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Ziraat bankası kanun 
projesinin birinci • 

görüşmesi dün bittı 
B. Şükrü Kayanın mühim sözleri 

Anadolunun boz kırlarını 
yeşil bir hale getireceğiz 
Kamutay dün B. Hilmi Uran'ın reisliğinde toplanlmışbtı!. t MI amfako--

1 t ndan ge en ır e gra 
taki patlama dolayısiyle Mısır par amden osu b esı' kararlacı.mıc.-
k . . k . b e en ceva ı verm T -s 
unmuş ve reıslık ma amının ıca . . · fı'yetler ve mü· 

Z . b k k nun pro1esının mua 
tır. Bundan sonra ~raat an ası~ a k' 50 'nci maddesinden itibaren 
saadeler hakkmdakı faslının aşagıda 1 1 

görüşülmesine devam edilmiştir: d 50 T" k'ye cumhuri-
Mad e - ur 1 • • 

yeti Ziraat bankasının çıftçıyt; ve 
Gündelik 

Kırık kanatları 
azaltmak için 

Memleketimize havalardan ge
lebilecek her tehlikeyi önle~eki 
havacılarımızın hayatını emnıye 
altrnda bulundurmak ve nihaye~, 
havacılık fenninin umumi ilerleyı
şine kendi ölçümüzde yardım ~~: 
ınek .. Barışçı Türkiyenin tedafuı 
olan havacılık gayelerini böylece 
tarif edehiJiriz. 

tarım kredi ve satış koo__ı>eratıfle
riyle birliklerine yapacagı ~~r ;e
vi krediler muamele vergısın . en 
muaftır. Bu kredi muamelelerm.e 
aid alacak senedleriyle bu kredı· 
Jere müteferri biJUmum senedat, 

( Sonu 4. üncü sayfada ) 

A t a t Ü r l{ le ){ ı r .a 1 
l(arol arasında 
Romanya itiklal bayramı münase

betiyle Reisicumhurumuz tarafından 
Majeste Karol II ye çekilen tebrik tel
grafı ile gelen cevabın sureti aşağıda-

dır: 
Majeste ikinci Karo! - Romanya kı-

ralı • Biikre§ 
Romanya milli bayramı münasebeti-

} Maı'estelerine en samimi tebrikle-
e -
. . ve sahsi saadetleriyle dost ve mut. 

rımı . 
1 

.. 
tefik Romanya milletinin re ahı: ıçın 
olan hararetli temennilerimi arzetmek-

le bahtiyarım. 
K. ATATÜRK 

· ·Kemal Atatürk. Ankara 
Milli bayram münasebetiyle bana ve 

a olan hararetli temenniler-Romanyay . 
den dolayı ekselanslarına çok samımi 
olarak teşekkür edeıim. 

KAR OL 

Genç mekteblilerimiz dÜ11 Ankara stadında spor ve gençlik bayramı idman şenlikleri provalarrnr yaparlarken 

r-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-~ 

f Kırık 1 • • 
f Kanadl r l , G.. .. • 
! unu ! • t 
i Bugün maymn on beşi, hava şe- i 
i hidJeri günüdür. Bugün Türkiyenin i 
i bütün şehirlerinde vatan havaların- i 
• • f da can vermiş aziz şehidlerimizin adı t 
i anılacak, onlara karşı yürekten ge- i 
i len saygı ve sevgimiz ıunulacakbr. i 
i Vatan ımırlarrru karadan ve de· i 
i nizden o!duğu gibi havadan da ko· i 
i rumayı en kutsal vazifeleri arasında i 
i gören her türk vatandaşı, bugün i 
i yurd havalarında ölen §ehidlerine i 
i kartı duyduğu bağhhğı gösterebil- i 
i mek için bu törenlerde bulunacak- i 
i tır. i 
i Havakuvvetlerimiz, türkku§u fi. ! 
i lolarımız, bütün bir milletin eıl bir· t 
f (Sonu 5 inci sayfada) f 
t ......... ~ ........... ._._ ............... - ••. t . . 

Ankara mektepli eri 
dün prova yaptılar 

19 mayıs bayramında ~nkarada yapılacak büyük tören için Anka
ra mektebleri dün stadın içinde ilk büyük provayı yapmışlardır. Ayın 
17 sinde ikinci biı· prova daha yapıldıktan sonra törene hazırlanılmıı 
olacaktır. 

, ismet lnönü 
B. Eden'le 
konuştu 

Londra, 14 (A.A.) - Royter ajan. 
sı muhabiri bildiriyor: 

Türkiye başbakanı İsmet İnönü, 
bugün dış bakanı B. Eden ile görüşmüş
tür. 

Dünkü prova çok güzel ve çok 
muvaffak olmuştur. Provaya 1008 
i kız, 1008 i erkek olmak üzere 
2016 talebe iştirak etmişti. 

Yüksek Ziraat enstitusü, Atatürk 
terbiye enstitüsü talebeleri de munta
zam gruplar halinde hazır bulunuyor
lardı. Ayrıca bayrak hareketleri göste-
ren Ankara belediyesi sporcuları da 
vardı. 

Geçid resmi provası çok ciddi oldu: 
ve hazır bulunanlar tarafından çok be· 
ğenildi. 

Bu gayeleri tafsil etmek lazım 
gelirse düşündüklerimiz şunlar· 
dır: hava tehlikesine inanıyoruz; 
tayyare korkunç bir silah ?aline 
gelmiştir; bombalarla, hafıf .~op
larla, zehirleyen ve yakıp ölduren 
gazlarla te~hiz edilmiş hava kuv
vetleri cephe kadar ve belki .o~
dan fazla cephe gerisini yıkabılır. 
Mütearrız filoları hava hududları
mızın beri taraf ma sokmamak, so· 
kulahilenleri yoketmek yurdumu· 
zun müdafaasında başlıca vazife
ınizdir. Fakat bu vazifenin hudu
du zaruri olarak genişlemektedir: 
saldıran kuvveti gidip yerinde 
bulmak ve bizim için mevcud teh· 
likeleri mütearrız için de tıpkı tıp
kısına yaratmak gibi ... Korunmak· 
ta rakibe üstün olmak kadar ba
rışçının nefsine itimad verecek ne 

1 
Maltepe atış mektebinde 1 

Kültür bakanı B. Saffet Arıkan baı
ta olduğu halde Kültür bakanlığı mils· 
teşarı B. Rıdvan Nafiz, Türk hava ku
rumu başkanı B. Fuad Bulca, Bolu me
busu B. Cevad Abbas Gürer, Tekirdağı 
mebusu B. Rahmi Apak, Ankara vali&i 
B. Nevzad Tandoğan, Kültür bakanlığı 
beden eğitim direktörü B. Cemal Gök· 
dağ ve daha birçok zevat provayı gör
meye gelmişlerdi. 

vardır? · 
Şu halde en ileri tekniğe daya· 

nan en iyi cihazlara sahih olmak, 
her şeyde olduğu gibi, havacılıkta 
da hedefimizdir. Bunun diğer 
nıanası şudur ki iyi cihazlar, hava· 
cılarımızın muvaffakiyeti kadar 
hayatlarının emniyeti için de birer 
2ımandır. 

Planımızı tatbik sahasrna koy
mak için devletçe ve milletçe ça
lışmaktayız : 1935 den beri büdce
lerimizin hava tahsisatı her yıl 
bir az daha kabarmaktadır. Bir 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Türk: Hava l(urnmu 
Genel Merliezi 

toplan tısı 

.+ 

.::-. 

Türka Hava Kurumu Genel Merkez 
!kurulu, mayısın on beşinci cumartesi 
günü, saat on altıda, altı aylık toplan-_---~-t~ı~s ..!.!ıı a caktır. Sayın 1;.~ıerin mer- k l • ' ·n i•tirdkiyle askeri tatbikat yapıldı. ....., - Motorlu uıwet erımızı Y 

~~--~ 

(Diğer resimler 8. ci sayfamrzdadır.) 

Genç talebelerimizin diriliği ve cid
diliği ilk bakışta göze çarpıyordu. Bu
günkü provayı gördükten sonra 19 ma
yrs spor ve gençlk bayramının Ankara
daki töreninin çok güzel olacağını bir 
daha anladık. 

İstanbul 
saylavlı~] 

Abdlilhak Hamid Taıhan'dan boşa

lan İstanbul saylavlrğına emekli tiığbay 
Şükrü Ali Öğel pa::-ti genlıaşkıırunca 
parti namzedi olarak onaylanmıştır. Sa
yın seçicilere bildirir ve ilan ederim. 

C. 11. P. genel başkan vekili 

adına 

Dahiliye vekili 

C. II. P. Genel sekreteri 

Ş. KAYA 



2 ============================================== ULUS 

Günün icinden: 
..> 

Hava şehitleri 
T ürk bahçelerinde onları anan bir er b ü y ük kalb gibi açılan gülle

re mayıs yağmuru, beyaz bulutların gözlerinden damlayan göz yaşla
rı gibi iner. 

Gök bayrak rengindeki g ök yüzü, t ürk tarihi kadar uçsuz, bucak
sız bir ülkedir ki onlarındır 

Sabahleyin türk bayrağından renk a larak ve akşamları, onların fa
ni hayata göz yumduklarını hatırlayarak kızaran ufuklarla ay ve yıl
dızlar, onların riizgarlaşan tabutlanna sanlmış birer örtüdür. 

Milletler vardır ki esatiri, tozlanmış kitab sayfa)arrnda okumak için 
göz yorarlar. Bizim binbir şeref menkıbemiz yanında göklere nakşo
lan hava esatirimizi onlar yazdılar, ,geceleri uzaktan uzağa gördüğü
nüz saman yolları, bu şebamet destanının satırları, mısralarıdır; ilk 
sahrlarında Fethinin, Sadığın, Nurinin adlarını, son mısralarında Eri
benin ismini seçebileceğiniz bir destan. 

Onları anarken balınuınu ile yapışmış ka:nadları güneşte eriyerek 
Adriyatik denizine düşen efsane kahramamnı unutabilirsiniz. Onlar, 
gün~ ışığına bile dnyanamayan takma kanadlı birer Anka değildiler; 
onlar şimşeklerle dövüşmeye, yıldırımlarla çarpışmaya giden kartal
lardı. 

Kanadları kopup yere düpİıediler: rüzgarlar gibi, aylar, yıldızlar, 
güne~ler gibi o uçsuz, bucaksız ülkede dolaşmaktadırlar. 

15 mayısa ''onların günü,, diyoruz. Bugün yerdeki menekşeler, bah
çedeki güller, bağlardaki fidanlar ve ormanlaraki yüksek çınarlar gi
bi her türk, başmı kendi vatanmclan bir parça olan gök yüzüne kal
dırıp hava şehidlerini anacaktır. 

iç bakanlıkta 
Mahalli idareler 

reisliği kuruluyor 
İç bakanlık:, bugünkü teşkilatiyle 

~ünden güne artan belediye, hususi ida
re ve köy işlerini daha iyi bir şekilde 
başarabilmek: ve çok geniş ve şümullü 

iş sa.halan olan belediyeleri, hususi i 
dareleri ve köy idarelerini daha iyi iş
liyebilecek bir hale getirmek ve bunla
rı daha iyi mürakabe edebilmek için 
merkez teşkilatının takviyesine karar 
vermiş ve bu hususta bir kanun projesi 
hazırlamıştır. Projeye göre İç bakan
lrkta bir mahalli idareler reisliği kuru
lacak ve lıu reisliğe köyler genel direk
törlüğü, beledLyler genel direktörlüğü, 
hususi idareler genel direktörlüğü 

adlariyle teşkil olunacak üç ihtı

sııs şubesi bağlanacaktır. Bu şubeler 
kendilerine taalluk eden türlü işlerle 

yakından alakadar olacaklar, hususi i. 
darelerin, köylerin ve belediyelerin ça-

lı .• ıa programlarını yakından takib • e
deceklerdir. Şubelere hususi idare, bele
ı....ye ve köy idareleri memurlarmm si
cilini tutacaklar ve bütün işlerin mer
kezden idare edi!mesini temin edecek

lerdir. Projede her genel direktörlüğün 
yapacağı işler, ayrılacağı şubeler ve bu 
şubelerin vazifeleri ayrr ayrı gösteril
miştir. Projeye bağlı kadroya göre ma-

halli idareler reisliği hörosu yüz lira 
asli maaşlı bir reis.in idaresinde, 80 lira 
maaı;r.lı bir rmıavin, 40 lira maaşlı bir bü
ro şefi. 35 lira maaşlı bir birinci mü
meyyiz, 30 lira maaşlı 3 ikinci mümey
yiz, 25 lira ma"'lı 6 memur, 2{) şer lira 
maaşlı 8 memurdan mürekkeb olacak
tır. 

