 
içlerinden on dokuzu davalarından vaz 
geçtiler. 

Ortada önce üç, en sonra da iki aile 
karşı karşıya kaldı. Monjoin ailesi ve 
Bayan Lemay. 

Bayan Lemay, harb esnasında Vin
cennes'te oturuyordu ve meçhul askerin 
harbta kaybolmuş kocası olduğunu ile
ri sürüyordu. 

Mahkeme önünde davanın devamı sı
rasıntla Bayan Lemay'm gösterdiği ba
zı deliller onun tezini bir hayli kuvvet
lendirdi. 

Bu vaziyet karşısında mahkeme, ru
hiyatçılardan mürekkep bir heyetin 
fenni bir keşif yapmasına karar verdi. 
Yakında Bayan Lemay'rn kocasiyle be
raber oturduğunu iddia ettiği evde ya
pılacak olan bu keşif için üç mütehas
sıs doktor Paul. Trnelle ve Gemi! • 
Perrin memur edildiler. Bu yüksek de
ğerli ilim adamları, hakikati söyliye
ceklerine dair mahkeme huzurunda ye
m.in etmişlerdir. 

Şimdi Vincennes'te yapılacak bu 
keşfin, yaşıyan meçhul as.kerin hüviye
tini kati surette ortaya çıkaracağı u
mulmaktadır. 

Gerek gazetecilik gerek matbaacılık 

bu memleketlerde her yıl m.alısus dere

cede ilerlemekte ve intişar sahasını ge
nişletmektedir. 

POlJSTE: 

Yangın başlangıcı 

Aydın otelinde garson Kamil elbise 
ütülerken pencereye koyduğu ütü per. 
deleri tutuşturmuş ve yanmağa başlamış
sa da itfaiye yeti~erek söndürmüştür. 

Ta~ocağmtla bir kaza oldu 

Altındağ mahalesinde Kel Alinin taş
ocağında amele olarak çalışan Hüseyin 
taş kırmakta iken kolunun üstüne ta~ 
düşerek hafifiçe yaralanmış ve hastane
ye kaldırılmıştır. Polis hadiseyi tahkik 

etmektedir. 

Nailli 
Türkiyedeki Avusturya Sefaretinin 

İstanbul Konsolosluk Şubesi l Haziran 

1936 tarihinde: Beyoğlu, Taksim, Cum
huriyet caddesi 25 numaralı ''CEYLAN'• 
apartnnanındaki yeni bürosuna taşına
caktır. Telefon numarası: 4-4-9-54. 

bu
1 
iki memleket, tam İngilterenin aksyona 

geçemediği bir anda, davayı, ya idari bir ta
kım kararlar yahut silahlı isyan hareketle· 
riyle halledivermişlerdir. 

Yazan: Norverı von BISCHOFF 
Türkçeye çevıren: Burhan BELGE 

rın bağrından doğan bu milletler, birinci 
binyıhn ortalarında, biribirlerine az çok ya
kın duran arami dinlerin yani yahudiliğin, 
manike dininin, nasturiliğin ve hıristiyan 
yunanhhğın kültürel tesirleri altında kalmış
lardır. Aym binyıhn ikinci yansında ise, or
todoks kilisesi ile müslümanhk (ki bu da 
aynı dinler ailesini:ı nihayet en son halkası
dır), mevcud kiliseleri ve cemaa tları sara
rak bugün Ortaasya'da, Rusya'da, Türkiye
de, İran'da ve Afganistan'da oturan millet
leri kendi aralarında taksim etmişlerdir. 

asırda ise, tipik istihalesini yapıp emperya
lizme inkılab ederek, bir merkezi Londra 
bir diğer merkezi de Avrupa Rus yası olmak 
üzere, İran'ı, Af ganistan'ı ve Ortaasya'yı 
istila etmiştir. Ve artık bu memleketlerde, 
eski nizam yıkılmağa başlıyarak devlet ile 
millet arasında, önüne geçilmez gerginlik
ler başgöstermiştir. Bu gerginlikler, türlü 
cereyanlar doğurmuştur. Rusya'yı çiyneyip 
pisleten mesih düşmanı Avrupaya karşı du
yulan apokaliptik kin ve nefretten tutunuz
da, mi.islümanlığın zeval devrinde zuhur e
den kozmopolit ve insanlar arasında birlik
çi ve muhabbetçi tarikatlere kadar; nihilist 
suikastlardan tutunuzda kapitülasyonlar bo
yunduruğunu gevşetmeğe yarıyacak diplo
matik denemelere kadar. Asıllarında, halbu
ki, bütün bu hareketlerin gayesi hep aynı 
kalmıştır: Yabancı ruha kar~ı, Avrupamn 
ruhi ve ekonomik sömür~eciliğine karşı is
yan ve mücadele etmek! 

Rusya'da, Avrupalı ruhun tahakkümünü, 
bizzat Rus milletinin yüksek tabakaları tem
sil ediyorlardı. Bunun içindir ki, Rusya'da 
kurtuluş hareketi bir proletarya kıyamı şek
linde ortaya çıkmış, kanlı bir sınıf kavgası 
yapmağa mecbur kalmış ve Rusya'da bir ko
münist devlet doğmuştur. 

Bunlar, Türkiye'<.le bugün devletin genial 
bir adamm otoritesi ile idare eclilmesini her 
şeyden üstün tutanlardır ki, Türk rejimipe 
de bu yüzden "Kemalizm'' adım vermişler
dir. Bu adlandırma, Türk milletinin mukad
deratım herkesten önce sezerek bunu önce 
kendinde fakat sonra da kendinden dışarıya 
ve millete doğru realize etmiş olan adamın 
hududsuz şerefine ve büyüklüğüne hiç bir 
şey ilave etmemiştir. Fakat hakikatin üze
rine bir gölgenin perdesini örtmüştür. O da 
şu itibarla ki, Türk milleti, yeni bir varlığın 
yollarını bütün engelleri çiğniyerek açmak
la, meçhul bir takım organik kanuniyetlere 
ve kanının derinliklerinde yatan esrarlı ba· 
zı kuvvetlere uymakta idi. Fakat tam o bunu 
yaparken, tarihin saati çalıyor ve şimalde de, 
doğuda da, başka milletler, aynı hareketin 
içinde aynı hayat gayelerini kucaklamak ü
zerP. uykularından uvanıyordu. 

İşte günlük politikanın idrak sisteminin 
kucakhvamıyacağı hadiseler, cihan tarihi 
içindeki bu şaşırtıcı ve gerçek benzerlikler
dir. Sanki kaynaklan uzak bir geçmişte ya
tan göze görünmez ve toprağın altında akan 
sular, uzak bir yarının sakladığı aynı gaye 
noktasına doğru akmaktadır. İçinde uzun 
müddet tarihsiz olarak vasatlıkları bozkırla-

Her ikisi de, bu milletlere az çok aynı 
din telakkilerini, aynı hayat telakkilerini ve 
bu arada f erdleri biri birine müsavi bir cemi
yet önünde tekkişinin boyun eğmesi Iazım
g~ldiği ahlakını aşılamışlardır. Bütün bu 
mılletlerin, henüz yakın olan bir mazide soy 
ahlakı içinde yaşamış olmaları, bu telkin -
leri kolaylaştırmıştır. Herhalde, bu millet
lerin hepsinde birden o sıralarda tesadüf e
debileceğimiz cemiyet şuuru, Şarlımany'ın 
devletini teşkil eden milletlere nazaran, çok 
daha vahdetli ve daha ahenkli idi. 

Her ne kadar daha sonraki tarihi inkişaf
ları, bu milletleri biribirlerine göre az çok 
farklr kılabilmişse de. temelde aynı sosyal 
yanıva malik bulundukları, buna rağmen 
bellidir. İşte bu milletlerin üzerine, bir fikir 
yağmuru halinde, 1750 den sonra, kendi as
li görüşlerine yabancı ve düşman bir unsur 
yağmağa başlamıştır: Garbın sert ve tahak
kümcü ruhu. 

Bu ruh, onsekizinci asırda Garbi Rusya
yı tesiri altına almış ve Osmanlı İmparator
luğunu sarsmağa ba~lamıstır. Ondokuzuncu 

• 

Bu mücadele, iki karargah arasındaki 
korkunç kuvvet farkı yüzünden ilk zaman
larda neticesiz kalmıştır. Ta bütün Asyalr 
milletler, bizzat Avrupalı fikir ve Avrupalı 
silahlarla techizatlanmcıya kadar. Nihavet, 
o gün de gelmiştir. 1917 den 1922 ye kadar, 
beş kısa yıl, A vrupanm tahakkümünü. Rus
ya'da, Afganistancla, İran'da, Ortaasya'da ve 
Türkiyede yıkmağa kafi gelmiştir. 

Bu mücadelede her mil1etin taktiği, Av
rupalınm tuttuğu mevkilere göre, ayrı bir 
istikamet takib etmistir. 

İran ve Afganistci'n'da Avrupanm tahak
kümünü İngiltere'nin politik ve ekonomik 
hakimiyeti temsil ediyordu. Bundan dolayı 

Türkiye'de ise düşman ruhu taşıyıp tem-
sil edenler bir takım yabancılar ve bilhassa 
azlıklardı. Bunlar, ekonomik bakımdan, tıpkı 
Rus burjuvazisinin rolünü görüyorlardı. İş-
te bu yüzden, Türk kurtuluş mlicadelesi, 
derhal mim bir istikamet almış ve Türkive-
de milli bir devlet doğmuştur. Rusva'da Rus 
burjuva elemanının imhası ile Türkiyede 
Ermenilerin ve Rumların tardı c ·onomik se
bebler ve ekonomik neticeler bakımından 
aynı sevlerdir. Askeri istilaya karı:;ı vanılan 
mücadele ise. gerek Rusya gerek Türkive
de, aynı tarihlerde, aynı ruh, aynı vasıtalar 
ve aynı muvaffakıyetle başlamış ve bitiril· 
miştir. En son gaye ve müşterek mücadele· 
nin içmanası bakımından da iki hareket ara
sm<la bir benzerlik vardır: Müsavi yurddaş
ların devletini kurmak yani bozkırda yasar
ken karşılaşılan ve kafalarla ruhlarda yer • 
etmiş olan ilk ve temel görüşü realize etmeK, 

İşte garbtan getirildikleri için şarktaki 
hakikatlere pek az uygun olan po "tik mef .. 
humlarla terminolojilerin arkasında yatan 
hakikat, bizce budur. 

-BİTTİ-
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Finans Bakanı,yeni biidcenin ana hatlarını şiiyle anlatmaktadır: 
hava kurumuna yaptığı teahhüt yar· düyunu umumiye büdcaeinde, diğer tarihine denedilea vezne ve banka mev- mucibince yaptığımız tenzilatın Jiizde 

(Başı ı. inci sayfada) 
.ebeti) le hazineye idarei bususiyedell 
rerileceği tahmin edilen varidatın bila
hare haz.ırlanan 1934 hesabı kati.ine 
töre tayyı İcab etmiş ve büdce encü • 
llleniyle mutabık olarak yapılmış olan 
t d·ı· · · d b"d ·n varidat a ı at netıcesın e u cenı 

tahmini "212.764.000" lira olarak tes
bit olunmuştur. Masraf kısmı da bü.d: 
cc encümeninin çok kıymetli mesaısı 

neticesinde bu hadde indirilmek sure
tiyle hakiki bir tevazün 1ıalinde tadi
len yüksek heyetinize sunulmuş bu

lunmaktadır. 

R \D \Kİ FAZLALII{ 
Bu mikdar, 1935 büdcesine naza· 

ran 17 milyon 700.000 lira bir fazla • 
lığı göstermektedir. Şu kadar ki bu 
fazlanın yedi milyon liraya yak~n 
ınikdarı 1935 senesinde büdce harı · 
cinde idare edilmekte iken bu büdce· 
de yer alan buğdayı koruma vergiıin 
den 4 milyon liraya karib mikdan da 
gene bu sene ıçinde kabul buyurd~~u 
nuz hava kuı ı.ımuna yardım vergısın 
den dot:muı olduğundan mukayer.e 
· · T halinde ıçın bu jki verginin tenzı 1 • 

1936 büdcesinin 1935 senesi büdcesı· 
ne nazaran hakiki fazlası, 5,5 milyon 
lira olduğu tezahür eder. l1te bu la~· 
la, bu sene elde ettiğimiz varidat ra· 

"b 0 b''d e kamlarına uygun olduğu gı ı u c 
· · t" ifade rakamlarındaki samımıye 1 

eder. 