Hususi idareler genel direktörlüğü 
100 lira maaşlı bir genel direktör, 80 

lira maaşlı bir genel direktör muavini 
ve birinci ~ube direktörü, 70 lira maaş-

lı bir ikinci şube direktörü, 40 lira maaşlı 
2 büro şefi, 35 Jira maaş1r 4 birinci mü

meyyiz, 30 lira maaşlı 6 ikinci mümey
yiz, 25 lira maaşlr 8, 20 lira maaşlı 14 

memurdan mürekkeb olacaktır. 

Bleediyeler genel direktörlüğü 100 

lira maaşlı bir genel direktör, 80 lira 

maaşlı bir genel direktör muavini ve bi

rinci şube direktörü, 70 lira maaşlı bir 

ikinci ~e direktörü, 40 lira maa~lı 2 

büro şefi, 35 lira maaşlr 2 birinci mü

meyyiz, 30 lira maa~h 2 ikinci mümey

yiz, 25 lira maaşlr 4, 20 şer lira maaşlı 

8 memurdan mürekkeb olacaktır. 

Köyler genel direktörlüğü 100 lira 

maaşlı bir genel direktör, 80 lira maaş

lı bir genel direktör muavini ve birinci 

şube direktörü, 70 lira maaşlı bir ikinci 

şube drektörü, 40 lira maaşlı bir büro 

şefi. 35 lira maaşlı bir; birinci mümey

yiz. 30 lira maaşlı 2 ikinci mümeyyiz, 
25 lira maaşlı 2, ZO lira maaşlı 6 memur

dan ibaret olacaktır. 
K"nun projesi İç bakanı B. Şükrü 

Kay. nın tasvibinden geçmiş ve başba

kaıı.ı .a verilmiştir. 

Nurettin ART Mf 

Mısıra aid mülklerden 
vergi alınmayacak 

Mısır hükümeti, Mmr arazisi içinde 
hükümetimizin temellük ve tasarnıfu al
tında bulunan gayri menkullerin tes
cil, devir ve ipotek harçlarından is•·rna 
edilmesini ve bütün Mısır arazisi için. 
deki türk elçilik ve konsolosluklariyle, 
büro olarak kullanılan binalardan hiç 
bir vasıtasız vergi almamayı kararlaş
tırmıştır. Buna karşılık olmak üzere 
hükümetimiz de Mısır k:rrallığma aid 
bütün elçilik ve konsolosluk binaları. 
nm 1936 yılından itibaren bina vergisi 
almamasını kararlaştırmıştır. 

:··························· .. ···················. . . 
i HAV A i 
·····························--····--.·--····: 
Hava bulutlu geçti 

Dün şehrimizde hava bulutlu geç

miş ve ısı on sekiz derece artmıştır. 

Meteoroloji işleri genel direktörlüğün

den verilen maifımata göre dün yurdun 

Trakya, şarki Anadolu ve Karadeniz sa

hil mmtakalan bulutlu, Orta Anadolu 

cenubu şarki Anadolu mıntakalan ka

palı ve yağışlı, Kocaeli mmt:ı.kası açık 
geçm~tir. Dün en çok yağış Rizede 

obnuş ve kare metreye 20 kilogram su 
bırakmıştır. Dün en düşük derece Van
da 3, en yüksek derece Edirne, İzmir 
ve Bordurumda 26 derecedir. 

Hollivııttaki gret.J 

Sinema paytahtrndalri grev ha
reketi bütün dürıyayr meşgul edi
yor. Bu grev, kimine göre ilahlarrn 
ihtilfılidir; o ilahlar ki cennet gibi 
Kalifornyanm portakal ve burma 
balıçeleri içinde ve eşlerine bin bin 
gece masallarrnda rastlanan saray
larda Y<Viarlar; haftalık kazançları 
yüz bin, iki yüz bin ve daha fazla 
amerikan dolarıdır: ciham imren
direrek sevi~r. ciham ilgilendirerek 
darılı:;rrlar; yedikleri, içtikleri, ko
nu!:tukl2.r1 her kesin gözünde ve 
dilindedir. 

Grev, kimine göre de yüzlerce 
epizodlu bir komedya filmi
dir: Mesela Greta Garbo'nun kati
bi:" Bayan, grevciler arasında bu
lunmak kararını h e n ü z verme

di!,, deyince {ftevcilerin yüzü gül

müştür. Çünl..-ü hen.üz kaydı ilahi 
Garbo'nun kalben onlarla beraber 

olduğuna delil sayılmıştır. Marlen 
Ditrich'den beklenecek bir yardım 
olmadığı muhakkaktır. Zira bu ar

tist, geçen gün, ispaııyol asilerine 
para göndermiştir. ]oan Kravford 
ise çoktan greve i§tirak etmi§tir. 

Bu hareket, diğer bazıları için 
de stüdyonun sokağa çıkması şek
linde bir temaşadır. Ve hakikat de 
budur. Zira, bir kaç gün evvel grev
ciler bazı stüdyoları işgal edince 

Halkevinde 
Himid 
Töreni 

Y.ülı:sek ziraat enstitüsü talebeleri 
tarafından büyük şair Hamid için evel
ki gece Ankara halkevinde bir tören 
yapılmıştır. 

Saat yirmiyi kzrk beş geçe bir tale
be korosu tarafından söylenen İstiklal 
marşiyle başlıyan bu törende ön sözü 
enstitü profesörlerinden Bay Kerim 
Ömer Çağlar söylemiş, ondan sonra bay 
Ercümend Ekrem Talu büyük şaırın 

hayat ve muhitini anlatmış, bay Nu
reddin Artam da bizde ilk tabiat sairi 
olan Hamidin ziraat ve toprakla ~lan 
alakasından bahsetmiştir. Ondan sonra 
bay Nureddin Sevin Hamdi Selçuk ve 
Mahir tarafından merhumun siirlerin-
den parçalar okunmuştur. ' 

Ondan sonra talebeler tarafından 

Hfunidin Tezer ve Tarık piyeslerinden 
ikişer tablo temsil edilmiştir. 

Halkevi salonu gfü.ide bir kalaba.. 

Irkla dolmuştu. Ziraat Bakanı Bay Muh 

lis ErJanen, siyasi müı.teşar bay Ali Rı

za. müsteşar bay Naki, ziraat entitüsü 

rektörü bay Falke ile diğer profesör

ler ve bir çok davetliler bu törende bu

lunmuşlardır. 

KUÇUK IÇ HABERLER 1 

X Gelecek otobüsler: - İstanbul ve 

İzmir belediyelerinin getirecekleri oto

büslerin gümrük resminden muafiyeti 

hakkında bir kanun projesi hazırlan

maktadır. 

X Ders kesimi: - Ankara merkez 
ve kaza merkez ilk mektebleriyle tam 
devreli nahiye ve köy ilk mekteblerinin 
29 mayıstan itibaren ders kesimi yapma
ları kararlaşmıştır. Tam devreli olmıyan 
nahiye ve köy mektebleri bugün dersle
re son vereceklerdir. 

----------------
.. , ............................... ~.~ .... . .......... ı• 

ı Hukuk İlmini Yayma ? 
i Kurun1unun i 
i i i Tertib ettiği seri konferansların i 
i Yirmi birincisini i 
i Ankara Hukuk Fakültesi profesör- i 
i !erinden B . A. Esat Arsebük i 
i 15-5-1937 cumartesi günü saat 15 de i 
i ANKA~A HALKEVİDEE i 
i verecektir. i 
• M • t evzu: t 
i Medeni akidelerde ahlak kaidesinin i 
i r olü i . ..... ,... .......... ~ .... ...._ .............................. .. 

bütün aitistler, oynadrklaIZ filmle
rin icabı olan k.rlrklarla sokağa dö
külmüşlerdir: Yan çıplak bir 
görl'ün kolunda bir Babil rahibi, 
on beşinci asrr tarihinden fırlamış 
bir fransız krralI yamnda bir tay
yareci ve ilaahir .... Kim, bu grevin 
seyircisi olmak istemez? - N . B . 

Renk düımanlığı 

Zevkler ve renkler hakkında mü -
naka~ edilemeL. Bu hakikati bilmek
le beraber bazı renklerden nefret e -
denlerin ve bazı renkleri uğurlu sa
yanların mevcun olduğunu da biliriz. 

T anmmış [:ansız aktörlerinden 
Alber Bernar yeşilden adeta korkar -
mış. Bir gün bir tw-ııede beraber oy
nadığı kadının yeşl bir kostüm giydi
ğini görünce sahneye çıkmamak iste • 
miş. Kadıncağız o gün bavulunu k a y· 
betmiş olduğu için başka elbisesi ol -
madığmdan, nihayet zarurete razı o -
lan Alber Bernar sahneye çıkarken 
§11 ciimleyi tekrar:"l.yrp durmuş: "Ba
şımıza kimbilir neler gelecek. 

Korktuğu da ba§ma gelmiş: yeşil 
elbiseli kadm sahnede öyle bir öksü -
rüğe tutulınU§ i perdeyi kapamak -
tan bafka çare kalmamış. 

Bunlar tuhaf tesadüflerdir. Fakat 
yeşilden bu derece korkan bir ada
mm, baharda, yeşil yapraklar arasm
da hayatı ne tahammül edilmez bir 
işkence olmak J iızımdır ! 

15 . 5 . 1937 == 

Zirai teşkilatımız 
Ziraat bakanlığı teşkilit 

projesi hazırlandı 
Z iraa t bakanlığının yeni teşkilatı hakkındaki kanun projesinin ilk 

m a ddes ine göre Ziraat bakanlığı, devlet teşkilatı içerisinde memle
k e tin , z i raa t , h ayva n ve o rman politikalarının tatbikine ve bu mevzu
l~ra giren işlerin ekonomik vaziyetlere göre ta:nzimine, ıslahına ve teş
kıJa.tlandırılmasına · alakalı hizmetleri, umumi ve hususi kanunların 
teshil ettiği vazifeleri yapmakla mükellef bulunmaktadır. 

Vekaletin merkez teşkilatı bir caret ve sanayi nebatları, bakliyat, yem 
müsteşar, bir teftiş heyeti reisi, bir nebatları, mer'a ve çayırlar, ziraat alet 
hususi kalem direktörü, iki genel ve makineleri, bağcılık, meyvacılık, seb-
direktörlük, hükmi şahsiyeti haiz ze, çiçek ve bahçe mimarisi, ziraat sa-
mülhak bir genel direktörlük, altı natlarr, zirai mücadele, ziraat tedrisatı. 
direktörlük, bir hukuk müşavirliği idare ziraat odaları ve zirai kurumlar, 
tarafından idare olunacaktır. zirai ekonomi (devlet çiftlikleri, ziraat 

Genel direktörlükler ziraat iş· işletmeleri, himaye, teşvikler ve kredi 
leri, veteriner işleri, hükmi şahsiyc:ti işleri) köycülük, sulama ve kurutma iş-
haiz orman işleri; direktörlükler de pa- leri şubelerine aynlmıştrr. 
muk, zat işleri, levazım isleri, nesri\ at, 
evrak, seferberlik direktÖrlüklerldi.r. Veteriner işleri 

Ziraat genel direkiörlüğü 
neler yapacak? 

Ziraat işleri genel direktörlüğü ~u 
işleri yapacaktır. Memleketin ziraat po
litikasını yürütmek ve yükseltmek zi • 
raat istihsallerini ekonomik vaziyetlere 
göre tanzim ve ıslah eylemek, istihsal
lerin iyileşmesine tesirli olacak ıslah, 
deneme, üretme ve temizleme müessese· 
leri kurmak, ziraat mahsullerine zarar 
veren her türlü hastalık, haşereler, hay. 
vanlar ve tabii hadiselerle savaşmak, 

bir bölgeden diğer bir bölgeye geçebi • 
lecek ve yabancı memleketlerden gele
bilecek hastalık ve haşerelere karşı ko· 
ruma tedbirleri almak ve dış ülkelerden 
getirilecek her çeşid üretme vasıtaları
nın ithalini ve memleketten çıkarıla -
cak olanların da ihracını mürakabe, tah
did ve menetmek, 

Ziraat sulama işletmesini yapmak 
ve ziraata aid küçük sulama ve kurut · 
ma tesisatı vücde getirmek, 

Ziraat mahsullerinin memleket için 
işlenip kıymetlendirilmesine çalışmak, 

bunun için lüzumlu tesisleri yapmak ve 
yaptırmak, zirai ıstihsalleri canlandıra· 
ca.k ve çoğaltacak teşkilat meydana ge· 
tirınek ve tedbirler almak, köy ekono • 
misinin düzeltilmesine ve düzenlenme-

sine uğraşmak, ziraat tedrisatını teşki
latlandırmak, ziraat filet ve makineleri
ni yapmak, teş· ·•:ve kontrol etmek, zi
raat oda ve kurumlarını canlandırmak 

ve kontrol etmek, hususi kanunlarla 
kendisine verilen işleri yapmak ve zi
raat mevzuunu alakalayan bütün hiz· 
metleri görmekle mükelleftir. 

Ziraat umum müdürlüğü merkez, vi
layetler, yabancı memleketler kısımla -
rma ayrılmıştır. Merkez: hububat, ti -

Hatırlıyor musunuz? 

1 - Sivas_ Erzurum demiryo
lunun yapılmasına ne .zaman ba§. 
landı ? 

2 - Yeni türk üniversitesi ne 

.zaman kuruldu ? 
3 - Yeni boğazlar anlO§ması 

ne .zaman imzalandı ? 
4 - Buğday koruma kanunu 

ne zaman kabul edileli ? 
5 - Kütahya • Balıkesir hat

tının işletmeye açılma tarihi ne
dir ? 

Dünkü sua!.lerin cevabları 

S - Atatürk Parti kongresinde 
büyük tarihi nutuklarını ne zaman 

okudular ? 

C - IS - 20 ilk teşrin 937 de. 

S - Askerlik müddeti ne za

man azaltıldı ? 

C - 14 son kanun 924 de. 
S - Seriye ve evkaf vekaletle

ri ne zaman kaldırıldı ? 
C - 3 mart 924 de. 
S - Cumhuriyetin anayasası ne 

zaman yapıldı ? 
C - 20 nisan 924 de. 
S - Osmanlılar 

hangi tarihte aldılar ? 
C - 1541 de. 

Macaristanı 

Veteriner işleri genel direktörlüğü 
şu i~leri görecektir: 

Memleket hayvanlarmm sıhatlerini 
korumak ve kendilerine zarar veren he;: 
türlü amillerle savaşmak, hayvanlardan 
insanlara geçen hastalıklar bakımından 
hayvanları ve maddelerini insanlara za
rar vermiyecek bir hale getirmek, va -
sıflarmı yükseltmek verimlerini ve sa
yılarını çoğaltmak, her türlü hayvan 
mahsulleriyle h'ayvan meskenlerini ve 
yiyeceklerini muayene, kontrol, tahlil
etmek; hayvan hastalıklarında kullanr • 
lan kimyevi ve biyolojik müstahzaratx 
muayene ve mürakabe etmek, lüzumlu • 
larmı yapmak, hayvan hastalıklarında 
kullanılan aşı ve seromları yapmak ve 
dışardan gelecekleri muayene etmek, 
bunlara aid enstitü, laboratuvar. tetkik, 
muayene, tahlil istasyonl.arı ve hudud 
kapılariyle iskele tahaffuzhaneler aç • 
mak, 

Memleket içerisinde hayvan parkla
rı tesis etmek ve işletmek, ba§kaları ta· 

rafından açılacak bu gibi kurumların 

kurulınasma müsaade ve çalışmalarını 
kontrol etmek, ehll hayvanların vasıf

larını yükseltmek, verimlerini ve sayı• 
larını çoğaltmak bakımından haralar, 
depolar, inekhaneler, örnek ağılları, tay 

çiftlikleri, tay depoları, binicilik mek
tebleri ve benzerleri kurumlar açmak ve 

idare etmek, sergiler, yarışlan ve müsa· 
bakalar tertib etmek, hayvan pazar ve 
panayırlarını, sergi yerlerini teftiş ve 

kontrol etmek, serbest veteriner olmak 
istiyenlere ruhsat vermek, tescil etmek 

ve muayenehanelerini kontrol ve tef
tiş etmek, hayyan sağlığı memur 

mekteblerini açmak ve bu unvanla me
mur yetiştirmek, n alband mektebleri 

açmak, nalbandlan t escil etmek, nal • 
bandlık sanatına ruhsat vermek ve nal
band dükkanlarını kontrol etmek, 

Proje, ziraat balı:anl.ğmı alakadar 
eden işlerle uğraşan teşekkül, müesse -
seler, hususi idare ve belediyelerce kul
lanılacak maaşlı veya ücretli teknik 

memurların tayinlerinin tasdik salahi
yetini ziraat bakanına vermektedir. Zi
raat bakanları bu memurların teknik iş
lerini teftiş ve kontrola salahiyetli bu

lunmaktadır. 

Cumhuriyet hududları içinde ve
teriner işleriyle uğraşmak ve ziraat ve 
orman mühendislikleri yapabilmek i~in 
bunlara aid fakülte ve yüksek mekteb -

!erden mezun olmak ve diplomalarının 
bakanlık tarafından tasdik edilmiş bu • 
lunması şart kosulmaktadır. Yabancı 

memleketlerden diploma almış olanla • 

rın memleket içinde veteriner, ziraat ve 
orman mühendisi adını taşıyabilmeleri 

için bunlara aidt fakültelerde verecek -
leri kollekyum imtihanında muvaffak 
olmaları şarttır. Mükteseb haklar mah • 
fuz tutulmaktadır. 

Bu kanunun yürürlüğe geçtiği ta • 
rihte bakanlığın ve bakanlığa bağlı or • 
man genel dire' törlüğünün merkez ve 

vilayetler maaşlı kadrolarında meslek 
tahsilini bitirmiş bütün memurlar bu
lundukları derecede 1452 numaralı :ka-

nunun yürürlüğünden sonra kaç terfi 
müddeti geçirmişlerse, her terfi müd • 
deti için bir derece hesabiyle bu kanu-

nun yürürlüğe konulmasında bir defa • 
ya mahsus olmak üzere ve ehliyet aran· 

mak kaydiyle terfi ettirilebileceklerdir. 

Kanun 30 mayıs 937 tarihinden iti • 
baren yürürlüğe girecektir. 
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Ingiltere İmparatorluğu lngılız Hunter,, destro yerınde henuz ~0~~e:~~.~~ı::~d~1;:,.. 
İçinde bir cumhuriyet e 1 1 be ti ld Vala Nureddin, kasabalarda yapılan hal· 

Sebebi an aşı amlyan ır pa ama o u kevi temsillerine köylülerin hiç ittirak 

A 
ltmcı George'un resmi unvanla- etmediklerine dikkat etmiş, faydası yal~ 
rı arasında "lrlandanın kıralı,, ııı.ı kasabalr halkına münhasır kalan bı1 

da vardır. Fakat Altmcı George ge- k •• ı •• l L şekil yerine, temsillerin pazar yerlerin-
çen çar,amba günü Londra'da taç g;. Bir ç o o u ve yara ı var ondradaki de .,.k havada ve•Hme•ini t .... ı...., 
yerken, bu kırallığın mebusan mecli- L d 

14 
(Hususi) _Dün öğleden sonra Almeria açıklarından yeni fikirlerin aşılanması mümkün ola-

ıı.i, bir cumhuriyet kanunu esasisinin on ra, H "d h 'b. · k "roine yakın 1 • • k cağını düşünerek, bu fikrini gördükleri· 
kt olan ingiliz unter torpı o mu rı mm su esı p O t nıüzakeresiyle meşguldü. Ve Oublin bg~çmekte nda sebebi henüz katiyetle anlaşılmayan bir patlama ol- 1 } ne ve tanıdıklarına açmaya başlannıtır. 

§ehrinin sokaklarında da taç giyme ır no ası ' d f l d b · k ··Jd"' ~.. a a Dün Tan gazetesinin "günün mese-

t 
p tlama neticesin e tay a ar an ır açının o ugu ve Y r -nıerasimi aleyhinde tezahürat yapılı- ınuş ur. a . h b 1 d n dakı"kada konıısmalar leleri" sütununda bu fikirden bahseden 1 d ~ h kkında biribirrnı tutmıyan a er er varsa a so . 

yo,du. ldandanm impa<ato.Juk için· • an. ? 1 a. llığınm b;(dirdiğine gÖ•e ölenle• 8, yaralananlar 14 kı· muhon-i" V alô N ... ddinin lnebolu (?) 
deki vaziyeti nedir? rngı ız amıra J> halkevinde b'.I tecrübeyi bizzat yapmıf 

lrlanda lngiltereden ayrı bir ada- şidir k ·· tedavi altına alınmıştır. İngiliz filosu Londra, 14 (A.A.) - Dün akşam olduğunu ve pek büyük bir rağbetle~ 
dır. ç buçuk milyon kadar olan nü- ) . • D tr hiikümet makamlarına gösterilen yar· Lonıirada birçok mühim kabul resimlert" şılaıttığını yazıyordu. 