T HIJIJ 

.\1asraf büdceainin tahlili: 
Ve varidat fazlasının tevzii ıekli: 
1935 murnf büdceıi 195.000.000 

olrnasına göre bu aene büdce· 
sinin fazlasını teıkil eden 17 milyon 
700.000 lirasının levziini gösteı ir bat· 

irca rak m!ar şöyledir : 
3 96Q 000 Maliye 
6 78C 000 Müdafi\& grupu, 
3 000 000 Ziraat 
1.'.00 000 Maarif 

630 000 Sıhhat ve içtimai Muave-

ne!. 
2.ooc 000 Diğer daireler, müfet· 

tişi umumilikler, vilayet ve 
kaza te§kilatı ve müte

ferrik ilaveler. 
17 .500 000 Y eklin .. 

MAI.IYF Hf 1 C.F~l~OEKİ 
l•' \ZI.Al..JK 

Maliye büdcesindeki fazll\hğın ne· 
relere aid ~ıduğun u,u rakamlarla 
arzede::eğim. 

1.000.000 Ge~en s•ne kabul buyuru· 
'f • • 

l.oco.ooo 

soo.ooo 

soo.ooo 
450.000 

350.00lı 

100.000 

lan kanun mw·ibince zıraı 
borçların fai:ı:lerinin indi -
irlmesi ve taksitlendirilme· 
ııi yÜ7.Ünden zi;.aat ban · 
k•sı ihtiyat sermayesine 
ilave edilmek üzere veril-

mesi icabeden. 
Silolar inşaatı ve buğday 

zaral'ı karııı! riTı icin veril · 
mesi lezım gelen. 

Denizyolları ve Akay İf • 

letmeıi için mübayaa olu· 
nacak vapurların taksiti 
için. 
Soıyal yardımiar için. 
Hava yollarına yardım için. 

Buğdayı koruma vergisi 
teıkilat ve masrafı olarak 
evvelce muvazene hari • 
cinde yapılan aarfiyat. 
Tahran Elçiliği binası in-

fRatı. 

MILIJ Mf'DAF 
1'" ZI.ALII 

D \Ki 

Milli müdafaa kara kısmında gÖ· 
IÜleck olan 2.200.000 lira ile deniz 
kısmındaki bir buçuk milyon lira faz· 
lalık geçen sene kabul buyurulan ka
nun mucibince birer derece yükselti
len maaılarm farkının ve bir kısım 
hizmetlerin istilzam ettiği fazla mas· 
rafların karıılıfıdrr. 

VATANI ~l '\ ŞCI\R ı\N 

BORCU .• 
Bu sene kabul buyurulan hava ku

rumuna yardım vergisinin hasılı ta · 
lllamen hava budcesine tahsis ve ili · 

•e edilmi~tir. 
Bu tehlikeyi bilen vatandafların 

Jımları santimine kadar ayrıca bu ih· cihetten fevkalade membalardan el - cudları ile yoldaki paralann umumi ye· ellisini telafi etmiıtir. Büdceyi tahmin 
tiyaçlara tahsis ve sar/olunmaktadır. de edilecek varidat arasmda derpi§ kılnu 21.S milyon lira olup sene nihaye· edc.rkcn tenzilatın bu niabettc telafi edi-
Vatanda~ların bu kuruma yaptığı te- edilmiıtir. Bu programın demire mÜ· tinde emanete alınan 7 ve fevkalade tah- lcbileceğini düşiinmüı ye varidat tah-
berrü ve teahhüdlerinin vatani en bü· teallik kı~mı müstesna olmak üz:ere sisattan ertesi senede aarfcdilecek olan minimizi ona eöre yapmıftık. 
yük bir vaz.ile olduğunu ve bu yardım· tesbit edilen müddetten daha evvel 6 - ki, ce~ı 13 milyon lira bundan ten. Sayımın elde ettiğimiz i k neticesine 
da gösterdikleri feVk ve hamiyeti bu tatbiki için İcab eden tertibat alın- zil edilirse 1935 acnesine devrettiğimiz göre, tahminimizin tahakkuk edece~ ini 
ihtiyacın istilzam ettiği mühim mas - mııtır. Aynı zamanda gene geçen sene kabili istimal nakid mevcudunun 8.5 gönn kteyiz. 
raf rakamlarını ölçen bir maliyeci sr· kabul buyurulan kanun mucibince milyon liradan ibaret olduğu anlaşılır. Bu suretle yüksek heyctiniz:in mÜ· 

/aliyle huzurunuzda §Ükranla •Öyle - tesis olunan maden arama ve işletme Bu rakamların muknyeyesi gösteri· kelle/ ve hazine menfaatlerine mu -
meyi bir vecibe bilirim. teşekküllerinin faaliyetleri için la - yor ki, 1934 senesinde varidat ve mnsı-af va/ık olarak aldı -;ı kararların çok isa· 

Şu noktayı da kaydetmek isterim zımgelen masraf ve sermaye temin rakamlnrı 933 seneıine nazaren mühim betli olduğu bir lıerre daha tecelli ve 
ki cihanın silahlanma yolundaki kuv- olunmuı ve 936 seneainden itibaren nisbette artmış olduğu halde mali vazi· tebarüz etmiı demektir. 
vetli hareket ve faaliyetleri muı>ace • bir kısım bakır ve krom madenlerinin yetimizin seyri eski seneden daha çok 
hesinde türk vatanının müdafaa ve işletilmesine baslanacağı gibi hisse de memnuniyete şayan neticeler vermiştir. 
sulh vasıtası olan kuvvetlerinin ihti· devlete mal edilmek suretiyle Ergani Bu vaziyetin aynı tezayüt seyri ile 1935 
yaç gösterdiği masraflar, bir taraftan bakır maderünin iki sene zarfında te- aenesinde de devam tetiğini ve 935 se. 
büdcelerdeki inkişallarclan elde et • sisatının ikmali ile işletilmesi iç.in la • nesine girdiğimizden daha iyi bir vazi-
mekte olduğumuz paralarla ve diğer zım gelen hazırlıklar yapılmı§tır. yette 936 senesine E;:receğimizi emni-
taraftan yüksek heyetiniz.in irıadiyle Bundan başka zengin kömiir hav:r.a - yelle sôyleyebilirim. 
takib edilen mali siyaset neticesinde mızın kcimilen devlet eline alınarak 
elde ettiğimiz devlet itibarına iati • ras)'oncl işletilmesi neticesinde mali-
naden temin ettiğimiz büyük mikyas· yet liatlarrnın tenzili rJe bu sayede 
ta kredilerle tatmin edilmektedir. hem ihracatımızın çoğaltılması hem 

ZlR f\AT l LERlMIZIN 
GELIŞl\IESl lÇlN 

Ziraat büdcesinde görülen üç mil· 
yon liralık fazlaya gelince: 

Köylünün hayatını yükseltmek hu· 
susunda en sıkı ve heyecanlı alakası· 
nr her vesile ile gösteren cuınuı iye 
bu parayı köylü emekleirni kıymet • 
lendirmek ve aynı zamanda memle· 
ket iktısadiyahnı kuvvetlendirmek 
için tahsis etmi~tir. Bu sahaya para 
ayırırken büyük bir in~ir.ah duymak· 
tayız. Bir taralttrn ıanayılepne mesa· 
imizin muvalfakiyetle ba~arılması 
için icab eden pamuk, yün gibi ipti -
dai maddelerin ıslalıınr ve aynı za • 

man•la ucuzlatılmasını, dilfer cihet • 
ten ihracat maddelerimizi te~kil eden 

ba maddelerle kuru ve yaf meyvala -
rımız için yeniden pazarlar açılabil
meıini temin edecek olan bu aemereli 
mcuralların yakın bir istikbalde leyi~-

li neticelerini elde etmİ.f olacağı2. 
Köylümüze yardım bahsinde, geçen 
sene kabul buyurduğunuz kanun mu
cibince ziraat bankaıındaki borçların 
taksitlendirilmesi ve faizlerinin azal
tıhnası keyfiyeti daima minnetle bah· 
settiğimiz bu sınıf vatandaşların ha~. 
ya.tında büyük bir ferahlık yarattrgı 
gibi mahıulleri hasara uğaryan.~ı~· 
takalardaki müstahsillere verdıgını ı: 
müsaade üzerine dağıtılan 2,250 mil· 
yon lira kıymetinde tohumluk ve ye · 
meklik buğdaylarda büyük bir müs · 
tahsil kütlesini aararntıdan mahfuz 

tutmuştur. 

KUi.TUR B0DLES1 
Maarif Vekaleti büdcesindeki bir 

milyon iki yüz bin liralık fazla geçen 
sene umumi muvazeneye alman sanat 
mektebleri masrafı ve her sene büyült 
milletimiz.in ilim ve irfana karfı gös • 
terdiği İftiyak ve rağbet neticeai ola· 
rak tedris ha ··atındakı inki1alın utıl
zam ettiği la:r.la masralların karıılı· 
ğıdır. 

SIHAT IŞLF.Rl.MIZ 
Sıhat ve içtimai muavenet vekile· 

ti büdcesinde görülen 630 bin liarlık 
fazla, halkımızın sıhatini ve binneti • 
ce kuvvetini korumak yolundaki dev· 
Jet vazifelerinin batında tuttuğumuz 
mücadele hizmetlerıinin takviyesi için-

dir. 
Hariçteki ırkdaılarımızdan anava

tana iltilıak edenlerin i•kanlarını ve 
derhal müstah•il vaziyetine gelmele
rini temin için her cihet inceden ince -
ye tetkik edilerek ha:r.ırlanmıı. olan 
programın tatbikına devam edılme~
te ve büyük milli işin de muvallakı -
yelle başarılma&ı ve muhacirlerin ye
ni muhitlcı·ine gcldikleir sene içinde 
ev, toprak ve çilt ile zir"i aletlere sa· 
lıib olmaları için ihtiyari lazımgelen 
masraflar levkalôde membalardan te· 
m;n olunan paralarla kar.şılanmakta-

dır. 

EKONOMiMiZ 

lktıaadi iti erimiz: 
Kabul buyurduğunuz kanWl muci· 

bince iktisat vekaletine merbut bir 
devl~t müessesesi olarak çalışmakta 
olan Sümer Bankın tatbikma memur 
olduğu sanayile§me progannnnızm 

istilzam ettiği masraflar bir taraftan 

memlelıet dahilinde istihlakinin lemi
ni için iktiza eden faaliyet tertibatı 

hazırlanmıştır. Yüksek fırınların İn -
şası ve ana demir aanayiinin kurul • 
ması için olan te~ebbüsümüzü biran 
evvel tahakkuk ettirmek için ciddi -
yetle çalrşmaktayrr • 

HA YINDIRLIK IŞLEHIMIZ 

Nafıa İşlerimiz: 

Memleketin imar ve inkişafında ve 
aynı zamanda müdafaasında en 
kuvvetli bir vasıta olan ıimendüforler 
in,aatı programının istilzam ettiği bü
tün maaraflft.r derpİ§ edildiği gibi Sı
va• • Erzurum yolunun ihalesindehi 
muayyen müddetten bir buçuk sene 
daha evvel bitfrilmesi için İcab eden 

karşılıklar ayrıca dü,Unülmüş ve bu • 
lunmuştur. Kezalik, cumuriyetin Üze· 
rinde ehemiyetle tevakkuf ettiği ,u iş
leri dahi programlan dahilinde faali· 
yet sahası her ııene biraz daha kuv · 
vetlendirilebilmek suretiyle inkişafını 
takip etmektedir. 

işte büdcede ~örünen ink' şafın ve 
hazinece derpiş olunan fc\ kala de men. 
balardan elde edilebilecek paraların ve 
temin olunan kredilerin ba§ta memle
ket müdafası gelm k üzere tahsis ve 
sarf maha'lerini hulfısalen arzetıniş bu
lunuyorum. 

KATI llESAfiL~RA BlR BAKI~ 
Hesabı katilerin mukayesesi: 

Masraf k ırnı hakkında maruzatıma 
nihayet verirken yüksek Kamulaya tak

dim edilmiş olan 1934 hesabı katisi ile 
bir sene evvelki hesabı kati arasında bir 
ınukayete yapmayı faydalı buluyorum. 

1933 senesinde, büdçe varidatmdan 
ve fevkalade menbalardan 174 milyon li· 

tahsilat yapılnut bunlara mukabil 
ra d' 170 milyon lira te ıye olunmuı ve ara-

daki dört milyon liralık farkt11n, ıene ni

h yetinde büdt'.e emanetine alman ve er. 
a. . -~tediye edile<:, k olan 3..300.000 
tesıı~ 

1. kanhnca hesab devresi 700 bin 
ıra çı . 

liraya yakın bir fazla ıle k panmıt idi. 