O 
. ölenlerin Cebelüttarı a gon-

derilecekleri öğreni mıştır. es o-fusu da gerek ırk ve gerek din itiba- . d drmdan dolayı teşekkür etmiştir. yapı'mıştır. Kıralın Bukingham sarayın- Bugün ayni mevzuu Akşamda ele a-
riyle İngilizlerden ayrıldı. Büyiik barb- yer, patlama hadisesın. en sonr~ da verdiği ziyafette, ingiliz ve vat.ancı lan Selami izzet de §Öyle yazıyor: 

İ bl
·r rivayete göre kendı v .. asıtalar.ı- Londrada heyecan · ten evvel lngilterenin iç politikası r- d b olmak üzere 450 kişi bulunmuştur. AL "Altı aydanberi lneboluda(!) bulu· 

le' baı;.ka bir rivayete gore ~ ır Hadise Londrada büyük bir heyecan landa meselesi üzerinde temerküz T k t man ve Avusturya elçiliklerinde de bü. nan arkada~ımız Vala Nureddinin orada 
İspanyol hükümetçi topçe erı. ~- uyandırmıştu. Deniz makamları tarafm-etmişti. İngiliz ırkından ayrı ve ka- rafından AJmerı"a lı'ınanına getırıl- kk l h yük kabul resimleri yapılmıştır. Ayn- rağbet gören bir tecrübesi üzerine, hal-dan hadisenin sebebleri ha m~ a azır· tolik dinine mensub olan irlandalılara l 1 ht ca Albert Hole de büyük bir kostümlü kevi temsil koUarmın pazar yerlerinde 
mi"' ve büyük güçlük ere rı ıma lanan rapor, kabineye verilecektir. Ka-verilecek idari muhtariyetin ıtekli, T bolo vermiştir. temsiller vermeleri münasib görülmÜf. 

b g~ lanmı11.tır zanın harici sebebler yüzünden vukua R . . bir aralık İngiliz siyasi partilerini alt a T • oyter aJansı, hır çok yabancı mem- Bundan sonra, Yalanın dediği gibi "~· 
P l bebleri geldig· i anlasılırsa hükümetin kati bir ta- 1 k 1 a· 1 1 • d üst etmişti. Filhakika lngilte<e, uzun al amanın se • ' <t ,.. •pomat wyle kati maMy<tte am IU onlru- bize gelmiyo•, biz onlan 

asırlar idaresi altında bulundurduqu Patlamanın sebebleri hakkında muh- vır takınacağından şüphe olunmamakta olm yan konuşmalar l)'apan B. Edenin gidelim" denecek ve halkın toplu bulun-
ırlandalılara üvey evlad muamelesi telif kaynaklardan gelen birbirini. t~t- ve İngilterenin bundan önceki daha az alman elçiliğindeki öğle yemeğinde duğu pazar yerlerinde tcmsiUer verile-

. . maz rı"vayetler vardır. Bunlardan. bırıne ehemiyetli hadiseler dolayısiyle bile ge· bulundug~unu bildirmektedı·rıer. cek" 

yapmıştı. On dokuzuncu asrın ikıncı d · 
1 b

·r a·si tayyarenın es- milerine müdahaleyi kabul etmiyeceğini 20 k d L d d f fi ı ı ı nısfmrla Ingilterenin nüfusu bir kaç göre, pat ama, 1 .. .. mayısa a ar on ra a kalacak nsa ı o a ım. daha bir muharririn 
. tt • bomba yuzunden bildirdiği hatırlatılmaktadır. k ( d m;,ı; arttığı halde Manda da nüfuz t<oywn yanma a •g• . ola" d•ş bakam B. Bek de bugün fran. a a"n a ancak ta••~•• hnliode .ı... 

azaldı. olmuştur. Diğer taraftan Havas a1.ansı- Diplomatik mahfillere göre sı.ı ve macar ve Finlandiya dış bakanla- bu proje, iki muharririn kaleminden geç· 

Mandanm lngilte<eden ayT•lmak nm Maddd nmbab'<i. patlaman; b":I· Lond<a diplomatik mahfili"' h;dise dyl< konuşacaktor. tikten •on•a bütün memlekete >amil ı,;, 
k man t

orpidosundan atlan tor.pil ev. u .ua. hakkında gayet ı"lıtı"vatlı davranmakta karar haline getirilir:se, heı· hangı" b'ır .... _ 

için açtığı mücadele nihayet büyü k k J ,..--

geld
ig· ini, muhribin teknesınde 1 ~ 1 ve Valensı'adakı· 1·ngı·ı1·z ı'c:güderinin rapo. Taç giyme töreninin filmi yia, geni" halk kütlelerinin ag·zınd" dil-

harbten sonra müsbet bir neticeye vardı: d - :ı; Y .., 1921 senosinde imzalanan bi• anlaşmo ;ıe d<Hğin de bunu ispat etmekte 01 ugu· 'u g<lmcdrn he< tüdü tefsi' v< i"htan Am«ikah tayymci Mmil Lond· den dile dolaşa doloşa ne hale gelm<zl 
. . . . D N B ajansı da bu b · 5 1- · l İngiltere ve İrlanda a<a"ndaki bi,lik nu b•ld•muşh" • • · . kaçmmaktafa. Bu huMtaki ilk ha «· "S>n<nrn mümcS<l«iyk a.alannda e am• net, pa<M yede•inde •-•il· 

1 
. ab vermekte ve bu haberın ilga edildi. !.landanm CountY den;. te •"" cev • .. !", Hunt« kopdaniyl< Akdeni' lilo'u ç•kan anlaşmazlok dolay ,;yle tö«n;n l"in mahzu<lamu •ay>yo•; buna diye<e-

. bethaahne uydurma otdugunu soylem~- kumandanının amı'rallıga rektig·i tel- filmlerini Amerikaya go"'tu'"rrnemı"ştı·r. g·iıniz yok, fakat odada verilnfro. bir 
1

-

len otuz iki mahalli idaresinden yır, · k :. y ıuı--mi altIS>na "Se•best Manda Devleti., ğe lü,um olmad•ğm• söyhy«< ' 0 ~·- g<afla<d". G<minin .abih bi' to,pile Mmil Nevyo,ka e<kdği bi' <adyo· •a• olmad•ilma göo·e, ancak taoa"""' 
namı vedld;. Geri kalan alh County'· vada<d• alman to,pidoım bulun,,,.d•~•· S"Pm•ı olma" ihtimal;, h« hangi dip· g"mda T«. Növ ümindo bulunduğu. tenkid ed;tmeli değil miydi? 

nı ilave etmektedir. Alman ajansı ıkın- lomatik bir teşebbüsü az çok güçleştir- nu bildirmiştir ve yakında Nevyorka 
nin nüfusu katolik olmayıp protestan ci bir telgrafında Havasın sonradan ~~t- mektedir. gelecektir. HALKA iNMEK olduğundan, hükümet merkezi Bel- ·d n degıl Dünkü sayımızda Tan gazetesinin 

lamaya bir alman torpı osunu , 
fast şeb•; olmak üze<e bu,.da ayn bi< alman deni"!" gemisi ta,.fmdan "Günün me>elele•i" •Ütununda halka in-

bir devlet kuruldu. meydan verildiğini bildir. ~i~ini söylı- vr u a' en. mck lazım geldiği hakkındaki fıkrayı kı .. 
1921 itilafiyle Jrlanda serbest bir hareket a men bu sütuna iktibas etmic:tik Bugu-n, 

yerek, bir denizaltı gemısın~n . . - ,. 
devlet oluyor. Fakat frlanda mebus- lerini kontrol daha güç oldugu ı~ın Ha- Haber gazetesinde Nurullah Ataç, bu la!'ı lngiltere kıralına sadakat yemini vasm bu suretle hareket ettiğini bildir- yazıdan bahsederek ikide birde "halka 
edecekler. Kıral lrlandada bir vali mekte ve bu haberin de yalan olduğu- o r var inmek" tabirinin temcid pilavı gibi öne 
vasıtasıyle temsı e ı ece nun yakında meydana çıkacağını bil· sürüldüğünü kaydediyor ve diyor ki: · ·1 d'J k ve İngiliz lordlarına aid geniş toprakların t~z- dirmektedir. "Halka inmek'' sözü kendini beğen-
mini için Irlanda doksan milyon ın- Roınada, ınu·· 11 ı·.m bazı enternasyonal ıniş, kendi halinden ziyadesiyle memnun 

.
1
. 

1
. kadar para verecekti. Destroyer mayine mi çarpmış? b' d • d k b"l' • B gı ız ırası . .. ır a amın agzın an çı a ı ır: ' en, 

Bu itilafın tasdiki etrafındakı mu- Destroyerin "bir mayine çarptığı da l l t k b kl • · hüüüüt! ben neyim! ben gerek fıtri ze-nakaşa, bu tarihe kadar lrlandanm is· rivay<t olunmaktad"· Amiralhk da ilk mese e er Or aya Çf. ntaSl e €fllyOr kiivetim, g«ek bulunduğum yü« mek-

tiklali için çalışan Sin Fein fırkasını tahkika~:-ı bu farziyeyi isbat etmekte Roma, 14 (A.A.) _Havas ajansı muhabirinden: tebler ve okuduğum harikulade eserler 
ikiye ayırdı : olduğunu bilchrmiştir. Bununla bera. Burada pek yakında mühim ve belki de ciddi bir takım enternas- ı;ayesinde mertebelerin en yükseğine vaJ'lo 

1 - Tam istiklale mani görünen ber, o civarlarda son zamanlarda hiç bir yonal meseleler ortaya çıkacağı intibaı vardır. mış bir insanım. Beni görüp de hayran 
kayıdları ve şartları kabul ederek mu. mayine rastlanmadığr da Almariodan Dün Ciornale d'İtalia, ''Büyük Britanyanın ltalyaya kar"I bir şey- hayran parmak ısırmamak kimin elindo-

h d 

· ft r olan Cos b.ld' ·ırnektedir T dir. Ben bile halime ""şmaktan kend11n1· • 
a e enın tasdikine tara a ı ırı · ler hazırlamakta olduğunu,, yazmakta idi. r-Greve zümresi. . d l alamıyorum.... Fakat bu büyükfüğüıoe 

k ilk yar ım ar Bu gazete ,İngiliz gazetelerin- İstasyonda hususi vesikalarla içeri gi- rağmen gene halkı düşünüyorum. O be-

2 - Yemini, lrlandanın şimal ıs- Gene Almaria'dan bildirildiğine 
1 

dl deki münakaşaların, Roma - Ber- rebilmiş alman kolonisi azaları vardr. nim ilmimi, fazhmı kavrayamaz, cahil-

ınının ayrılmasını ve İngiliz or arı- .. e patlama esnasında bu lim nda bu-
b 1 

tın gor • . . lin mihverini kırmağı ve iki tarafı Bunlar perdeleri inik olan trenden kim- d"r; ben ona kavrayabileceği şeylerden 
ıunan ıu bir!:>irin en ayır etmeği istihdaf senin inmediğini görünce B. Hitleri is- bahsedeceğim ...... " na tazminat verı"lmesini ka u e e- ı "k'u'metçı· La.ıaga torpıdosu ılk d d 
olarak ingt tz e roy • eylemekte bulunduğunu ilave edi- temişler, bu.nun üzerine B. Göring Çl- Halka inmek lüzumundan bahıeden-dikleri için itillafı.n reddine tarafdar olan ·1· d t erinin yanına geç 

De Valera zümresi. . · patlama esnasında bu limanda d ı d b' · 
ınıştı. yor u. karak B. Hitlerin trende olmadtğınt, er en tr rıcamız var: bir de ''inme"· 

Bu mücadelede birinci zümre ka- bulunan Jaime I. zırhlısına naklolunn:u~ Tribuna gazetesi, Bilbaonun müda- fakat yakında geleceğini söylemiştir. den, bulundukları ali mevkiin icabmca 
zandığından itilaf tasdik edildi. Ve ve yaralılar da Almeria hastanesinde {ilerinin birkaç giindenberi son derece- Tren saat 10.10 da İtalyan sınırını geç- h:r eser kaleme alsınlar, bakalım naul 
ertesi sene de bir kanunu esasi tan· de asri silahlara sahih bulunmakta ol- miştir. oluyor? Şarablartnı bir kerre de su kat-

zim ederek Gosgrave partisi iktidara d • l h kkmda klral ' duklarını yazmaktadır. Bu hal, Kantab- G V d nıadan sunsunlar, bakalım "meıl guru-'• 

la 
Irlandaya ai ış er a B. öring ene ihte r 

geçti. Fakat bir müddet sonra da Valera k'l" rik kıyılarındaki ablukayı zorlamıc: O· olmaları yerinde mı"?. . k Irlanda başve ı ı temas e- .., Milano, 14 (A.A.) - Alman hava ~:b~:;a Baldwin'in karışrna~a salaV'hi- lan ingiliz gemilerinin yalnız başkalara bakam general Göring Venedik'e gelmiş Halka karışmak, halkm arasına gir-
. ktur Halbuki başvektl de a- iaşe mevaddı getirmekle iktifa etme- ve bir otele inmistir. Generalin bu ziya- mek, halka doğru .... " diyenlere peki. Fa-partisi seçimi kazandı ve bundan son

ra da 1921 itilafını deHk deşik eden 

ve İngiltere ile lrlanda arasındaki 
münasebetleri de alt üst eden bir ic
raat silsilesi başladı Mebuslar İngilte
re kırahna yemin etmediler. İngiliz 
lordlarma vadedilen tazminatı ver· 
mekten kaçındılar. Filhakika arada 
İngiliz parlamentosu tarafından İngil
tere ile dominyonları arasındaki mü
nasebetleri tanzim eden W estminister 

kanunu kabul edilmişti. Fakat bu 
kanun İngiliz - lrlanda münasebetleri. 

nin tanzimine yardım etmedi. 
Şimdi de Valera, İngiliz kırahnın 

taç giyıne merasimi arefesinde frlanda 
için bir cumhuriyet kanunu esasisi ha
zırlamıştır. Bu kanunu esasi ile İrlanda
ya Eire adı veriliyor. Umumi valilik 
ilğa edilerek yerine halk tarafından 
seçilen bir cumhuriyet ikame ediliyor. 
lcra heyeti reisi başvekil oluyor. 
Ayan meclisi kuruluyor. İrlandaca 
resmi lisan oluyor ve İngilizce ikinci 
lisan vaziyetine geçiyor. Anayasada 
İngiliz kıralından ve İngiltere impa
ratorluğuna karşı bağdan hiç bir 
bahis yoktur. Yalnız dı§ münasebet
lerinin tanziminde Eire devletinin bir 
devletler grupu ile ortaklık yapaca· 
ğmdan bahsedilmektedir ki lrlanda 
cumhuriyetinin İngiliz imparatorluğu 
ile olan münasebetleri hakkındaki tek 
fıkra bundan ibarettir. 