1934 senesinde iıe gene büdçe vari

dati le fevkalade menbalardan 207 mil-
Yı· a tahsilat olmuş, bunl&ra mukabil yon ır 

195 milyon liral k tediyat yapılmıştı. 
A daki 12. on iki· milyon lira ık fark-

ra e sonunda büdçe emanetine ah-
tan sen . . d' T h 

n 1 milyon lıra ın ırr ırse esab dev. 
na . 5 1

·Jyon liralık bir fazla ile kapan
resı m 
mı~ demektir. 

EN K Ti DELll.LEH 
l le büdce tatbikatının bu neticeleri 

büd:elerünizin tahminlerindeki ciddiyet 

· beti ve tevazünlcrindcki resa • ve ısa .. 
net ve salabeti gostcren en kati delil· 

lerdir. 

SON YILL~RA GÖUE 
\ EZNE 1\1E\ C DLARI 

Vezne ınevcudlan vaziyetine gelin· 
ce 1935 senesinden l haziran 1934 de 
~esi seneye devredilen vezne ve ban
ka mevcudlan ile yoldaki parnlann u
mumi yekunu 6.300.000 lira olu!'> bun
dan büdçe emanetine alınan mikdann 
kar§ılığı olan 3.300.000 lira tenzil edi

lince 1934 senesi mali senesine müdev. 
ver kabili istimal nakid mevcudu 3 mil
yon liradan ibaret kalır. 

1934 senesinde ise, 1 haziran 1935 

V Rtn T 
BiR 

nt'nCESl ~E 
H 4 iŞ 

Varidat büdçesi: 

1936 senesi varidat büdceınnde normal 
varidat menbalanmızdan 212.764.000 
lira alacağunızı tahmin eylemekteyiz. Bu 
tahmin bir az evvel arzeylediğim tahsi· 
lat vaziyetimizin seyrine uygundur. 

Varidat büdçeai yekununun 36 mil
yon 800 bin lirası vasıtasız vergilerden, 

83 milyon 980 bin lirası va11talı vergi· 
lerden, 36 milyon 600 bin liraaı inbisar
lardan ve mütebaki 56 milyon lirası da 
muhtelif haıılat ve varidattan terekk~b 
ey!cmektedir. 

ACEl .. E TAHRİR 
Vasıtasız vergilerimizden erazi ve bi. 

na vergileriyle bina vergisi buhran zam
mı 1936 mali senesi bidayetinden iti· 
baren vilayet hususi idarelerine devro
lunmakta ve bu idarelerin diğer devlet 

vergilerindeki hiueleri kaldırılmaktadır. 
Tabiri diğerle mahalli idareler vergi sis
teminde vergilerden hiaae tefriki usulü 
yerine müstakil vergi usulüne geçmit 
bulunmaktayız. Bu devrin muamelesi 
yapılırken erazi vergisinin tarh ve cı"ba· 

yetini islah için yegane çare olan erazi 
tahriri işine son derece ehemiyet verile. 
rek Türkiyenin iki ıene zarfında acele 
tahririnin yapılması için kanun almmrı 
ve mali sene bidayetinde derhal tatbiki· 
ne ba~IRnmasr için icab eden istihzarat 

yapıhnı~tır. 

Keza bir takun iktısadi vaziyetler İ· 
cabı olarak binalann gayrı aafi iradla· 
rında görülen tenezzüllerin de nazan 
dikkate alınarak ınatrahlanndan yüzde 

25 tenziline gidildiği muhterem heyeti
nizin malumudur. Bu yeni tertib daire
sinde era:zi ve bina yergilerinin tarh ve 
cibayetinin daha muvaffakivetli olacağı. 
nı ümid eylemekteyiz. 

HAYVANLAR VERGlSl 
lCUZLATILDIKTAN SONRA. 

Hayvanlar verıiıi 1936 mali seneıi 
batından itibaren yeni kanun mucibince 
tahsil olunacakbr. Bu verıide yapılan 
tenzil nisbeti nsati olarak yüzde 30 de· 
receıindeclir. Memleketimizin batlıca 

,el'Vet menbalarından birini teıkil eden 

hayvancıl k üzerindeki vergi aik!etini 
hafifletmek yolunda katolunan mesafe 
asla küçük görülemez. Yeni hayvanlar 

vergisi kanunu ile yapılan tahfif 5 mil· 
yon liraya yakındır. Şu noktayı derhal 
:ırzetmel:yim ki, yeni kanund& kabul et· 

tiğini7 tahfif ve iılah hükümleri birinci 

senede hayırlı neticesini vermiştir. Bu 
neticenin rakamla ifadesi ıudur: 

935 senesindeki sayımda vergiye ta
bi 28.963.743 baı hayvan kaydedilmiş
ti. Bunların tahakkuk eden vergisi mik. 

darı husuıi idare hisseleri de dahil ol
duğu halde 17 milyon 487 bin 57 lira 

idi. Yeni kanun mucibince yapılan sn
ynn neticesinde ise, 

2.367.042 ..• Koyun, 
1.315 986 ... Kıl k çi, 

430.490 ... Tiftik, 

k ."77 ... Deve, 
68.00D ••. Ma· da, 

6 327 •.• S ğır, 
78.999 ..• At, 
5.078 ... Katır, 

173.843 •.. Eşek, 

1.368 •.. Merinos. 

ki, ceman 5.146.803 ba§ fa7.la kaydedil
miştir. Bu fazlanın vergisi gene kanun 

YE rt K ZA <: VE 1l MELE 
KANl N PROJELERi 

Kazanç ve muamele vergilerinin tat· 
bi\iabnda müşkilatı mucib olan cihetlerin 
bertaraf edilmesi ve kazanç vergisinde 
biraz ağır görünen bazı nisbetlerin tah. 
fifi maksadiyle hllZll'lanmıı iki kanun la
yihası encümenlerde müzakere edilmek· 
tedir. Münasib düştükçe huzurunuzda 
defaat)a arzettiğim vechile vergilerin hiç. 
bir zaman istihsali tazyik etmemesi İs· 
tihlaki azaltacak bir raddede bulunm ma.. • 
sı varidat İşlerimizin idaresinde hedefi-
mizdir. 

1935 senesi içinde çimento, şeker, 

tuz, resimlerinin ve 1936 aenesinden iti· 
baren hayvanlar vergisinin azaltılması 

bunun fili misaJleridir. Memleketin ik· 
tısadi hayatında görülen hareket ve fa. 
aliyet daha fazla inkitaf ettikçe vergi 
tenzilatı yolundaki proğramımıza devam 
edeceğiz. Cumuriyet hükümeti hal ve va· 
ziyetin icabına göre vergileri tezyit et
tiği gibi zamanı gelince azaltmakta da 

tereddüd etmez . 
Vergilerde kanuni hükümlerin ten· 

sik ve tevhidi, tarh ve cibayet usul· 
lerini ıslahı için başladığımız mesai • 
nin semerelerini yakında yükaek hu· 
zurunuza takdim edebileceğimi umu· 
yorum. Bu mesai bilhassa matrahla • 
rın iyi bir surette tesbitine, itiraz ve 
tahsil muamelelerinin tanzimine ta • 
alluk etmektedir. 

NAKlT VAZiYETi. 

Geçen sene 1935 büdcesi münase· 
betiyle hazine beaabımızın Yaziyetini 

yüksek huzurunuzda izala ederken 
bankalardaki alacaklı Ye borçlu he • 
aablarımızın kartılıkh tetkikleri aure• 
tiyle 1935 mali senesine 8.950.000 Iİ· 
ralık borç ile ıirecejimizi arzetmiı • 

tim. Bu vazyetimizin 1934 mali aeneai 
iptidasındaki nakit vaziyetimize göre 
niıbi bir salah ifade ediyordu. 22 ma· 
yıı 1936 günündeki hazine hesabı • 

mızın gösterdiği rakamlardan ise ta· 
sarruf mevduah karııhklan olarali 

bazı bankalar tarafından hazineye 
vaki olan tevdiata mukabil verilen 

bonolar dahil olmak üzere bu borcu 
tamamen imha etmi§, yeni seneye hiç 
bir borç devretmiyerek girmit olaca· 

mızı anlamaktayız. Bu netcen.İD dev· 
let itibarında yaratbğı kuVYet ve ge· 
niıliğin çok feyizli semerelerini her 
aabada bize yapılan kredi teklifierile 

ölçebilmek mümkündür. Türk Camu
riyeti hazineııinin temin ettiii Ye mali 
tarihimizin aitayiıle kaydedeceii bu 

yüksek itibar mevkii hiç bir Yakit ya· 
nılmayan daima yükselmeyi istihdaf 
eden kararlarınız ve irıatlarmn:la hu
sul bulmuıtur. 

TE HHUDI ERi JIZI YERiNE 
GETiRiYORUZ. 

Bütün teahhüdlerimiz.i gününde 
ifa temelde bulunuyoru~. Devletten İf 
alabilmek yerli ve yabancı bütün if 

adamlarının en emin bir sermaye ve 
faaliyet zemini olmu§tur. Büyük e • 
melllerle yaratılan bu devlet itibarı -

nrn sarsılmaması her gün biraz daha 
kuvvetlenmesi hususunda çok hassa:;; 

bulunuyoruz. Dahili i§lerimizde ya • 

bancılarla akitlerimizde bu husuata 

büyük bir dikkat ve itina ile hareket 

ediyoruz. Zamanında ödeyememek 
suretiyle itibarımızı sarsacak teah • 

hüdlere ne kadnr cazib olurca olsun 

ba ·ıanmaktan leva ki ediyoruz. He
sablı yürümek Cumuriyct mali)lesinin 
düsturudur. Bu düstur büdcemiz:in, 

hescıblarımu;rn muvazeneli olmasını 
telkin ediyor. Ve bizim için en büyük 
kuvvet membaı oluyor. 

(Savfavı ceviriniz) 



SAYFA 6 

imparatorluğun hor~ları 
Bunu söyle.ı:ıken elimizde olmayan 

bir nokta üzerinde tavakkuf etmeyi de 
vazife bilmekteyim. Bu da imparator
luktan devren aldığımız borçlardır. Bun
da dahi aldığımız taahhüdleri tamamen 
ve günü gününe ifa etmek en samimi 
emellerimizden biridir. Diğer memle
ketler bu gibi borçlar hakkında ne gibi 
karar alırsa alsın bizim bu samimi dü
şüncemize tesir edememektedir. Ancak , 
yüksek heyetinize malumdur ki, bu gibi 
borç meseleleri büdçemizin, hesabları

mızın müvazeneli olması ile halledile
miyor. 

Ecnebi parasiylc ödenmek lazım ge
liyor. Buna da arsıulusal ticari müna
sebetler amil ve hakim oluyor. Ticari 
mübadeleler da.raldığı. ne kadar alırsan 
o kadar alırım, kaideleri yerleştiği sı

ralarda bu borçlara mukabil ödenen 
türk paralarının transferle.rinde ciddi 
müşkülat ve hatta imkansızlıklar baş
gösteriyor. İşte türk hazinesi bu sene 
bu gibi bir sıkıntıya maruz kalabilece
ğini hissetti. Alacaklılarımızın ve kille
rine, borçlarımızın en büyük kısmının 

taalluk ettigi faanı;ız hükümetine, vazi
yeti ve ticaret kifayetsizliğinden his
settiğimiz sıkıntılı vaziyeti izah ettik. 
İki hükümet arasında memnuniyetle 
zikredeceğim 1.ıir anlaşma husule geldi . 
Sonra bu esas dairesinde düyunu u

mumiye meclisi ile yeni bir mutabakat 
hasıl oldu. 

Bu borçlardrn Türkiyede türk pa
rasiyle tediye edılen kısmı ile Alman
yada, mahalli para ile ödenen ve Alman
ya ile yapılmakta olan kliring muka
velelerinin lehimize temin ettigi fark
larla karşılanmakta bulunan kısım ko
nuşma haricinde tutulmuştu.r. Türk · 
alman hamilleri bundan zarar görmiye
cek, tiirk hamilleri. türk parası, alman 
hamilleri de alman parası alacaklardır. 
Bunlar haricinde kalıp senede 85 mil
yon f.rank tutan bu borcumuzun yarısı
nı Türkiycden mal mubayeası suretiyle 
öd ... nmek esasına müstenit beş senelik 
bir anl wıa J ap lm•ş ır. SanaJ imiz in in
ki'!:ıfı için muktazi bu b'Cş senelik dev
re zarfında ayrıca het sene yirmi, yir
mibeş milyon franıız franklık hir dö
viz kredisi almakta itilafımız ahkamı 

cümlesindedir. 

n:ı· tlöviz ccdvcli 
Beş senelik dene için harici borç· 

larımıza karşı taahhüdümüzü ifayı ko
laylaştıran bu anlaşmayı huzurunuzda 
arzedcrken ati için de tedlJirler almak 
vazifesini ihmal etmeyeceğimizi ilave 
etmek isterim. Büdce encümeninin üze
rinde umumiyetle durduğu bu mevzu
da al•lığım ız tedbirlt ri teshil etmek ü
zere büdce kanununa ilave ettiği bir 
madde ile her sene icra vekilleri heye
tince tasdik edil ecek bir cedvelde doviz 
ihtiyaclarımız tcsbit edilmiş olacaktır. 

Aynerı büdce tahsisatı aşılamıyaca· 
1;1 gibi bu cedvelin hududu dahi aştlaım
yacak ve aynr zamanda döviz iş/e

rimiz ve mürakabesi büyük başba

kanımızın yakın mürakabesi al
trnda cereyan etmis olacaktır. Bu ted
bir döviz olarak elimize geçecek olan 
paraların hesablı istimalini takviye et
miş olataktır. Diğer taraftan demin da
hi bir münasebetle arz~ttiğim gibi da
ima yabancı pazarlarda müşteri bulacak 
pamuk, kuru ve yaş meyve gibi istihsa· 
/atımızın çoğaltılması sayesinde bu ih
racat maddelerimizin ve her sene bin
lerce ton hacim ilave edilmekte olan 
silo/arımız da temizlenecek olan ve bü
yük pazarlarda kendine has ve kıynıctlı 
bir tip olarak tanılan buğdaylarrmızrn 
ve işletilecek yer altındaki zengin nıa· 
denlerimi?.in hariç pazarlara gönderil
mesi yolunda verdiğinız direktif/er da
iresindeki çalışmalarrmzr bu mesele ile 
esasından hallctn.ış olacaktJT. 

Harici ticarc·t 
Takvim yıllarına göre Jıaurlanmak

ta olan harici is tatistiklerimiz 19J5 yı -
iındaki iktı =>di bünyemizin bir sene ev
veline nııza an memnuniyet 'e karşıla -
nacak bir inkişafrnr kayıt ve i.şaret et
mektedir. 

19J4 Sencsmde. 
İthalatımız 
İhracatımız 

19JS senesinde 
İthalatımız 
İhracatımız 

86 790 000 
92.149.000 

88.823.00C 
95.861.00( 

Bu rakamlar bir taraftan iktısadi 

b 'ıranın geçirilm-kte salaha doğru gi
r!· kte olduğunu göstCTdiği gibi di
i e ihetten airai ve sınai sahalarda al-

dığımız tedbirlerin müsbet neticelerini 
işaret etmektedir. 

Filhakika mühim bir ihracat madde· 
miz olan üzüm fiatını korumak için Zi
raat ve iş Bankalarının koydukları ser
maye ile bu mevzuda çalışan teşekkül 

bu mhasulümüzün değer fiatla satılma
sında büyük bir kuvvet olmuştur. Bu 
iki milli bankamızın bu husustaki me· 
saisini huzurunuzda şükranla anarım. 

Pamuk mahsulümüzün değer fiatla 
satılmasında da bu sene faaliyet sahası
nı genişleten milli sanayiimizin büyük 
rolünü zikretmek lazımdır. 

Tütün, fındık, incir gibi diğer zirai 
maddeelrimiz ile hayvani maddelerimiz 
de değer fiatlarla elden çıkarılmıştır. 

i\lilJi paralar 
Milli paramızın kıymeti 19JO sene • 

sinde tesbit edilen parite üzerindı'n ve 
hiç .'>arsılmadan devam ey/emektedir. 
Büdce ve tediye tevazün/erinde daya • 
nan milli paramız hn yerde layık oldu· 
ğu itimat ve mevki;ni almış ve en kuv • 

vetli paralar sırasında rağbet kazanmıştır. 
Merkez Bankasındaki altın stoku 1935 

takvim yılı içinde 2 milyon lira/Ik bir 
çoğalma ile 29. sn mih•on Jirava hali€ ol 
muştur. Her vesile ile ve fırsatta bu 
stoku ço[.altmak eme/imizdir. 

Giimii~ para ar 
Verdiginiz salahiyete istinaden bu a. 

yın nihayetine kadar 12 milyon liralık 
gümüş para tedavüle çıkarılmış bulunu
yor. Gi.imiiş paranın halkımızca gördü
ğü rağbeti ve aynı zamanda ufaklık pa
rada hissedilen ihtiyacı nazarı dikkate a
larak önümiizdeki sene de daha dört 
milyonluk çıkarmış olacağız. Bunun i
cab ettirdiği gümii~ hazırdır. Bu suretle 
gümiis para darbı hakkındaki kanun 
hükmünü yerine getirmiş ve verilen sa
Hihi,.et dairesinde darbiyatı tamamlamış 

olacağız. 

n >rdar 
Dahili ve harici istikrazlarımızın de. 

miryolu inşaat ve mübayaatı için çıka
rılan bono ve tahvilleri ve muhtelif ka
nunlarla eski ve yeni borçlann senelik 
itfa karşılıkları olarak lazım gelen tah· 
sisat büdceye tamamen konulmuştur. 

Yüz kuruşu geçmiyen tekaüd ve yetim 
maaşlarının tasfiyesine devam olunmak

tadır. 
Bu sene 40 kuruştan 7 .'\ k·..ıruşa ka· 

dar olanların tasfiyesi bitmit ve 1936 

malt senesinde 7 6 - 100 kuruşa kadar 
olan kısmın onar senelikleri verilmek i. 
çin şimdiden tebliğat yapılmıştır. 

Bu suretle bu tasfiyeye taalluk eden 
kanun hükmü de tamamen yerine geti
rilmiş olacaktır. 

Siva!' . Erzurum istikrazı 
Bu bahse nihayet verirken vermiş 

olduğunuz salahiyete istinaden 1935 
senesinde Sivas • Erzurum istikrazı

nın 4.5 milyon liralık üçüncü tranşını · 
da muvaffakıyetle neticelendirmiş bu
lunduğumuzu ve büyük türk milleti· 
nin milli vazifesini idrak ve ifa husu
sunda gösterdiği tehalükü büyük bir 
zevk ve minnetle arzederim. 

Bu istikrazın 1936 senesinde yine 
4.5 milyon liralık üçüncü tranşı da çı

karılacaktır. 

Milli bankalar 
Heyeti umumiyelerini akdetmiş bi

lançolarını neşreylemiş olan milli ban
kalarımız bir senelik iş hayatlarını kar
la kapatmışlardır. 

Bu netice hususi kredi işlerinin de 

1 iyi bir durumda olduğunu bize anlat
ması itibariyle üzerinde memnuniyetle 
durulacak bir hadise teşkil eder. 

Bankalardaki mevduat cüzdanları muh
teviyatı inkişafını muhafaza etmekte· 
dir. Bu vaziyet milli bankacılığın iş tu
tumu itibariyle yüksek mevkiini ifade 
ettiği kadar halkın bankalara olan iti
madının da canlı ifadesidir. Mevdua
tın korunması için alınan devlet ted
birlerinin ve milli tasarruf ve iktisat 
cemiyetinin kıymetli faaliyetinin de 
bu memnuniyet verici neticesinin alın
masındaki rolü büyüktür. 

Son Süzl~r: 
Sayın heyetinizi fazla tasdi etmek 

istemem. Sözümü bitirirken 1936 iş ha· 
yatınırzı ifade ve ihtiva eden bu büdce
nin tevazününde ve rakamlarının sami
mi ifadelerini muhafaza ve temin husu· 
sunda büdce encümeninin pek büvük 

ULUS 

Bu akşam Avrupa istasyonlarında 
dinlenebilecek seçme program 

(Ankara saati ile) 

Konıerler : 
19.15 Varşova (Piyano) 
21- Bükreş (Piyano) 
21 - Moskova (Konser) 
21.50 Belgrad (Konser) 
22.10 Varşova (Senfonik) 
22.15 Bükreş (Listz) 
24.30 Budapeşte (Konser) 

Halil müzik : 
19.30 Budapeşte (Tsigan) 
23.45 Bükreş (Şarkılar) 

Danı: 
19.55 Varşova 

21.10 Prag 
24.20 Belgrad 
24.30 Bükreş 

2·1.30 Budapeşte 

24.50 Ve.rşova 

A nl:am rudyosıı 

12.30 Plak yayımı ve ajans haberleri 
19.30 Klasik plak yayımı 
19.50 Doktor konuŞ;uyor 
20.10 Karpiç şehir lokantasından nakil 
20.30 Ajans haberleri 
20.40 Karpiç lokantasından nakil 

I sltmbul radyosu 

18 - Hafif musiki (plak) 
19- Haberler 
19.15 Muhtelif plaklar ve ses musikisi 
20 - Keman solo: Bayan Pakize izzet 

Nezih tarafından (Piyano refa
katile) 

20.30 Stüdyo orkestraları 
21.30 Son haberler 
Saat 22 den sonra Anadolu Ajansının 

gazetelere mahsus havadis servisi 
verilecektir. 

B. Leon Blum 
Kabine krizini 

uzatmıyacak 
Paris, 25 (A.A.) - Eko dö Pari ga

zetesinde B. Jan Hüten, diyor ki: 

"B. Blum, 4 haziranda Saro kabine
sinin istifası ile açılacak olan kabine buh

ranının devamı müddetini asgari hadde 
indirmek için kararlarını en çok yirmi 
dört saat içinde almak tasavvurunda

dır ." 

B. Hüten, yeni hükümetin eski kabi
nenin istiafsının ertesi günü kurularak 
bir kaç gün sonra meclis önüne çıkaca. 

ğını söylemektedir. 

B. Hüten, B.Blum tarafından mec
lise sunulacak olan ilk iki projenin şun

lar olacağım yazmaktadır: 

1. - Umumi af projesi, bu projenin 

sol cenah mensubu siyasal mahkumların 
lehine olması ihtimali büyüktür. 

2. - Endüstride kırk uatlik haftayı 

mecburi kılan proje 

B. lllum'un konuşmaları 
Pads, 25 (A.A.) - B. Leon Blum 

bugün tüze bakanı B. Dellosu kabul et
miştir. Siyasal mahfiller bu görüşmenin 
gelecek kabinenin dış bakanlığı mesele
siyle alakalı olduğunu sanmaktadırlar. 

İnbriltere ·Mısır 
Konuşmalara başladılar 

Kahire, 25 (A.A.) - lngiliz'lerle 
mısırlılar arasındaki konuş.-nalara tek

rar başlanmıştır. 

dikkat ve mesaisini yüksek huzurunuz
da zikretmeyi ve kenrjilerine teşekkür 
eylemeyi vazife bilirim. 

isabetli ve daima feyizli kararları

nızla 19JS senesi büdcesini nasıl nıu
vaff akıyetle tatbik etmiş isek, yeni se-
ne büdcesi üzerinde de esirgemiyeceği
niz irşad/arrnrnzrn ve yüksek dircktif
lerinizin ve büdce tatbikatının muvaf
fakıyetle başarllmasında yegane amil 
olacağına kuvvetle inanır ve takdim o- , 
lunan layihanın tasvib ve kabulünüze 
llyık olduğunu arzeylerim. (Devamlı 

alkışlar). 
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Faşist temayüllü Reks partisi 
Sosyalistlerle icat olil<lerin zararına 

olarak yirmi bir mebusluk kazandı 
(Başı ı. incı sayfada) 

partisi, bilhassa resmi katolik partisin
den ayrılmış olan katoliklerden mürek
kebtir. 

Öğrenilen son neticelere göre yeni 
meclisin vaziyeti şudur· 

Katolikler, 63, 
Sosyalistler, 70, 
Liberaller, 23, 
Reks partisi, 21, 
Cepheciler" veya "Flaman nasyona

listler", komünistler, 9. 

Seçimde kaybeden ve 
kazanan partiler 

Brüksel, 25 (A.A.) - İç işleri ba
kanlığının muvakkat rakamlara dayanan 
bir tebliğine göre, katolik partisi 10 ila 
15 mebusluk, sosyalist partisi 6 mebus
luk, liberal partisi 2 mabusluk kaybet. 
mişlerdir. Şimdiye kadar parlamentoda 
temsil edilmemekte olan "Reks"ciler 15 

ila 20 saylavlık elde etmişlerdir. Fla
man nasyonalistleri, evvelce ellerinde 
bulunan 8 mebusluğa 5 mebusluk, ko
münist partisi de 3 mebusluğa 5 mebus
luk daha ilave etmişlerdir. Bu tahmin· 
ler gece yarısına kadar gelen neticelere 
göredir. Kati netice bugün yahud ya
rın belli olacaktır. 