Irlanda, W estminister kanunu ile 
İmparatorluğa kırahn şahsı ile bağlı 
olan müstakil bir devlettir. Bu itibar. 

yetl yo · k ·s· tan mekte olduklarr zihabını uyandırmak- · · ı 1 • kat "halka inmek" diyenlere hayır. N~ 
b' nıhuriyet anunu esası 1 - rctı tamamıy e nısusı mahiyette olup u- .... 

le.ra, ır ~~. Vaziyet hakikaten karı- tadır. zun zamandanberi cenubi ltalyada ika- den? Kelime kavgasınamt kalkıyoruz? 
'"" e";'I ~- bu kanunu e,a>inin ka· lı.tyan kffal ve ""liç.s;nin, naib met etmekte olan '<Vmini '-'i'layacak E!~<tl•; çünkü kelime, .,,humuzu önp 
"k'.'."·d ca :nra Manda ile lngilte<e Ho<tinin ,;ymüni iad< 'Ç;n P<jt<ye ve be<ab« Almanyaya götii<eoektk. ede.-. "halka ;nmek" diyeni« de kendi· 
bulun en s b"" b"f' k yapacakları ziyaret esnasında B. Ciano- !er"nde bir aristokratlık vehm edip hal· 

• nun macar devlet a amlarile konuşaca· ~ kr hor görenlerdir. arasındaki münasebetler us u 
1
un . e- d Seyahat hususi mahiyette imi~ 

. k ·? yoksa imparator ugun · ı k d' Berlin, 14 (A.A.) - Prusya başba-sılece ını · . d er ğı haber ven me tc ır. Bu arada Maca- VEDAD TÖR'ÜN EDlBLERIMIZE 
bünyesi içinde bir cum~urıy~te e Y. ristanın orta Avrupa devletlerile olan kanlığından bildirildiğine göre, dün ak- MORACAAT1 

dır ? 1
·n.,.ilizler hıç telaş ebru- · d ·· d şam Bcrlin'i terkeden general Go"rı'ng'ı"n 

varmı . o d w• münasebdlerı e coz en geçirilecektir. -
yorlar. Çünkü hükmen vaz.iyc~ e:.t Kont Ci:ı.nonun bu ziyaretini. B. Mik- seyahati tamamiyle hususi mahiyettedir 
tiriliyor gibi görünmekte wı·~~· es· 1 ı- lasın Peşte yolculuğu hazrrlamıştır. ve kendisinin salı günü Berlin'e dönme· 

yatta bir şey değişecek degı ti ı~a- Parola daima şudur: si beklenmektedir. 
seten ve iktisaden zayıf olan r an ka, "İtalyasız ve Almanyasız hiçbir şey -------

tam istiklaline kavuşsa da, ya 
11~ yapılamaz... ı· rlanda'nın yeni ana 

ti . ve kuvvet ı b 1 komşusu olan azame l b" Bununla bera er, talyanın Tuna 
"b . kadar ta ı . .. k bul edı. ldı· 

lngilterenin cazı esıne o . havzasında benış ve mustakil bir anlaş- yasası a 
Dublin. 14 (A.A.) - İrlanda par

lamentosu, serbest Irlanda devletinin 
yeni kanunu esasisi hakkındaki kanun 
layıbasır.ı dün ikinci okunuşunda 43 re
ye karşı 69 reyle tasdik etmiştir. 

olacaktır ki bu istiklal ancak nazarı- ma yapmak tasavvurunda bulunduğuna 
yatta kalmaya mahkUmdur. Irlandalı- ihtimal verilıniyor. 
lal' İngiltere ile bağlarını, ;~tnı.z ltalya B. Beneşin geçenlerde verdi· 
dış' münasebetlerde iştirake mı ı~hı- ği bir nutku da büyük bir ihtiyatla kar-

. k istiyorlar? varsın oyle o::ıl~..,.,ıştır. B. Benes bu nutkunda Prag-
sar ettırme l k b h T ....... 
olsun. Cumhuriyet hükümdar 1 

1 
~ - m küçük antanta sadık olduğunu, fakat 

. l" . büyu""k imparator ugun A'-"'nya • Lehistan, Macaristan ve di-
sme ge ınce, . . ki m.a 

'h 
0 

kadar kuvvetlıdır g·er devletlerle konusmalar yapması 
hazını ct azı . .. ~ kırala tabi olan bir çok domınyon hu- Hizım gelınekte bulunduğunu söylemiş-
bükürndarlıkları arasında bir de kcrala ta- ti. 

· · · b l nrnası 
b' dominyon cumhurıyetmın u u Hususi tren ltalyaya 1Jardı 

ı d w z işte taç 
siyasi hazonsızhk ogurına . . . 

. me merasiminin heyecanı ıçınde 
gıy. . .. üttüğü soğuk kanlı 
lngılterenın yur • 
muhakeme budur. Ve ihtilal hareketi 
dernek olan bir teşebbüs hakkında 

·· ··tın k tçın ne 
böyle muhakeme yuru ' e 
kadar kuvvetli olmak lazımdır. 

A. Ş. ESMER 

Viyana, 14 (A.A.) - Üç vagondan 
terekküb eden ve servis vag-0nunda bir
çok polis memurları bulunmakta olan 
hususi alınan treni bu sabah dokuzda 
tnsbruk istasyonuna girmiştir. Trenin 
geçeceği bütün Avust~rya. erazisinde 
fevkalade inzibat tedbırlerı alınmıştı. 

Devlet Demiryolla-
nnda ailelere mahsus 
büyük tenzilat başla-

mıştır. 

seyahat 

Bu çok ucuz 
fırsatını ka-

çırmayınız . 

Haber"de Vala Nureddin, basın genel 
direktörü Vedad Tör'ün, "Köroğlu", 
"Aşık Kerem'' g"bi halk kitablarırun her 
yıl binlerce basılıp satıldığı halde yeni 
eserİerin hemen hepsinin son derece az 
5:ıtıldığına dikkat etmiş olduğunu, mu
harrirlerimizden, bu eseı·lerde halkın bo
şuna giden tarafların neler olduğunu 
tetkik edip yeni fikirleri bu tarzda esel'
lerle halka yaymanın yo\'armı araştınna· 
ya davet ettiğini yazıyor ve diyor ki: 

"Millet "Köroğlu"nu mu okumak İs• 
tiyor Bir Reşnd Nuri, bir Aka Gündiız 
niçin bu mevzuları, iyi bir iıılubla ve 
.,ihniyet bozukluklarını meskut geçerek 
v ... mevzuun içinde devrimizin istediği 
2ihniyeti • propaganda kokusu v~ 
dt:n • sindire sindire tekrarlamasınlar? 

H~m tekraı·lamaya da hacet yok .... Bu 
ef5anevi tipler yalnız Ayvazla muaşaka 
etmezler a/ Niçin hakiki edibler yalnız 
gür.ide bir zümrenin değil, ayni zaman· 
da ha'lnn, köylünün muharrir; olmasın? 
Belki de, kalabalıklara ne yolda kitab 
okutmaı< gerektiğini bu şekilde araştır· 
ml\lar ynparak bulacat;ız." 
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Kamu tayda B.Şükrü Kayanın mühim 
(Başı 1 inci sayfada) 

evrak, vesaik ve kuyud, defatir ve 
hulasai hesabiyeler ve gayri men
kul ipotek ve menkul rehin mua
meleleri damga tapu ve noter , ' . 
harçları, muamele vergi ve saır 
her nevi tekalif ve rüsumdan mu
af olduğu gibi gene bu krediler· 
den mütevellid borçlar hakkında 
icra makamları, resmi daireler ve 
mahkemeler nezdinde yapılacak 
takib ve tahsile müteferri her nevi 
taleb ,tebliğ ve kararlar da her tür
lü resim ve harçtan muafbr. 

İşbu maddede zikredilen zirai borçla-
rın 40 ıncı madde mucibince takibi ne
ticesinde bankaca tefevvüz olunan gay
rimenkullerin banka namına tescili her 
türlü ferağ ve intikal harç ve resimden 
muaf olduğu gibi bu kabil gayrimenkul
lerin 40 ıncı madde hükümleri dahlin
de sahiblcrine veya varislerine iadeleri 
de keza ferağ ve intikal harç ve resim· 
!erinden muaftır. 

Köylerde, zürraa bankaca yapılacak 
zirai kredilere aid evrak, senedat, ku
yud, defatir ve hülasai hesabiyelerin köy 
ihtiyar meclislerince tasdiki, noter tasdi· 
ki hükmünde olup bunlar hakkında da 
ı inci fıkradaki muafiyet hükümleri tat· 

bik olunur). 

Bir sual 
Bu madde üzerine söz alan B. Hasan 

Fehmi Ataç (Gümüşhane) muafiyet 
madtlesinde bina ve kazanç vergilerine 
aid bir kayıd olmadığını, sarahat olma
dıkça alınacağı şeklinde anlamak zaru
reti baSil olacağını, bina 'Vergisi b3kkın
da evvelki görüşmelerde verilen bir tak· 
ririn henüz karara bağlanmadığım söy

ıeai ve dedi 'ki: 
"- Encümenden soruyorum: Kazanç 

vergisi hakkında ne söylüyorlar? Mu
afiyet maddesinde bir sarahat olmadı
ğına göre Ziraat bankası kazanç vergi
si verecek midir? Verecekse sermayesi 
hisselere böliinme:liğine göre topyekfın 
olarak büyük mikdar üzerinden kazanç 
vergisinin müterakki ve azami ~eli Ü· 

.zerinden vergi vermesi icab eder. Bu dü
şünüldü mü? Zannediyorum ki pek ağır 
bir netice olacaktır. Yoksa esasen muaf 
olduğunu mu kabul ediyorlar da burada 
tasrih etmemişlerdir?" 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale) -
Bu işin prensip olarak halledilmesi la
zımgeldigini, wanç vergisinden önce 
bina vergisinin bahis mevzuu olduğunu 
söyledi ve dedi ki: "- Bankanın elinde 
heueli bir haylı tutan bir kaç bina vardır. 
Bu bin<•Jarın vergileri ne olacaktır? Dev
let bunları kendi malı addederek bina 
vergisi alacalç mıdır, almıyacak mıdır? 
Yoksa Ziraat bankası kira ile mi otur
maya mecbur kalacalctır? Çnükü bu ban· 
kanın kazancı, karı her şeyi devlete a
iddir. Bunun için bu vergi meselelerini 
baştan aşağı tasrih etmes.ini maliye ve
kili arkadaşımızdan rica ederim." 

Reis, ayni mesele ile alakalı şu tak

riri okuttu: 
"Devlet müessesesi vaziyetine .konu

lan Ziraat bankasına aid emvali gayri
menkulcnin devlet emvali gibi vergiden 
muaf tutulmasını teklif ve kabulünü di
lerim. 

Zonguldak: - Rıfat Vanlar" 

Eğer muafiyet verilirse .. 
İç bakanlığı siyasi müsteşarı B. Mut

talib Öker (Malatya) - Bina ve arazi 
vergilerinin yapmakta oldukları ve her 
gün genişliyen hizmetlerini yerine geti
rebilmeleri için hususi idarelere devre
<iilmiş olduğunu; orada amme hizmeti 
gören ve kazanç maksadı olmıyan bina· 
lann vergiden muaf olduklarının tasrih 
~ildiğini, eğer bu muafiyet şimdi Zira
at bankası için kabul edilecek olursa bir 
defa hususi idareler için 150 • 200 bin 
lira arasında bir varidat noksanlığı hu
•ule getireceğini, diğer milli bankaların 
da ayni muafiyeti istiyeceğini; böylelik· 
le hususi idarelerin gelirlerinin azalank 
bir çok mektebin kapanacağım söyliye
l"ek dedi ki: 

"- Bunu ise yüksek heyetiniz hiç 
bir zaman kabul buyurmaz zannederim. 
Grupda da zaten hususi idarelere veri
len hizmete mukabil varidat bulmak için 
aynca çalısmaktayız. Binaenaleyh tak

rir in reddini rica ederim." 
İdarei hususiyelerin gelirinin artma

smm esas gayelerinden biri olduğunu 

söyliyen B. Ziya Gevher Etıli burada bir 
prensip işinin; devlet dairesinin vergi 
verip vcr.nemek işinin bahis mevzuu ol
e' ıı. ke11d;sinin bütün b:mkaların 

-levlct m'i ~s si haline gel· 

miş her türlü kar ve zararı devlete aid 
olan Ziraat bankasının vaziyetinin tas
rih edilmesini istediğini söyledL 

Okunan maddenin hükümetin teklifi 
olduğu cevabını veren B. Mümtaz Ök
men (Ankara) burada zikredilen muafi
yetler ne ise onlardan muaf olduğunu, 
kazanç vergisi de, bina vergisi de zikre· 
dilmediğine göre elbet de muaf olamıya
cağını izah etti. 

B. Mustafa Şeref Özkan (Burdur) 
- Devletin iktisa:li sahada çalışmaya 
başlamasının aynen ferd1er gibi kazanç 
maksadım takib eden kurumlar vücude 
getirerek çalışması demek olduğunu, 

bu vaziyette devletin ferdin mükellef ol
duğu bütün mükellefiyetler ve disip
linlerle bağlı ve ona itaata mecbur bu
lunduğunu, Ziraat bankasının da hususi 
hukuk sahasında çalıştığı için bütün 
vergilerle mükellef olması: lrnm geldi
ğini; onun bazı vergilerden istisna edil· 
mesinin ayrı bir mevzu olduğunu söyle
di ve dedi ki: 

"- Ziraat bankası vergilerinin kaldı
rılması keyfiyeti sehven olduğu için ken
disinden kazanç vergisi alınması için ma
liye vekaleti bir proje sevketmiştir. Şim
di maliye encümenindedir." 

Vergi hangi esastan alınacak? 
Ziraat bankasının hususi vaziyetinin 

göz önünde bulundurıılmasmı, onun şiin
diye kadar bina vergisi vermediğini söy
liyen B. Emin Sazak (Eskişehir) - Fa
izlerin ucuzlatılmasının istendiği bir sı
rada bina vergisi ve kazanç vergisi alın· 
mas.mm doğru olmadığını söyledi ve 
bankanın bu iki vergiden muaf olmasını 
istedi. 

B. Hasan Fehmi Ataç verilen izahat
tan verginin alınacağı neticesiırin çıktı
ğını, yalmz bu verginin hangi esaslara 
dayanarak, hangi şekilde almacağrm 

sordu ve bu vaziyetin tavzihini istedi. 
Ziraat bankasının hal~n bina vergisi 

vermediğini söyliyen B. Ziya Gevher E
tili (Çanakkale), bilhassa bu verginin 
mühim olduğunu, çünkü kazanç vergi
sinin eğer kar varsa verileceğini fakat 
bina vergisinin bilançoya muhakkak za· 
rar olarak gireceğini; ~imdiye kadar bu 
vergiyi vermiyen bankadan bundan son
ra alınmasının doğru olmryacağma işa
ret etti. 

Halil Menteşe (İzmir) - Bizim mem
leketimizde Ziraat bankasmm diğer kar 
müesseseleriyle kıysalnamasının doğru 

olrruyacağını, devletin bankanın serma
yesini arttırmak zaruretini duyduğunu, 
bankanın kazanç vergisinden muaf ol
masının gene devletin menfaati icabı bu
Jund uğunu söyledi. 

vergilerde utisnaiyet sistemi 
Bina vergisinin tamamen mahalli i

darelere aid olduğunu söyliyen B. Aziz 
Akyürek (Erzurum) her hangi bir mü
essesenin her hangi bir şekilde bu vergi
den istisna edilmesinin bu ' vergilerle ya
şayan ve umumi hizmetler yapan mües
seselerin çahşma kabiliyetini azaltacağı
nı söyledi ve dedi ki: 

"- Şimdi banka kazanç vergisinden 

istisna edilmediği takdirde ne olacak? •• 

Zaten kazanç vergisinin mühim bir mik

dan gene hazineye geçecektir. Pek az 
mikdarı ise belediyeye ve idarei hususi
yeye verilecektir. Halbuki devlet aldı
ğı kazanç vergisini tekrar yardım ola
rak bankaya verecektir. Fakat idarei hu
susiye ve belediyelerin parasını kim ve
recektir? Ben o kanaatteyim ki vergi hu
susunda istisnaiyet bir devletin maliye
sini fena neticelere doğru götürebilir. E
ğer yardıma muhtaç bir müessese varsa 
umumi hizmetler arasında devlet ona 
yardım etmelidir, Fakat şu ve bu mü
essesenin hakkından kesip o müessese
yi beslemek doğru bir siyaset değildir. 
(doğru sesleri) B. Aziz Akyürek'ten 
sonra iç bakanımız kürüye geldi : 

J ki büyük iş ... 
·~- Arkada§lar; Türkiye Büyük 

Cumhuriyet devletini kurarken, her 
makincuını ve her zembereğini yeni. 
den Jökmeğe, bakmağa, işlemesini 
tecrübe ederek yapmağa mecbur o
lan bir meclissiniz. 

M a:ıiden ancak noksanlar ve 
ihmaller tevarüs ettik. Dünyanın #lİt
tiği, vardığı noktaya derhal varmak, 

onlarla muvazi ve bir hizada yiiriiye
bilmek, ya§ayabilmek için iki türlü 
külfete muhtacu:, iki türlü fedakar
lık yapmağa ihtiyacımız vardır. 

Birisi, mazinin noksan ve ihmalini 
örtı.ıch ve kapamak, ikincisi, uhdemi
ze dü§en ve sene!ere ayrılacak işleri 

bir hamlede yapmak. 
Bu büyiik daoanm içerisinde ge

len zembereklerden biri de bugünkü 
münakaşa ettiğimiz kanundur. 

Bu zembereği kurarken bunun en 
küçük yayının bile sağlamlığma ba. 
karız. Fakat bu :zembereği kurarken 
diğer faaliyet :zembereklerini bozmı
yalım. Sa.atın iyi işlemesi için en kü. 
çük çivisinin de yerinde olması gerek
tir. Biz büyük bir saatı dakikası daki
kasına işletmeğe mecbur olan bir he
yetiz. Saatı kurarken zembereği kır· 
mak, bizim elimizden gelmeyen bir 
hata olur. Biz her şeye ayrı ayrr ba
karak, icab ederse günlerce, aylarca 
çalqacak bu saati ilerile doğru iyi 
olarak yürütmeğe mecburuz. 

Ziraat bankasına gösterilen 
hassasiyet 

Ziraat Bankası hakkında günlerce 
devam eden münakaşaları dikkatle 
dinledik. Arkadaşlarımı% bunan üze. 
rinde çok hassasiyetle sözler söyledi
ler. Sö)lledikleri sözler tamamen ye
rindedir. Belki de bu münakQ.falar da
ha uzun sürttcek, hatta ikinci mü~
keresinde Je sözler söyl~ecektir. z;_ 
raat Bankası, mazi.de yalnız bazı h~ 

metler için kurul.muş bir müessese idi. 
Bu hizmeli mahdud sahaya münhasir 
idi. Hatta menafi sandiğı :zamanından 
itibaren osnıanlı imparatorluğunun 

son gıinlerine kadar çok mahdud bir 
saltada çalıştı. Cumhuri)let maliyesi, 
en dar bir zamanında, elinden tuttu, 
ve bugünkü ııa:ıiyete getirdi. Bugün 
Türkiye ziraatinin bel kemiği olan bu 
müessesenin on sene evvel kasasında 
tek parası yoktu. Bankayı bugünkü 
hale getiren sizsiniz. 

Bunu bu hale getirdikten sonra 
köyl~üne ve çiftçisine en büyük hiz
meti yapacak bir hale sokmakla meş· 
gul oluyorsunuz. Ama, bunu yapar. 
ken, memleketin ve de1Jletin mecbur 
olduğu diğer hizmetleri: ı üzerinde de 
buna müva.zi olarak yürümeğe mec
buruz. 

Maliyenin şuradan buradan aldı
ğı ufak tefek varidatlarla, bi:ı kosko. 
ca bir devlet kurduk. Onun yanında bu 
Ziraat Bankası da dahildir. Eğer Ma
liyenin vergileri si:zin himayenize ma:z. 
har olmasaydı, bmgün ne bu Türki

ye devleti kuruldu ne de bu bankanın 
adı anılırdı. 

En srkı zamanlarda &iz; elinden 
tuttunuz, ve maliyenin yardımiyle bu
nu yaşattınız. Bugün cihanda namı 

anılacak bir müessesei maüye haline 
getirdiniz. Ziraat Bankasının teessü
siinde devlet, tam bir teşebbüs almış 
oe huzurunuza tam ve mütekamil bir 
kanan getirmiştir. Elbette Bizin müta
lea ve rey!eriniz bunu daha miitekci
mil bir hale getirecektir. Fakat bura
da bunu kısmak, şunu kesmekle ma

hiyeti ayn ve maksada aykırı bir ha
le getirmek elemektir ki bu da, dev
let oe mÜe53ese için zararlı olur. 

Müessesenin laizi vardır, geliri 
vardır, oaridatr vardır, kazancı var
dır ve bu kazancı taksim olunmakta
dır. Bundan maliyenin vergi almama. 
3t ne demektir ? 

Baıka hesablar 
Ben bugÜn devletin şu ve bu işleri 

için aldığım şeylere gümTük vermek

teyim. Devlet kendi aldıklarına ver_ 

gi vermektedir. Vergi hesabı başka
dır, kazanç kar hesabı ba§llaclır. On
ları ayrı ayrı hesab etmek lci:um ge
lir. Onu kurarken, kullanırken ve bu 
kanun yapılırken bunun vereceği ver
giler düşünülmÜ§tÜr. Biz buraya ne 
kazanç için geldik ne de vergi al. 
mak için. Bu müesseseye normal şart
lar altında çalıştıracak ve yaşatacak 
bir şekil vermek için geldik. 150 bin 
lira bu müesseseyi hiç bir .:zaman sarı. 
maz;, Çünkü yalnız menali hissesi o
larak idarei hususiyelerden 450 bin 
lira vermekteyiz. Her sene büdçe in
kiıal ettikçe bir buçuk milyon lira, 
3 milyon lira, 5 milyon lira, 1 O milyon 
lira verebiliriz. ElveJ·irki müessese nor
mal ıekilde yaşasın. Bizim vaz.ilema 
bunu bu hale getirmektir. Malumu· 
nuzdur ki, merhametinize, himayeni. 
.ze muhtaç olan başka müesseseler 
de vardır. ldarei husasiyefere bugün 
mektebleri vermişsinizdir. 