Bu neticeler, Belçika'mn üç ananevi 
partisi olan katolik, sosyalist ve liberal 
partilerini kendi etrafında toplıyan B. 
Van Zeeland'ın vaziyetini tehlikeye sok

mamaktadır. 

8. J" anderveld'irı bir nuıku 
Brüksel, 25 (A.A.) - Dün akşam 

seçimlerin ilk neticeleri ilan edildikten 
sonra "halkçılar evi"nde söz alan B. 
Vanderveld, şöyle demiştir: 

"- so~yalist partisinin uğramış ol. 
duğu hafif zayiattan faydalananlar bur
juvalar değil. komünistlerdir. 

Öte taraftan liberallerle katolikler, 

Sovyet · tngiliz 
deniz l'-onu~maları 

Moskova, 25 ( A.A.) - Radek, lz -
vestiya gazetesinde yazdığı bir maka
lede Londrada lngiltere ile Sovyet 
Rusya arasında yapılmakta olan deniz 
konuşmalarından bahsederek büyük 
harb neticesinde eski Rusya donanma
sınrn hemen hemen tamamiyle tahrib 
edilmiş olduğunu kaydettikten sonra 

diyor ki: 
" - Sovyet Rusya kendisine kar • 

şı düşmanlıklarını açıkça ilan eden 
devletlerin boyuna kuvvetlenen filola
rına karşı memleketi müdafaa içil! do
nanmasını yeniden yapmaya mecburdur. 
Bununla beraber Sovyet Rusya inşa e
dilmekte olan donanmasının kalitatif 
tahdidi için konuşmalara girişilmesine 
dair İngiliz hük:.imetinin teklifini ka
bul etmiştir. 

Tabii Sovyet Rusyanın böyle bir 

tahdide muvafakatı Almanyanın da İn
giltere ile buna benzer bir mukavele 

imzalamasına bağlıdır. Sovyet Rusya • 

nın ikinci ihtiraz kaydı, uzakşarka ait

tir. Japon donanmasının en mühim kıs

mı Sovyet Rusyanın Uzakşark kıyıları· 

na yakın olan denizlerde tahaşşüt etmiş 

bulunmaktadır. Sovyet Rusya, Japon • 

ya ile deniz sild.hlarının tahdidi için 
bir mukavele yapmak ister. Fakat böy
le bir mukavele henüz mevcud degil· 
dir ve uunun ıçindir ki, Sovyet Rusya 
U zakşaı ktaki donanmasının ne tahdidi 
ne de bu bapta mallımat vermek hu • 
suslarında kaydaltına giremez. 

Bununla beraber Sovyet Rusyanın 

bu hareket tarzı Avrupada deniz kuv
vetlerinin tahdidi işine engel olmama
lıdır. Esasen Uzak şarktaki Sovyet do
nanması Avrupa denizlerinde donan • 
malar arasındaki nisbet üzerinde bir 
tesir yapamaz. 

Eğer Sovyet Rusya Uzakşarktaki 

donanmasını tahdid etmek istemiyorsa 
bu doğrudan doğruya Japonyamn Va• 
şington andlaşmasını feshetmesi ve 
Londra ctenız konft>ransından çekilme
sini ı lıir neticesidir. Çiinkü Japonya 
bu suretle deniz silahları hususunda 
kendisini her türlü teahhüdden kurtar
mı, bulunmaktadır.,. 

"Reks" partisi lehine korkunç bir boz
guna uğramışlardır. Şimdiden görülü
yor ki faşizm hareketi, parlimento reji· 
minin normal bir surette işlemesini boz
mak istiyecektir. Bunun için bu tecavü
ze karşı sarsılmaz bir mukavemet gös. 
termemiz gerektir." 

Katoliklerin bozgunu 
Brüksel, 25 (A.A.) - Sosyaliı.. .in 

organi olan Pöpl gazetesi hususi bir ta
bında seçimlerin neticeleri hakkında fi. 
kirler yürütülmekte ve sağ ve sol cenah 
müfritlerinin yani ''Reb" partisi ile ko
münist partisinin katolikler, liberaller 
ve sosyalistler zararına kuvvet bulmuş 
oldukları kaydedilmektedir. Bu gazete, 
diyor ki: 

"Katolikler için bu neticeler hakiki 
bir vaterlo'dur, bir bozgundur. Sosya
list partisi, ehemiyetini gizlemekte hiç 
bir fayda melhuz olmıyan zayiata uğra· 
mıştır." 

Pöpl gazetesi şunları da ilave edi· 
yor: "Eliti.in bu neticelere rağmen sos. 
yalist partisi, gene yeni meclisin en mü 
him partisi olacaktır." 

Reks partüıiııin progr<Jmı 
Brüksel, 25 (A. A.) - Reks partisi

nin genç lideri B. Leon Dögrel "Nasyon 
Belj" gazetesinde diyor ki: 

Reks partisinin zaferi, bir hareket 
noktasıdır. Bu zafer, partilerin dikta
törlüğünü ezecek ve millete kaıar ver
mek ve hareket etmek hüriyetini vere
cektir. Bizim gayretimiz, tamamiyle 
meşrutiyet çerçivesi içinde yapılacak
tır. Bazı memleketlerde mevcud olan 
askeri oligarşilerle hiç bir alaka ve 
münasebetimiz yoktur. Parlamentoda 
memleketin canlı menfaatlerini müda
faa edeceğiz. Bu menfaatler şunlardır: 

"Milli müdafaa, vicdan huriycti. 
Bunların en hararetli ve azimkar taraf
tarları olacağız". 

lngiliz 
Müşkül 

hükümeti 
vaziyette 

(Başı ı. inci sayfada) 
çirmek için bir propaganda mücadelesi 
yapacağı kestirilmektedir. Negüs, ltal
yaya karşı tatbik edilmekte olan zecri 
tedbirlerin muhafaza edilmesi ve hatta 
bunların şiddetlendirilmcsi davasını 

güdecektir. 
Londradaki Milletler Cemiyetinin 

hararetli taraftarları. Necaşiyi parlak 
bir surette karşılamağa hazırlanmak

tadırlar. 

Negiisün Londrada bulunmasının İ
talya aleyhinde büyük nümayişler ya
pılmasına sebebiyet vermesı ihtimal 
dahilindedir. 

Milletler arası satranç 
müsabakaları neticeleri 

Moskova, 25 (A.A.) - Milletlerara
sı satranç müsabakalarının sekizinci 
devresinde, Riumin, Kahn'ı, Flehr, E
liska.zes'i, Kapablanka, Lilienthal'i 
yenmiş. Botvinnik • Ragozin, Löven
fiş - Lasker berabere kalmıştır. 

9 uncu devrede: Kahn • Flehr'i yen
miş. Kapablenka • Eliskazes, Botvia· 
nik • Lövenfiş, Ragozin • Lilienthal 
arasındaki partiler de beraberlikle bit
miştir. Lasker • Riumin arasında yapı
lacak parti sonraya bırakılmıştır. 

Fransız eshamı düşüyor 
Paris, 25 (A. A.) - Finansal hafta

nın bariz vasfı, fransız eshamının diış· 
mc .. i olmuştur. Bu düşmeye biraz da 
B. Juho'nun umumi iş konfederasyonu 
milli komitesinde söylemiş olduğu nu
tuk ve bilhassa bu nutkunda doktor 
Şaht'dan mülhem olan "iş anla§'D2la
ları" sistemine ve bazı esas sanayün 
millileştirilm esine yapmış olduğu tel
mihler sebebiyet vermiştir. 

Borsa mahfillt>ri, B. Juho'nun beya
natının B. Blum'un geçen pazarki nut
kunun yapmış olduğu tesirin tamamiyle 
aksini hasıl etmiş olduğunu söylemek· 
tedirler. 

Umumi düşünce, iktidar mevkiinde 
husule gelmiş olan fasılanın sebeb ol· 
duğu kararsızlık devresi bitmeden ev· 
vel vaziyette selah husul bulmasının 

imkansız oldu~u merkezindedir. 
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.- l'k ambalajlarda bulunur. 2 ve 20 komprıme ı 
. k rimelerin üzerinde halis-

AmbalaJ ve omp 

1
. 1 C) markasını arayınız 

liğin fimsa ı o an W 

Burdur V alili~ind en: 
~ l k t hastahanesi insaatmdan 

· d pılacak mem e e ı·f haddi But dur Merkezın e ya k kapalı zarf usu ı e 
( 17000) Jiralık bedeli. keşifli olan 2~

5~~1 salı günü saat ı.s de iha.~e 
layık görüldüğü takdırde Mayısın ~ d n talip olanların ıhale gu
edilme k üzere ek~ilt~eye çıka;;~~::t~a~anlrğma müracaatla ehliyet 
nünden en az sekız gun evvel. 1 nı Maliyeye yatırmaları ve 
vesikası almaları ve% 7,5 temınatklfara :r~air vesiklarrnı göstermek 
Ticaret odasrnca da kavıtlı 01~~ arın "menine gelmeleri ve bu 

. d Vılayet encu . . .. 
suretiyle 0 aün ve saatın e k .f melerile şartnamesını gor-,.. 1 k ve eşı na l . 
hapta daha fazla izahat a rna 

0
. 1 t"rliiiTiine müracaat etme en . v·1~ t Nafıa ıreıı: o tnek istiyenlerın ı aye 1-2036 • 

iliin olunur. (1101) - -

-A~liara V alili~ind en~ ~ 
. Merkez kazası 1936 malı yılı taş, 

(20751) lira bedellı An~a~a bir seneliği kapalı zarf usulü ile 
Kum, Tuğla ve saire rcsmının . A 

artırmaya çıkarılmıştır. . .. .. saat 15 de vilayet daımı en-
İhale 1 Haziran 936 pazartesı gunu 

tümeninde yapılacaktır. luk muvakkat teminatla~iJ.le it~-
Taliplcr ( 1556) lira (33) ~~ru~ . ve kanunun tayin ettıgı vesı-

bari mali vesikalarını ve teklıf erını h"ku"mleri dairesinde saat 
·h le kanunu u 

kalan artırma eksiltme ve 1 a. r .. e vermeleri ıazımdrr. .. 
14 de kadar daimi enciimen re~~~~a hususi muhasebe direktörlu-

Şartnameler parasız olarak t-1984 , 
jünde dağıtılar::>,·t1r (1079) 

1 d Yaptırılacak iki 
renne - Ünye Yo un a . 
köprüye ait ilan 
Samsun Valiliğiııdcn =.. . 

. .. .. irmİ bin sekizyuz. doksa.n .?es l!ra 52 
1 - Terme kourusu 20~95 .. Y .. 15700 on beş hın yedıyuz hra 45 

elli iki kuruş ve Milic kopru~~ b d oJleri yekünu ceman 36595 otuz 
kırk beş kuruş olmak üzere ~eşı ~ ~-san yedi kuruştur. 
altı bin beş yüz doksan beş !ıra 9?ki ~7n yedi yüz kırk beş liradır .. 

2 - Muvakkat teminat 2745 1 
• a.ünü saat 12 de vilayet daı-

3 t 936 curnartesı " - hale 30 mayıs 1. le yapılacaktır. 
tni encümeninde kapalı zarf usu ıy 

4 - Bu işe aid evrak şunlardır: 
A - EksÜtme sartnaınesi 
B - Mukavele 'projesi · esi 
C - Nafıa isleri seraiti umumıy 
D - Fenni Şartn~nıeler .. 
E - Kesif hulasa ceclveh 
F - Proie. f ,,.,, .. dürlü17ünde görebilirler. 
İ ·ıA et Na ıa ,,l u "' b 1 stiyenler bu evrakı vı ay . . T' ret Odasınrla kavıth u un-
5 . h·ı ek ıcın ıca . ·1 N f 

d 
_ - Eksiltme.,e gıre _ ıdm iş yanmıs olduğuna daı.rbvı ayet a ıa 

~:una ve bu iş derecesın e d .. k ·dilmiş vesika ı razı şarttır. 
Murlürliiüiinrlen alınmış veya ~.a~. 1 e:"akı ~örmüş addolunurlar. 

6 - Eksiltmeye girenler butun f ·k nacak ve teklif mektupları 
7 · t ·ık zar a 0 1 k - Vesikalarla temına .1 • ikinci bir kapalı zarfta o aca tn. 

Pullu olchığ'u halrte o zarfın ıçınd~ t evet imu mukabilinde en-
8 - Zarflar ihale saatinden bırlsaa ktır Posta ile gönderi1e-

c.. d'Jmis bu unaca . 1 
umen reisli~ine teslim e .. 1 •. -.. maddede yazılı saate kadar ge • 

cek mektupların nihavet ucuncu .1 ı'yı·ce kapatılmış olması 
ın· "h··r mumu ı e 

A ış olmasr ve dış zarfın mu .u er kabul edilmez. .. 
la:zrmdır. Postada olacak gecıkmel ksiltme ve ihale kanununun hu-

9 - İhale 2 190 sayılı artırma e 
kümlerine göredir. • t ame eksiltme şartnamesi vı: 

10 - Kesif hülasaları Fennı şar 11

1 b 1 ve lzmir Vilayetten 
tn k , 1 . Ankara stan u 967 u avele proiesi suret en . . • . ( lOfi5) 1-1 
:Nafta M·· _, .. 1 ·;ı· k~ı~·~'.!;_!"~ö::_n~d;;er~ı~lnı~ıs~t~ır~ . ..,!.~:.:.----------- llntır 1~ erın .. 

Afyon ilhaylıITT.ndan : . . t? . . 1 etmiş bın kılo Moto-
. 1 - Muhammen bedeli yedı bın lıra ~ani zarf usulile Vilayet 

Erın ~. Haziran 936 cuma ~1:ü saa~ 15 d~ a:a~ere eksiltmeye kon
ncumeni salonunda katı ıhalesı yapı ma 

ttıuştur. • . "525" lira muvakkat teminat 
2 - Eksiltmeye girmek ıstıyenler ·· ve saate ka-

verecckler ve teklif mektuplarını yu~arda yazılı lun 
dar Vilayet Enciimen reisliği~eA ver~r ~~~~:ki:'~e~~~sesi Direktör-

3 - Bu ise aid şartname Vılayet e 1-2000 
lü ğünden bedelsiz olarak verilir. ( 1082) 

• •• •• 
Anl{ara Yülcsel{ Ziraat Eııstıtusu 

Rel{törlüğünderı : 
H • M ıs 937 sonuna kadar bir sene müd 

d azıran 936 ibtidasmdan ay . .. .. .. 530_580 talebe ile 120-
1 etle ~}nka.ra Yüksek Ziraat .. ~nstıtus:;~: emekleri kapalı zarf 
4o ınustahdemiııinin sabah, ogle, vı: h ş · y 936 tarihine rastla· 

tısıı 1 iyle eksiltmeye konulmustu~. ~ ır .. azır~ilecektir. Fazla iza-
Yan pazartesi günü saat 15 de ıha c;ı ıcra 

1 
· Yüksek Enstitü 

hat ve par:ısız sartnarnesini alma~ ~ste_Yen erın lan 10042 

Jİ.'lare Miidiklü~line ve talihlerin ıkıknbcı ·7la~falk~~t~rtıcrinin iha-
lr<ılık b • k '· a vcTrı"' ma uz aı ıy a 

1 :ını{a me tuı:.Hl vev. ' . . r -· , vercmleri ve 
. erll'n lıir sa.at evvdinc karfar Komısyon reıs ıgın~ •.. A Iunur 
ıhaJe saatmda komisyonda hazır bulunmalarr gerektıgı ılan o . 

(104r,) 1 ~ 1918 

İktisat Vekaletı 

Türliofis Baş canlığından: 
1 - 1 Haziran 1936 ila 31 Mayıs 1937 tarihleri arasında Türk

ofisc;e Ankarada Çıkarılacak Türkçe ve Fransızca bültenlerin bas
tırılması açık eksiltme ile ihaleye konulmuştur. 

2 - Türkçe bültenler on beş günde, Fransızca bültenler ise ay· 
da bir defa çıkarılacaktır. 

3 - İhale 28 ılayıs 936 tarihine tesadüf eden perşembe günü sa
at üçte Ankarada İktrsat Vekaleti Türkofis dairesinde toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. 

4 - Fazla tafsilat almak ve fenni sartnameyi görmek istiyenle-
rin Türkofis M~rJ..ez Müoürl;i·iine miiracaatlan. (1025) 1-1891 

Evlraf Umum 
Müdürlüiünden: 

Tahmin edilen 
Akar Yıllık kirası 

Vakfı 
Kayabaşı 

İbadulah 

No: Lira Kr. 
77 30 -
62/ 3 65 -

Akarın nevi 
Hane 

Akarın mevkii 
Kayabaşı cin deresi 
Kapanhan yokuşu Ket-
hüda mağaza 

•• 61/ 1 250 - ,. ,, mağaza 

Tirit oğlu 
Hasan paşa 
Saraç sinan 

" ,. 
,, ,, 
,, ,, 

Abdülhadi 

54 
36/23 
34/ 56 
28 / 57 
27 1128 
24/ 126 

7/20 

160 -
480 -

60 -
20 -
57 -
52 -

675 

Koyun pazarı 

•• 
At pazarı 
Aslanhane 

" " ., ,, 
Hacı ayvaz koyun -

ve ardiye 
Dükkan 
Dükkan 
Baraka 

" " ,, ,, 
,, " 

pazan Dükkan 
,, ,, Koyun pazarı pideciler ,, ,, 45 960 

Muslahattin Koyun pazarı hacı -
ağa 17619 4260 - ayvaz Han 

,, ,, 17 5/4 240 _ ,, ,, Dükkan 
,, .. 174/ 5 240 - " " " .. 
.. " 173/ 6 360 - ,, " " " 

Yukarda yazılı vakıf akarların ı Haziran 936 gününden 31 ma-
yıs 937 gününe kadar bir senelik kiraları 23 Mavıs 936 dan itibaren 
on gün müddetle ac;ık artırmaya konulmustur. İhale 2 Haziran 936 
salı giinü saat on becte V:ol{ıf anartımanda Varidat ve Tahsilat Mü
dürlii<?;ünrle vaprlacaktır. İsteklilerden% 7,5 teminatı muvakkate alı
naci!!ktır. Tutmak ve sartlarınr ö<Yr•nmek istiyenlerin her gün vari-
dat Miidiirli; öiinP o-e1meleri. (1121) 1-2079 

l(ültür Bal{anlığından: 
Ankara'da yapılmakta olan Sıyasal Bil 

giler Okuluna ait tesisat eşyasının 
eksiltmesi 

ı - Ankara'da Cebecide inşa edilmekte olan Sıyasal Bilgiler 
Okuluna ait Mobilya tesisatı eşyası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konumuştur. 

2 - Tesisat eşyasınm keşif bedeli 49.988 lira 16 kuruştur. 
3 -Bu işe ait evrak şunlardır: 
a) Mobilya ptanları 
b) Keşif defteri . . 
c) İmal edilecek mefruşatın lıstesı 
d) Mobilya plan listesi 
e) Umumi fenni şartname A . 
f) Umumi fenni şartname lahıkasz 
g) Eksiltme şartname~i •. 
h) Mukavelename pro1esı 
İsti yenler bu evrakı 2 yr~ ~~? kuruş k~rşıhğında Bakanlık yük

sek öğretim Genel Direktorlugunden alabılirler. 
4 - Eksiltme 1 Haziran 1936_ tar~~ine gelen pazartesi günü saat 

15 de Ankarada Kültür Bakanlrgı Y1;1ksek Genel Direktörlüğü day
rasında toplanacak Arttırma ve. ~ksıltme Komisyonunda olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek ı~ın: 
a) 2490 sayılı Arttırma. Eksıltme ve İhale Kanununun 17 inci 

maddesine uygun 3750 liralık muvakkat teminat vermeleri. 
b) Ticaret Odasına kayıtlı b~lunması 
c) İsteklile.-in Mobilva Fabrıkası sahibi olmak ve asgari, kabulü 

katisi yapılmış (20.000) liralı~ mob~lyayr fabrikasında yaptığına 
dair, idarelerinden almış oldu~u vesıkalara istinaden Bayındırlık 
Bakanlığına. eksiltme gününden en~ son sekiz gün evvel müracaat 
ile fenni ehliyet vesikası almaları lazrmdrr. 

6 - Teklif mektunları ihale günü saat 14 de kanr.r komisyon 
reisine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilen mek
tupların nihayet 4 üncü maddede yazılı ihale saatine kadar komis
yona gelmic; olması lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
mez. ( 1~) 1-1987 

Ankara Valiliğinde: 
Ankara Cubuk barajı asfalt yolunun 8 +700 - 8 + 910 uncu ki

lometrelerinde yapılacak istinat duva.rı, iki metrelik beton arme 
tabyeli menfez ile duvar ve menfez cıvarrnda yapılacak imliilar 27 
mayıs 936 carşamba günü saa.t 15 de An.kara vilayet nafıa müdürlü
ğü odasında toplanacak eksıl.tıne komısyonunda ihalesi vaprlmak 
Üzere kapalı zarf us:.ılile ek~dtmeye konulmuştur. Keşif bedeli 
11570 lira 64 kurustan ibarettır. 

Muvakkat teminat 868 liradır .• !stekiiler mukavele projesile ek
s~lt,me şartnamesi, hususi ve ~e~.nı .. s:ı.:tname ile huHlsa keşif cetve
lını Ankara vilayeti nafra m:1durlugunde görebilirler. 

İsteklilerin t~klif mektuplarını: muvakkat teminat mckt11h11 ve
ya makbuzu ile ticaret odası vesikasr ve bu is icin nafıa miiilür1ü
ğünden alacakları f~nni ehliyet vesikalarile birlikte ihale glinü sa
at 14 de kadar eksiltme komisyonu reisliğine tevdi etmeleri lazım-
chr (QQO) 1-18S8 

~w1rJ:r1z1r1ı İŞ BÜROSU c1r1r1r1rL~ 

1 Y ~n~~~~~~ ,~?.~~k ,r,:~.~~da: 
Z - Doğru ve çabuk tercüme ve daktilo işlerini yaptırmak 

istivenler 1 
i 3 - İnşaat yaptıracaklardan taş, kum ve çakıla ihtiyacı o-

lup da uygun fiat ve çabuk vesaitle tedarikini arzu edenler ve 
her türlü nakliyat işleri olanlar iş1erini emin hir surette yal-

Hj nrz büromuza yaptırırlar. KERİM ERTAÇ mı 

~ş~ fE fE :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :ı: :.\.:il~ 

Elektrik tesisatı eksilttne si: 

Bartın Belediye Riyasetinden : 
Bartın elektrik tesisatı 8-5-936 tarihinde ihale eıiilmı.-1: iızc:-: 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşsa da bu işe toptc'ln q;te!tli ~ıkr.-.. 1-

ması dolayısiyle 1700 lira keşif bedelli mevcut binanm santra: ı>':
nası haline ifragı işi Belediyece yaptrrılmak ve 1875 lird xc:,.if b~
delli ağaç direkleri ayrıca eksiltmeye konulmak surrtiyb hıı r.k· 
siltmeden çıkarılarak santral, lokomobil, Alternatör - tev~i t,ıblc • .ı, 
kablo, muhavvile merkezi ve bunların temel ve montajları ..,e sebekc 
tesisatı ve sair bilcümle teferruatı kapalı zarfla yeniden eksiltm\"ye 
konulmuştur. 

1 - Elektrik tesisatının muhammen keşif bedeli 31844 lira, mu
vakkat teminat 2388 lira 30 kuruştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: A - Eksiltme şartnamesi, B • Mu
kavelen~e projesi, C - Fenni şartname, D - Proje ve plcinlar, 
E - Keşıfnameler ve teferruatı. 

3 - İstekliler bu evrakı Bartın belediyesinde görebilecekleri 
gibi bedeli mukabilinde İstanbulda taksimde İstiklal Apartımanın
da Elektrik mühendisi Hasan Halet'den alabilirler. Proje ve plan
lardan baska evrakı İstanbul ve Ankara Belediyelerinde görebilirler. 