Hususi idarelere sıhi teşkilat, na
lia teşkilatı vermişsin!z. Zaman .zaman 
bu i:ıtirablar ha:ıurunu:ıa geliyor. Bu 
iztirablara karar verme.'ı üzere işle. 

ri gruplara, heyetlere tevdi. ediyorsu
ını:.ı. Bugün idarei hususiyenin şura· 
scndan bur .. sından para kesmek demek, 
köylüyü tenvir etmek, okutmak için 
ue nihayet zi.;aatçi ve çiftçi yapmak 
için, açacağımu mektebleri kapatmak 
demektir, 150 bin liranın kesilmesi 
demek, 30 tane mektebin kapanma
sı veya açdmaması demektir. B ·zim 
mehteblerimi:ı dolmU§, taşmış bir hal. 
de değildir, açdması lazım gelen bir 
çok mektebler vardır. 

Ziraat mü•bet bir ilim 
müessesesidir 

Halil Mentqe geçen celsede bu
yurdular ki; :ziraat kendi kendine i. 
lerleyen bir müessesedir. Ziraat mües
sesesi bir görenek müessesesi değil
dir. Eğer ziraat bir görenek müesse
sesi olsaydı Hazreti Adem zamanın• 
da olduğu gibi toprağı parmaklariyle 
eşerek ziraat yap.lırdı. Ziraat mües. 
sese•İ miisbet bir ilim müessesesidir. 
Onun için ziraat enstitüleri açtık, 
büyük :ziraat müesseseleri yaptık IJe 

yapacağı;ı. Ziraat nümune tarlaları 

yapaco.ğu;. 

Ziraat Bankasmuı yardım.iyh kredi 
ikinci derecede kalır. Bilmiyenlerin 
kredileri israf olunur. Senelerclenbe
ri böyle idi. Ne yapacağım bilmeden 
borç alanlar batar. Böyle batml.§ olan 
adamlar vardır. Ba onlara acırız;. A. 
ma bafka .zaman vatanJaşlarımr:ıı o 
hale götürmek istemeyi~ (Bravo ses. 
leri, alkqlar) 

Büyük gaye 
Alınan kredi ancak istihsal ıçm 

olmalıdır, istihsal de bilgi üzerine mü
esses olmalulır, verimli, gelirli olmalı
dır. Bir müessese kurulm.u§tur, bunun 
yaşatılması için hepimiz; elbirliğiyle 
çalışacağu;. Buim en büyük vasfımu; 
çiftçi olmaktır. 16 milyon nüfusun 14 
milyonu çiltçidir. Biz çiftçiliğe dikkat 
ve gayret ederek ve onu ilerleterek 
kuuvetimizi artırabilecek bir millet 
olduğumu.za kanüz. Bütün kanunları. 
mız, teşkilatımız, çalqmamı:ı hep bu 
gayeye müteveccihtir. Çalışılmı§, üze
rinde düşünülmüş ve encümenlerden 
geçmiş bir kanun buraya geldiği .za. 
man vasfını kaybederse hakikaten 
gayeden a)lrılnuf olur. Ben, millet.mi

zin ue bilh,.ssa o milkti bütün şerefi 

ile ve hassasiye!i ile temsil eden bü
yük meclisinizin böyle müşkül dava
l<rrcla tuttuğu ;yolan doğruluğunu 

görmÜf, kani olmU§, inanmış bir arka· 
daşınr:zım. Faka içimdeki bu tehlikeyi, 
bu endişeyi gene bir arkadaşınız ol. 
mak sıfatiyle söylemeyi vazife addet
tim. Vereceğiniz karar şüphesiz hepi. 
miz için muta olur ve o tatbik olunur. 
Ancak kararlannız;ı verirken işaret 

ettiğim bu şi:ıpheleri si:ıin de bir de
la tekrar buyurmanızı rica edeceğim.,, 

İç bakanımızdan sonra B. Halil Men
teşe tekrar kürsüye geldi. Kendisinin e
vellri celsede zirai kalkınmaya doğru 

giden hususi enerjileri de toplayıp dev
let enerjisinin yanında vazifelendiril
mesini söylem.iş olduğunu anlattı ve 
maksadlarda bakanla mutabık olduğu
nu izah etti. B. Halil Menteşeden sonra 
İç bakanımız tekrar söz aldı: 

"- Geçen müzakerelerin bir kıs

mında burada hazır bulundum. Vazife 

icabı olarak daima burada bulunmak 

mecburiyetindeyim. Fak.at gene başka 
bir vazife beni hariçte bulunmağa mec· 
bur ettiğinden müzakerenin bir kısmın
da bulunamadım. Fakat onları birer bi· 
rer zabıtlarda takib ettim, okudum. 

Yaptığımız ve yapmak.ta olduğumuz 
işlerin ve gayelerimizin ne olduğunu 

bilmekte ve görmekte Halil Menteşe ile 
aramızda bir tehalüf olduğunu gördüm. 
Onu izah için kürsüye çıktım. lcab e
derse ikinci bir fırsatta gene kürsüye 
çıkacağımı arzederim. Biz ziraat saha
sında diğer teşebbii.sat sahasrnda, ıo gün 
Celal Bayatın ve diğer hatiblerin söy
lediği gibi devletçiliğimiz, ferdin yapa
mıyacağı işlere münhasırdır. Bilhassa 
önünüzde mevzuu müzakere olan Zi
raat bankası kanunu ferdci ziraatçiliğin 
tamamiyle müdafii ve harisi bir mües
sesedir. Eğer o müesseseyi devlet, dev
letçi ziraatçi yapsaydı bu şekilde Zira
at bankası kanunu getirmezdi. Bir ka
sa, bir kes yapar ve o suretle getirirdi. 
Ziraatçilikte, bilhassa orta, büyük, kü
çük diye mikdarlara göre ayrılan zira
atçilikte, biz yalnız ziraatin terakkisini 
temin edecek kanunları koymalrtayrn. 
Mali varidatımız1 artıracak esbaba te-
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sözleri 
vessül etmekteyiz. Bizce, kiiçük, dalıa 
ziyade muhtacı himaye olduğu için. a
ma büyük de daha ziyade muhtacı mu• 
avenet olduğu içindir ki, hepsine mii· 
savi surette yardım etmekteyiz, etme· 
liyiz, edeceğiz ve ediyoruz. 

Çiftçilik göreneğe tabi bir 
sanat değildir 

Ziraat denildiği vakit; hepimiz çift· 
çi ve çiftçi çocuğu ıolduğumuza göre, 
hepimiz ilk gıdasrm topraktan çıkan 

tanelere medyun bulunduğumuza göre, 
işin müşkülatım pek iyi biliriz. Çiftçi
lik göreneğe tabi bir sanat değildir. 

Şüphesiz ki çiftçilikte göreneğin ve 
tecrübenin büyük bir kşymeti vardır a· 
ma, bunlar zaman zaman, toplana tap-

. lana bir ilim halini aliniştır. Biz bunu 
bizim çiftçimize, köyülümüze • köylü de. 
diğim zaman yamız köylerde oturanları 
kasdetıniyorum, şehirlerimizde ve ka
sabalarımızda oturanların yüzde sek· 
seni çiftçidir • öğretmeye mecburuz. Evw 
vel§. menfi elemanlarla mücadele edece
ğiz. Tohum hasta ve kötüdür. Toprak 
zail ve nakıstır. Ağaç hastalıklıdır. 
Şimdi bu menfi elemanla, anasırla mü
cadele etmek mecburiyetindeyiz. Bun
lardan sonra müshet elemanlarla uğra§· 
mak mecburiyetindeyiz. Eğer bu güa 
köylünün yaptığı nadas, aldğı tıohu

mun hastalıklı olmasrndan dolayı 

fena netice veriyor ise yazık 

değil midir ki senelerce · köylümüzü 
bu vaziyette aç bırakalım. Bu cihetten 
birçok ziraat enstitülerine ihtiyaç var• 
dır. Bundan sonra sendika, kooperatif 
namı altında birleştirerek, kombine di· 
ye bir hale getirerek bugünkü fennin 
milletlere bilhassa çiftçiye verdiği ko
laylıklardan çiftçimizi de istifade 
ettirmek mecburiyetindeyiz. Bunu yap· 
mazsak, çiftçiyi toprağa esir ederiz. 
Halbuki biz köylüyü bu memleketin e
fendisi olarak ilan ettik. 

Biz toprağı köylüye esir edeceğiz. 
Biz köylüyü toprağa değil, toprağı 

köylüye esir etmeye mecburuz. Ve buntı 
yapacağız. Zaten topraktan azami randı~ 
man alınmadığı takdirde toprak nankör 
bir anadır. Yer. Binaenaleyh köylüyii 
toprağa yedirmemek lazımdır. Bu top· 
rağrn vaziyeti iktısadiyesi ne olursa ol· 
sun bizi beslemeğe, zengin etmeye mec• 
burdur. Biz bilgimizle böyle kurduğu
nuz mali, iktisadi müesseselerle azami 
randıman almak ve Anadolunun bozkır· 
larını yeşil bir hale getirmek mecburi
yetindeyiz. Bu halkı müreffeh edecek 
tedbirleri almağa mecburuz. Böyle yap• 
mazsak enstitüleri inkar edersek, ens
titüyü yaparken kredi işlerini ihmal e· 
dersek demin söylediğim gibi saatin 
zembereğim' yaparken diğer noktaları· 
nı yapmamış oluruz ve bu şekilde hiç• 
birimizin istenen neticeye varması im-

kanr yoktur. Neticeye varmak için her 

meselede ,bilhassa böyle vatan işlerine 

tealluk eden işlerde bir taraftan biz bir 

hekim gibi bastalrkları gayet güzel ve 

hakiki olarak teşhis eden, cesur bir cer

rah gibi yarmak, açmak ve ondan sonra 

dikmek ve düzeltmek mecburiyetinde

yiz. O mecburiyettir ki bizi hislerden 

ari kılarak sırf müsbet ilimleri hakim 
kılmak, kalbmizin hassasiyetini bir ta· 
rafa bırakarak yalnız aklımızla, yalnız 
görüşümüzle hükmedeceğiz. Aklımzla 

ve görüşümüzle hükmettikten sonra al· 
dığrmız kararı da bütün hassasiyetimiz· 
le tatbik edeceğiz ve ediyoruz. Zaten 
cumhuuriyetin 14 senedenheri bıraktiğı 
le . . ·:ı yegane sırrı budur. 

Heyeti umumiyeden benirn ricam, 
daima büyük meselelerde olduğu gibi 
bu Ziraat bankası meselesini de düşü· 
nürken memleketin hastanesini, nıekte· 
bini, laboratua11nı, enstitüsünü, tohu
munu da bir arada ve birden düşünerek 
karar vermenizdir. Bunu heyeti umu
miyeden tekrar rica ederim. Bu karar· 
Jar daima ve daima bu Meclisten çık· 
mıştrr. Böyle münakaşalar kararın doğ .. 
ruluğuna ve iyiliğine daima hadim ol .. 
muştur. Binaenaleyh bu münasebetle de 

çıkacak kararın doğruluğuna ve iyiliği• 
ne şüphe yoktur. O karar, sizin hü• 
kümetiniz ve sizin itimad ettiğiniz me· 
murlacınız tarafından aym kudretle ve 
aynı dikkatle tatbik olunur. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Bra• 

vo sesleri). 

Madde aynen kabul edildi 
İç bakanımızdan sonra B. Refik tn .. 

ce (Manisa) söz aldı. Bu maddenin doğ• 
rudan doğruya manevi şahsiyetini ver• 

( Sonu 3. üncü sayfada ) 



!5. 3. 1937 

IPO 

Gençler Birliği takrmr ile Güneş takımınrn lzmirde çıkmış resimleri 

çler Birliği Güneş 
~açı bupn. yapılıyor .. 