4 - Eksiltme 26 Haziran 936 cuma günü saat 15 de Bartın Be
lediye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 26-6-936 cuma günü saat 14 e 
kadar 2490 sayılı kanun ile mu~yyen vesaiki Bartın Belediye Riya-
setine vermek şarttır. (2740) 1-2066 _____ _ 

Bayındır Belediyesinden : 
Bayındır Belediyesinin bir senelik Mazot ve makine yağı ihti· 

yacının teminini kapalı zarf usulile 9-5-936 dan 30-5-936 ya kadar 
yirmi gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. İhale 30-5-936 cumar
tesi günü saat 11 dedir. İsteklilerin şartnameleri Bayındır Beledi-
yesinden aramaları (1033/1195) 1-1908 

Kültür Bakanlığı Sabnalma 
Komisyonundan : 

Kültür bakanlığı otomobili için almacak bir senelik tahminen 
6340 litre benzin açık eksiltmeye konulmuşutr. İsteklilerin şartna
meyi görmek için her gün gereç direktörlüğünde ve eksiltmeye gi
receklerin de 4.6.936 perşembe günü saat 14 de Gereç direktörlüğün
de müteşekkil komisyona malsandrğma yatırılmış muhammen kıy 
met 1680 liranın teminatı olan 126 liralık teminat makbuzu ile mü-
racaatları. (1037) 1-1912 

Niğde Belediye Reisi iğinden~ 
1 - 9017 lira bedeli keşifli Niğde Merkez kasabada yapılacak 

fenni mezbeha kapalı zarf usulile yap:ilacaktu:. 
2 - İstekliler mezbehaya ait şartname ve planları Niğde ve An

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

15 de yapılacaktır. 
4 - İstekliler ecnebi olduğu takdirde kanuni mezuniyet ve ehli

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

sinde gösterildiği veçhile teminat alınacaktır. İhaleden sonra temi
nat akçesi bir misli daha artınlacaktır. 

6 - Teklif mektupları ihale zamanından bir saat evet Belediye 
dairesine teslim olunacak ve hariçten gönderilecekler de iadeli te
ahhütlü olarak posta ile yetiştirilecektir. Gecikmeler kabul edilmez. 

7 - Teklif mektupları 2490 numaralı kanunun tarifatına ve hü
kümlrine uygun olarak hazırlanmış olması şarttır. (1129) 1-2097 

1 ANKARA LEVAZIM AMİRL1Gt 1 
SATIN ALMA KOM1SYONU 1LANLARI 

İLAN 
1 - Tekirdağında teslim şartile "125000" ve Malkarada teslim 

şartile "70000" kilo sığır eti kapalı zarf usuli ile münakasaya ko
nulmuştur. Tekirdağ sığır etinin beher kilosunun muhammen bede
li 25 kuruş ve Malkaranın muhammen bedeli 25 kuruş 75 santimdir. 
Tekirdağınm muvakkat teminatı 2343 lira 75 kuruş ve Malkaranın 
muvakkat teminatı 1338 lira 75 kuruştur. 

2 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul Levazım Amirlikleri satın 
alma komisyonunda her gün görülebilir. 

3 - İhalesi 27 mayıs 936 çarşamba günü saat "onattı" ve ,,onyedi'' 
otuzdadır. 

4 - Teklif mektupları ihale saatından bir saat evel komisyon 
başkanlığına verilecektir. 

5 - Eksiltmeye girecekler 2490 sayıh kanunun üçüncü madde. 
sindeki belgeleri birlikte bulundurmağa mecburdurlar. 

' (1019) 1-1888 

İLAN 

Cinsi Mikdarı 
kilo 

Yeşil ayşe kadın fasulya 2500 
., barbunya ,, 1000 
,, Çalı ,, 1000 

Patlıcan 2000 
Dolmalık biber 500 
Kırmızı domates 2500 
Kabak 800 
Taze bakla 600 
İspanak 1500 
&m~ 400 
Patates 1200 
Sovan 2500 

Muhammen bedel 
Lira ku 
200 

80 
80 

250 
75 

200 
40 
30 

232 ;Jli 

80 
96 

200 

ilk tenıi:ıcıt 
Lira k~ı 

• 1563 50 117 3.5 
Kırı~kale askerı sanat mekteb1eri ihtiyacı olan on iki ka1eı:r. :ıcb· 

ze 9 hazıran 936 salı g.ünü saat 14:17 ye kadar açık eksiltme sı;~etite 
satın a.lmacak~ır. Talıplerin yukarda yazılı muhammen bed .. liı.~ 
~~~abı1 117 lıra 3:5. ~~ruş ilk teminatlarını Kmkkalc askcrt fab· 
rı a ar m11ha~ebecılıgıne yatırarak belli gün ve saatte mektev :;a .. 
tın alma komısyonuna gelmeleri. (1099) 1-2053 ' 

İLAN 

1 - ~~men birlikleri ihtiyacı olan 38900 kilo sa<le yaaı ~a ... 1\1: 
zarf usulı ıle alınacaktır. " ' 

~-:_ Münakasası 4:6.936 perşembe ~ünü saat onbcşte yapıla.- .. i tı ·, 
. Umum tahmın. tutarı 33065 lıra olup muvakk.1t rem "u~ı 

2.s20 lıradtr. Şartnamesı her gün komi.svonda görül~l.ıilir. btc l('l.' lc
rın ~490 sayılı kanunun 2. 3. üncü madd~lcrinde yazılı "csık.ılar~-t 
t~mınatı muvakkate makbuz \•eya ba .... lYa mektuplan ilt> ilı:ıle rad· 
h1 d b" . ·~ n en ır saat evet teklif mektup'armr Bornuvad:ıki askeri' s.eot.n 
alma komisyonuna vermeleri. (1018) 1-188'/ 
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Foto A atö ·Is eri Temiz, Ucuz, ve çabuk olarak 
Kendi atölyemizde yapılmaktadır. 

Halil Naci Mıhcıoğlu ticaret evi Tel.1230 
'1i r1x1x1x:ı:Jr.txı,:;;cx1T1x1x1T1xl!r1TJ:r1xJ:r1x1x1x1xJ:r1x1ı 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı : 

SÜMER BANK 
Umumi l\lüdürlüğünden: 

1. - İstanbul Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası si
lindir dairesi revir inşaatile demir ambarı tami
ratı vahidi fiat esasile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
İnşaatın muhammen bedeli 37.091 lira 80 kuruş-
tur. 

2. - Bu ise ait eksiltme evrakı şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Fenni şartname ve zeyli. 
D) Ölcü usulleri 
E) Vahidi fiat ve keşif hulasası 
F) Projeler, termin pianı 
Talip olanlar bu evrakı 800 kuruş bedel mukabi
linde Sümer Bank Ankara ve İstanbul şubeleri 
veznelerinden satın alabilirler. 

3. - Eksiltme 11 Haziran 1936 perşembe günü saat 
15 de İstanbulda Galata'da Bankalar caddesinde 
Sümer Bank subesinde icra edilecektir. 

4. - E csiltme kapalı azrf usulile olacaktır. Taliplerin 
2782 liralık muvakkat teminat vermeleri Iazım
dır. Eksiltmeye girecekler 30.000 liralık bir tek 
bina yaptıklarına dair vesaiki eksiltme günün
den bes gün evveline kadar Ankarada Sümer 
Bank Umumi Müdi.irlüğiine ibr~z veya posta ile 
gönr1.,.recekler ve cı.lac<'lkları ehlivet vesikasını 

teklif mektuplarına raptedeceklerdir. 
6. - Teklif mektunlan vukarcfa yazılı gün ve saatten 

bir saat evveline ı~adar Siimer Bank İstanbul 
stıhesi mürliirlfüff "" ... m::ıl,.bn?. mPkah;llnne tevdi 
edilmis bulunm::ılıdrr. PMt<t ile ?-"ÖnoerilPcek 
rn.e~tunlarm ihale sP~tmdrın bir saat evveline 
k~dar ı:relmic; ve wrf1arm kanuni selı-ilc .. 1~ ... n::ı-

1-211 Q 

Viyanada Phönix Hayat 
Si~orta Sirketi. 

-» 

t LAN 
Viyanada Phönix Hayat Sigorta şirketi hakkında 107 sayılı res

mi ceridede neşredilmiş olan 8 Nisan 1936 tarihli kanunun 1 inci 
maddesine tevfikan ve Avusturya Dahiliye Vekaletinin 9 Nisan 936 

1 
günlü ve 139743/ 12-1936 sayılı kararnamesi mucibince Viyanada mu
kim Avusturya Ticaret ve Sanayi Kontrol Bankası, Phöniks Hayat 
Sigorta şirketinin tasfiye ve idare memurluğuna tayin edilmiştir. 

Viyana'da Avusturya Ticaret ve Sanayi Kontrol Bankası bu ta
yin keyfiyetini ilan etmekle beraber, kanunun 9 uncu maddesi ah
kamına istinaden bilcümle alacaklılarım 1 Haziran 1936 tarihine 
kadar Phönix Hayat sigorta şirketine müracaatla, matlt'.'ıplarmın 
kayıt etmelerine davet eder. Zikredilen kanunun 9 uncu maddesi 
sarahati veçhile müddet muayenesi zarfmda müracaat ve alacaklı
larım kaydetmemiş olanların hukuku ziyaa uğnyacaktır. 

Kayxd muamelesinden istisna edilmiş olanlar şunlardır: 
Sigorta mukavelenameleri mucibince alacaklı olanlar, maaş veya 

ücretten dohıyı sirketten alacaklı olan memurlar, ve keza sirketten 
tekaüd veya malUliyet maaşı alanlar. Bu istisna keyfiyeti, muka
bil sigorta veya red ve temlik mukavelenamelere istinaden alacak
lılara samil değildir. 

Phönix hav~t sigorta sirketine karşı bu gibi alacaklrlarm tesbiti 
için 8 Nisan 1936 tarihindeki vaziyet hesabiye kabul edilmiştir. Yu· 
karda zikredilen kanun ile bunun 9 ve 10 uncu maddeler ahkamına 
<ılakadaranının nazarı dikkati celb olunur. 

Viyana 10. Nisan 1936. 

Av st rva Ticaret ve 
Sanayi Kontrol Bankası 

1-2129 
----------------------------------------...;.- ~~-----

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCASET MEMUR-
LUÔUNDAN: 

Ankara vilayetinde Akköprü semtinde İstanbul caddesinde (120) 
numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından olup Ankarada İstanbul 
çarşısında 52 numaarJı mahalli, il,;amegtahı ticari ittihaz ederek ko
yun ve sıiYır müteahhidli2;i ticaretiyle iştigal eden ve Ticaret Oda -
sının 73 sicil numarasında mukayyet bulunan Abdullah'm unvanı 
ticareti Ahd111Jah Sade olarak tescil edildi~i gibi bu tmvamn imza 
şekli de tirarct kanununun 42 inci maddesi muci~ince dairece 
25 - 5 - 035 tariHnrle tesril edi1di1Ti ilan olunur. 1-2134 

sta hul Dördüncü Noterine 
Fethi Halil tarıifından gerek kendi şahsı namına ve gere.k Fet

hi HaJil ve !rnrdeşleri Yaman Kollektif şirketi namma Ankara 
ikinci Noterinden 8 Ağustos 934 tarih ve 7345/209 numara ile bana 
verilen vekaletten istifa eyledim. Keyfiyetten haberdar olunması
nı teminen hu ihbarnamelerden bir nüshasrnın Fethi Haiil'e tebli
ğini bir nüshasının dairenizde hıfzını ve birer suretinin ücüncü şa
hıslarca malfım olmak üzere Ankara ve İstanbulda münteşir yevmi 
gazetelerle nec:ir ve ilanını dilerim. 

Harun Saffet: 
Beyoğlunda Osmanbey Bomonti caddesi 
Kimv:ı"'er Hulkibey apartmıan 4 sayı-
1r dairede. 
No. 5zı;g 
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20 Mayrs 1936 
İmza: H. Saffet. 

Bu iltJı,., .. n.,-nenin ir nüshası 20 Mayıs 1936 tarihinde vekil Fet
hi H:tlil"e t bl"P, erlilmi<>tir. 

Resmi mühür: T. C. !STANBUT, DC1RDÜNCÜ NOTER ALİ 
MURT AZA ERDİL. İ'Tlza: M. Erdil. 

Bu illln S11reti taleb ve.r.hile nesir ve iHin edilmek üzere Ankara-
da ULUS gazetesine gönderildi. ' 21 Mayıs 1936 

1.-?1.?1 

---------=----amm----İstanbul Dördüncü Noterine 
Harun Saffet tarafından gerek kendi namına ve gerek Alümin

yum (Matra). Çelik (Başlık) - Gaz (Maskesi) ve maden işleri fab
rikası limited sirketi namına İstanbul Dördüncü Noterinden muh
telif tarih ve ~umaralarla musaddak vekaletnamelerle bana verilen 
vekaletlerden istifa eyledim. Keyfiyetten haberdar olunmasını te
minen bu ihbarnamelerden bir nüshasının Harun Saffet'e tebliği
ni, bir nüshasının vekaletname kayrdlarına işaret edildikten sonra 
dairenizde hıfzını ve b:rer suretinin üçüncü şahıslarca malUm ol
mak üzere Ankara ve İ stanbulda münteşir yevmi gazetelerle neşir 
ve ilanını dilerim. 

Fethi Halil Yam:ı.n: Bevoğlunda Feri- 20 Mavıc:: 1936 
köviinrle Ergenekon caddesinde 125 No. da İmza: F. H. Yaman 
No. 5259 

212 
Bu ihbarn?mPnin hir n;; .. ı,asr 20 Mayıs 1936 tarihinde vekil Ha

run Saffet'e tebliğ er'lilmi ·tir. 
Resmi miihür: T. <'. tST A 1'IBTTT, nl"\RnÜNC1l NO'T'ER ALİ 

20 Mayıs 1936. MURTAZA PPnh,. frnza: M. Erdi!. 
Bu il!ln sııreti taleb vechile ner:,. ,.,1·1,.,.,,,1. ;:.,ne ULUS P'"7P+e-

c::inP O"i'\nderildi. 21 J\/f";'l\'IS 1 ()1fi 1-2\27 

Bavınc ır B'fl!ediyesinden: .. 
Bavındrr Kac::abac:ının '1-liha-.rr harita ve müsatkı'cel nlanltırının 

almm~sı ve tersimi isi 20·5-936 tarihinnen 20·6-936 tarihine kadar 
bir av için<le naz<ırlıkla vP mevr. 11t o:;;ırtn"meler dahilinde ih<>le olu
nacaktır. Talin olanların Bayındır Be1edive'"iııA müracaat etmeleri. 

(1316) 1~2120 

Ankara birinci sulh hukuk mahkemesinden; 
Hacıbayramda Ayvalı su deposunda Kamile varisi kardeşi Mus

tafaya: 
Müştereken maliki bulunduğunuz bir gayri menkulün şuyuunun 

izalesi zımnında Emlak ve Eytam Banl;asmın aleyhinize ikame etti
ği izalei şuyu davasr icin g<>lip bir <lefide bulunmanız veya bir vekil 
göndermenize dair 7 - Mayıs - 936 tarihli Ulus gazetesindeki ilanen 
tebligat üzerine gelip bir defide bulunmadığınız veya bir vekil gön· 
dermediğiniz göriilmek1e verilen gıyap kar.-rının adresinizin meç
hul olmasrndan dolayı ıısulün 141 inci maddesi mucibnice ilanen 
icrasrna karar verilmiştir. 

Muhakeme- 15 • 6 - 936 sae1t 9,5 fa muallaktrr. Yevmi muayyende 
gelmeJiz veya bir vekil gönrlermeniz akc::i halde mahkemeye kabul 
ohmmıvaca<Tınr1 20 "'tin miirfr1etle ilanen bildirilir. 1-2136 

Ankara birinci sulh hukuk mahkemesinden 
Ulucanlarda Ağaçoğh:. Camii karşısında 17 No. lu evde Nadireye: 
Müctereken malik" bulundugunuz bir gayri menkulün şuyuunun 

izalesi zımnında Emlak ve Eytam Bankasının aleyhinize ikame etti
ği inlei şuyu davasr için gelip bir defide bulunmanız veya bir vekil 
göndermenize dair 7 - Mayıs - 936 tarihli Ulus gazetesindeki ilanen 
tebligat üzerine gelip hir defide bulunmadığınız veya bir vekil gön
dermediğiniz görülmekle vPCilen gıyap kararının adresinizin meç
hul olmasından dolayı usulün 141 inci maddesi mucibnice ilanen 
icr"lsrna karar veril~istir. 

Muhakeme 15 - 6 -·936 saat 9,5 ğa mual1aktxr. Yevmi muayyende 
gelmeni1 veva bir vcVil gönrlerrneniz aksi halde mahkemeye kabul 
olunmıvar::ı "'rnrz 20 .,.iin mii<l<let1e illlnen bildirilir. 1-2137 

daima güzel 
()aima ~enç 
KANZUK 

Balsaınin kremi 

Elli senelik bir ma?:iye malik 
ve dünyanın her tarafında tak
dir kazanmış güzellik kremidir. 
Cildinizin güzellik ve tazeliğini 
daima muhafaza eder Balsamin 
kremi memleketimizin kibar me
hafilinde rağbet görmüş ciddi 
bir kremdir. Çilleri ve buruşuk. 
ları izale ederek tene fevkalade 
bir cazibe bahşeder. Rııhnüvaz 
kokusu ile ayrıca ~öhret kazan· 
mrştır. Balsamin kremi kativen 
kurumaz Teninizin liitif t azeli
ğini. cildini7in cazip taravet111ı 
ancak krem Balsamin ile mevda
na cıkarabilirsiniz. Bir nefa Bal-

. samin kullanan haşka krem kul
lanamaz. Tanrlmış itriyat ma. 
ğazalarr ile büyük ecza evlerinde 
bulunur. 

la As. Fb. U. Md. Satın '*I 
Alma Komisyonu llanlan 
40.000 METRE HAM İPEK 

KUMAŞ 
Tahmin edilen bedeli (32000) 

liı-a ohn yuk~rda mikdarı ve cin
si yazrlı malzeme Askeri Fahri -
kalar Umum Müdürlüğii Satın 
Alma Komisyonunca 10 - hazi.ran 
. 1936 tarihinde çar!;iamba ı?iinü 
saat 16 da kapalı zarf ile ihale 
edilecektir Sartname bir lira 60 
kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Talinlerin muvakkat te
minat olan 2400 liravı havi tek -
lif ır.ektuplarını mezkur günde 
.-~~t 1-1 e kadar k"""; .... --
meleri ve kendilerinin de 2490 
numaralı kanunun 2. ve 3. üncü 
!l'addelerindeki vesaikle mezkur 
p:iin ve S<':ıtte komisyona miira-
r., .. thrr. fl 11?,) ]-'>!'l<)4 

r.4r~~;,a,:;Y.;:..,;:~~ .. ._.~-.:: ~.:.;; ,... :.;; ~~~~~:.cı."""~~ 

~ ~ 

~~ Çocuk Doktoru ~ 
~~ 

:j Dr .. Sami llius 
~ 

~Ankara Doğum ve Çocuk 
~ Baknnvei çocuk 
~~ mütehassısı 
"'ll Adlive Sarayı caddesi, Altan 
~~ sokak Ortaç apartımanı ~ 

~ Telefon: 3951 1 
~ ~ Her gıin üçten sonra hasta- ~ 
.. :c Jarrnı kabul eder. ~~ 
~.,~~....._:.ır:....,:e'.:A'::.;:A;~:a;':.;;~~~:..~:.::.:~~:.;;-..t' ~~ 

ZAYİ 

929 senesinde almış olduğum 
67 numaralı şoför ehliyetnamemi 
kaybettim yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Niğdeli Salih oğlu 326 Do. 
1-2125 Hüseyin 

CW$$4ffj 83 

• 

ANKARA PALAS 
PERŞEMBE 28 MAYIS 

Paviyonda 

GiNA . LEE . and BARRY 
ve şantöz 

SORA von LASEVVSI\.A nın 
Veda miisamere si 

Kotiyon 
(Yemekler 2 Ji ra) 

29 MAYIS 
Cuma ~iiniinden itib art·n 

yazlık lokanta tar aça 
ve bahçenin açılı şı 

1 ANKARA BELEDiYE REl5Llt'.:I iLANLAR! 1 
İLAN 

1- Belediye talimatnamesine aykırı olarak fazla benzin bulun
duğundan müsadere olunan yedi teneke benzin 29/5/ 936 cuma gü
nü sat on buçukta belediye encümeninde açık artırma ile satıla
caktır. (1054) 
2- Muhammen bedel 

31,5~ 
Muvakkat temint 

2,50 liradır 
1 - 1930 

İLAN 

1-6-936 tarihinden itibaren yabancı memleketlerden gelen hay• 
vanatm ve canavarın beher kilosundan (20) ve bilumum yerli hay
vanatın beher kilosundan da (7,5) kuruş Mezbaha ücreti alınacak-
tır. (1151) 1-2132 

İzmir Belediyesinden : 
Havagazı fabrikasının bir senelik ihtiyacı için beher tonu 913 

kuruştan kırk üç bin üç yüz yirmi iki lira bedeli muhammenle dört 
bin yedi yüz kırk beş ton Zonguldak zero dis lave maden kömürü 
baş katiplikteki şartname veçhile 12-6-936 cuma günü saat 16 da 
kapalı zarfla ihale edilecektir. İştirak için bin iki yüz elli liralık 
muvakkat teminat makbuzu veya Banka teminat mektubu ile 2490 
sayılı kanunun tarifi dairesinde hazırlannuş teklifler gün azami 
saat 15 şe kadar encümen başkanhğrna verilir. (1329) 1-2133 

ANKARA TİCARET ODASI SİCİLLİ TİCARET MEMUR· 
LUGUNDAN: 

Ankara Vilayetinde Balıkpazarı semtinde Kurt mahallesinde 
Halep sokağında 20 numaralı evde oturan ve T. C. tebaasından olup 
Ankarada Balrkpazarr çarşısında 10 numaralı mahalli ikametgahı 

ticari ittihaz ederek Gazozculuk ticaretiyle iştigal eden ve Ticaret 
Odasının 113 sicil numarasında mukayyet bulunan Avram Sigalin'in 
unvanı ticareti A vram Segal olarak tescil edildiği gibi bu unvanın 
imza şekli de Ticaret kanununun 42 inci maddesi mucibince dai-
rece 18. 5. 936 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. 1-2124 

1 D. D. YOLLARI VE LIMANLARJ UMUM 
MÜDORLOGO S. A. KOMiSYONU ILANLARJ: 

İLAN 

1 
Şebekemiz üzerinde işliyen sürat, yolcu ve muhtelit trenlerin 

vakti hareket saatleri, Alsancak - Eğirdir kısmı hariç, 1 Haziran 936 
gününden itibaren değiştirilecektir. Yeni vakti hareket cetvelleri 
istasyonlarımıza asılmıştır. Daha faıla malUmat için istasyonlara 
müracaat edilmesi. (1145) 1-2123 

Anlcara Defterdarlığından : 
vergisi İhbarnamenin 

Senesi İsim ve sanatı ticaret yeri Lira K. Cilt yaprak Dosya 
No. No. 

932 Eczacı Sıtkı Çocuk sarayı 73 24 25 2 13117 - 93Z 
"ecza deposu'' 73 24 1436 

Yeğen bey şubesi mükelleferinden iken ticaretini bırakmış olan 
Sıtkıya ait yukarda yazılı mikdarda tarhedilen kazanç vergisine ait 
25/ 2 No. lu ihbarname şimdiki kanuni ve ticaretgah yeri bilineme• 
diğinden tebliğ edilememiştir. Matruh bu vergiye ilan tarihinden 
itibaren 30 gün içinde itiraz hakkı olduğu tebliğ yerine geçmek 
üzere ilan olunur. (1150) 1-2131 

Anlcara Defterdarlığından : 
Ds. No. 

36 • 6491 
Ankaranm Yeğen bey şubesi dahilinde Kurt mahallesinin Toros 

Oteli altında kahvecilik yapmış bulnan İranlı Alinin 934 senesile 
935 ticaret müddetine ait olarak 100 lira matrah üzerinden tarhedi• 
len maa zam 47 lira 24 kuruş kazanç ve buhran vergilerinin tebliği 
için araştırmalara rağmen bulunamaması ve İrana gittiğı anlaşıl~: 
sı dolaysiyle hukıık usulü muhakemeleri kanunu mucibince teblığ 
yerine geçmek ve 30 gün itiraz müddeti mahfuz kalmak üzere nan 
olunur. (1149) 1-2130 

w YE'IW ' ı; e A 1 O" 

Kiralık ev 
Yenişehirde okula sokağında 

5 odalr. Müracaat. Telefon: 1990 
l-2101 

1 YENi ) SiNEMALAR 1 KULÜP ] 

İmtiyaz sahibi ve Ba1mu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı lda.r .. 
eden Yazı işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caddesi civarınd" 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

BUGÜN BUGECE 

'3önlüm Seni İstiyor 

CAMiLLA HORN 

LOUİS GRAVEUR 

Aşki Hissi senenin en nefis 
müzikal eseridir. 

BUGÜN BUGECE 

iki büyük macera filmi birden 

I - Kovboyun Şerefi 
il - Ölün1den I{orlonr. 

yan adam. 
Alaka ve h eyecanla seyredilecek 

iki film. 