Gençler Birliği bugün Güneş ile da.ki kardı!Şliğı ve samımıyetı kuvvet- memnun kalacagız. Fena oyunla ıyı ne-

ka<ş'1aşaoakt". Milli küme maçlaunda ıendi"n bir bağ olmuştu<. Bu sebeble riee almak bizi o kadar sevindirm.,. 
ıyi bir derece alan Gençler Birliğinin bu maçın bize hakiki futbol oyununu Burada yapacağımız maçların çok 
lstanbulun kuvvetli ve teknik takımla· göstermeğe vesile olacağını umarız. zevkli olacağını tahmin ediyoruz. Çiin-
rından biri olan Güneş ile yapacağı Bir arkadaşımız bugünkü ~ç hak:. kü ankaralı futbolcular çok dürüst ve 
bu maç.çok entresa.n olacaktır. kında fil<irlerini almak üzere Guneş ve temiz oynarlar. Bizim gayemizde bu o· 

Bir talihsizlik neticesi olarak iki Gençler Birliği idarecileriyle konuştu. yundur. Favulsuz ve temiz futbola teş· 
maçta yenildiği için şimdilik puvanlan Güne'/ tak•m• ida,.ciod B. Adil Giray .;k bizim oyuncularım"" her dakika 
düşük olan Güneş takımı bugün her diyor ki : .. telkin ettiğimiz oyun sistemidir. Mü-
halde canla başla oynayacaktır. Güneş· ''- Mi1li küme maçları G~ne.ş takı- temadi telkin ıNyesinde oyunculanmı-
te k>ymetli oyuncular va<d.r. Pa<hten nu için şimdiye kadar h<p "hha» geç· "" t<miz ve dürüst futbol ,;,.emini 
gelen Rasihin iltiha iyle. hücum hattı ti dersek doğru söylem~ş oluruz. benimscroeğe ba ladıklarını söylemek 

daha kuvvetli bir hale gelınistir. İyi bir Şimdiye. kadar y.apt1gımız beş ~ç- hak inaslık olur. 
oyun sistemine malik kuvve;li bir mü- tan birini kazandık üçünü kaybctt:ilc Muhterem ankaralılara temiz bir o-
dafaa: ve ustaca oynayan haflariyle Gü• Birinde berabere kaldrk. Takımımı% e- yun göstercliilir ve söıledaıin doğrulU-
neş Ank41ra sponcu'~r na kendini se.vdi- ğer kendisinden beklenen rand~anı ver ğu meydana çıkarsa kendimizi çok me· 
recektir. mi§ olsaydı, bu maçların hepsını kaz.a-

nabilirdik. Fakat futbolda evveldeı:ı bir sud addedeceğiz . . 
Her maçını heyecanla ve zevkle ta

kib ettiğimiz Gençler Birliği takımına 
gelince; en kuvvetli hasmtlarma bile 
kuvvetini isbat eden gen;Jerin bu- kar· 
şılaşmada da muvaffak olması beklenir. 
Atılgan Gençler Birliği forv~tierinin 
G .. m m .. Jaf:a" •1~ ıl ya ::-ı nı ç.ok 
merak ediyoruz. ŞJphe yok ki, bu hat
tı işletecek, hemen her. kesin beg~ndi
ği haf hattı olı caktır. Geneler Birliği 
takımmm '!n güvenılecek tarafı müda· 
faasıdır. Binaen teyit. hesııblı bır oyun· 
la. iki bek ve kale.cinin netice üze· 
rinde çok müessir olacaklarını tahmin 

ediyoruz. 
Bu günkü maçın entresan birtnrafı 

da, Cüne K.c.ler.ini müd faa edecek o
lan Cihadm eski bir Gençler Birliği a

zası olmasıdır. Cihad. iki takım arasın-

yda 
(Başı 4 üncü sayfada) 

giden muaf tutan bir madde olamdığı· 
nr söyledi ve ZiTaat banka mm serına· 
yesinin aslını tetkik ederek dedi ki: 

"-Para gene devletin olduğuna gö· 
re vergiye tabi oldug~ u zaman sirketfe . \ 

ıdare olunmayıp bu sefer şu şekilde i· 
dare edilmesi, zatım mükellef oldi.ığu 
o;:eyin tebdil edilerek prensibi bozma
mak lazımdır. Onun için şu madde 
doğrudan doğruya zürraın, çiftçinin 
vermekle mükellef oldugu muamele 
ver · "nin şu veya bu ku fetler.inden 
kurtulmayı istilzam ettiğinden dolayı 
hi~ bir tarafına dol.unulmaksızın aynen 
kabulünü muhterem heyetinizden rica 
ederim . ., 

Ekonomi bakanımızın teklifi 

B. Refik İnceden sonra BB. • n 

Fehmi Ataç, Mus~.fa Önsoy, B kir Ka
leli, Mustafa Şeref Özkan söz aldı ar. 
Ekonomi bakanımız k ·rsiiye ge! ·: 

- Bendeniz esas hakkında maruzat'
ta bulunmak için kürsüye gelmedim. Yal 
nı ·· ·· z go~uyorum ki müzakere şümul ve 
ehemmıyet kesbetti. Yeniden tetkike 
ihtiyaç vardır. Ziraat Bankasının mua~ 
fiy~tleri üzerinde Kamutay haylice has
aasıyet göstermektedir. Fakat zannede
ri k 0 

d" ~ m ı ıger emsali müesseselerden dun 
bir .mevkide kalmaması için de aynr has 
sasıyeti yüksek Kamutay gösteriyor. 
(Hay hay seSleri) Şu halde esaslı bir 
surette düşünülmesi icin bu madde ile 
beraber son takriri bir encümene havale 
edelim. Blı ene.limen de mesleki itiba:. 
r~J le en lay k olarak büdçe enciımenı-
dır. Büd"e en ·· . b . · r cumenı unu tanzım etsın 
ve yüRsek karan ile yi: s huzurunu-
za arzetsin (Bra\ o sd ri) 

Mrw.1 'e büdc.e ene·· . . ıni; e 1/tti 
B .... 1·1 Pı.' r onra 

şey k.e.stiunek.. zordur. Kazanabilirdik Takımımızı buraya getirdiğimiz on 

demekten maksadım, takımın fena hem dört oyuncu arasından aeçeceğiz. Son 

çok fena ve talihsiz oyunlarının biribi· temennim şudur: Güzel bir oyun olsun 

rini talrib etmesidir. ve kimin kazanmak hakkı ise 0 kann· 

Bı·z mag~lubiyet beraberliğimizden sın H "ki • er ı takımın talii açık olsun .• ,, 

ziyade fena oynadığımız için mütees· Gen 1 Ç a Birliği reisi B. Yusuf. K.or-
sir oluyoruz. Ankarada şimdiye kadar · man dedi ki : 
yapuğınuz maçlar.ın daha mühimle.rint 
oynayacagız. Ankaralı: karde§lerimizin 
futbolu candan ve temiz oynadıklarını 
duymuştuk. 1stanbuldaki maçlarda bu
nu gördük. Hakikaten Ankara futbolu
nun çok yükseldiğine iman etti!<. 

Burada yapacağımız maçlarda bir tek 

düşüncemiz var : 
Güzel bir oyun oynamak kazanmak 

ve kaybetmek ondan sonra gelir. Eğer 
güzel oynarsak netice ne olursa olsun 

İmparatorluk konferansı 
dün açıldE 

Londra, 14 (A.A.) - İmparatorluk 
konferansı saat 1.0 da Sen C:eymlil sa.. 
rayında açılmıştır. Başbakan B. Bald. 
vin ittifakla reisliğe- seçilerek açılı~ 
n ... tkunu vermiştir. bgiliz birlikleri c:c-. 

rnaatlarınm. İngiltere tacında hissedar 
lduklarmı anlatan Başbakan, bu l<on-

o İ . 
ferans sayesinde bu cemaatlerle ngıl-
tere arasında işbirliğinin kuvvetlendL 

.1 e(J'ini anlatmıştır. Bundan sonra 
n ec " muhtelif dominyon reisleri nutuklar ver-

islerdir. Konferans Ottava anlaşmala· 
m 1 ·11· "" d f .. den gel"ireccık, nıı ı mu a aa 
r.nı goz :r .. 
ve bilhaE a ınulı.telif trate]Ik noktalar 

d
aki tayyare muvasalasını kor:uşa 

a~~n . caktır. İn iltere hüküıneti domıyo,nlar 
delegelerinden milli m . . ~afaa. mese.ele· 
ri hakkında sar.ilı bir fıkır ed e e . a. 
rayan her ttlrlü izahları istiyece mr. 

Konuşrm rda drş politika ve baU pak
tr meseleleri de miınim bir yer tutacak-

t r. 

B. Hasan Fehmi Ataçm maddeye "Zira~ 
at bank:ısı. kazancı ne olursa olsun safi 

kazancının yüzde onhiri nisbetindc ka· 

zanç vergisine tabidir., fıkrasının ilu
vesini tcklıf eden takriri madde ile biıd
ce encümenine gönderildi ''e pr'>}enın 
diger maddeleri görüşülerek kabul e-

dilliı. 
Kamutay dünkü toplanttSitıda umu-

mi muvazeneye dahil bazı daireler büd· 

celerinin muhtelif tertıbleri arasında 
656.054 liralık münakale yapdması hak

kındaki kanun projesiyle yalıanc.ılaı:ın 
seyahat ve ikametleri hakkındaki kanu
nun bir maddesinin dc.ğiştirilıncsine 
aid layihanın birinci görilşiılmcsi y.a· 

pılmıştrr. 

Kamutay pazartesi günu toplan~ 

caktır. 

"- Güneş takımının oyununu hiç 

görmedim. Bu takım hakkında şimdiye 
kadar dinledigim bin çok mütalealara 
göre, Gençler. Birliği yarın (Bugün) 
çok ve belki de en çetin maçını yapa
caktrr. Netice hakkında şimdiden kati 
bir şey söylemek imkanı yoksa da-stad· 
yomu dolduran seyirciler önünde Genç
ler Birliğinin iyi bir oyun gösterece
ğinden emin olabilirsiniz.,. 

Zeplin 
Faciası 
Tahkikatı 

Lekhörs'te hava 
gemiler.ine suikast mı 

yapılıyor? 

Novyork, 14 (A.A.) - Dr. Eknerle 
alman tahkik heyeti buraya gelmış ve 
derhal Lckhörst'e hareket tmiştir. 

Dr. Ekner yardım işi rinden tak

dirle bahsetıni ir. 
Ticaret bakanirğı tarafından tahki

kata meur edilen komisyon fizasından 
kumandan Şroder: Uç gün süren tahlri. 
katından sonr.a yaptıgı beyanatta Zep
lin facı sına bir fena iniş manevrasının 
sebeb olduğu şuphesiz bulunduğunu 
söylemiştjr. B'alon mürettebatından i. 
fade verecek halde olanların sözledy. 
le, balonun Lckhörste varışını bekliyım 

terin anlattıkları bu beY,anata esas teş

kil etmiştir. 
J{um:ından Maks Prus tehlikeyi at-

latmıştır. 
Alman ajansınıru N"evyorktan bildir 

diğine göre son yılllır içinde Leklıörst 

civarında tayyarelere bir kaç defa ateş 
açılmıştır. Tanınmış Atlantik tayyare. 

cilerinden Klarens Cembcrlayns'e gö.. 

re son zamanlarda bu tar.aflarda iki tay

yare suikasta uğramıştır. Bunlardan 

birinin benzin deposu, ötekinin de ka

nadı delinmiştir. 1930 da, henüz hizmet

te bulunan Los Anceles bolonuna, 1920 

1930 ve 1932 de Z W C 2'1 balonuna a.. 
teş edilmiştir. 

1 rK;;~-k-·-·-·-·-·-·-ı 
• • . 

!Kanadlar i . . 
!Günü i . 
! (Başı 1 inci sayfada) ! 
• liw• l h •• b• dab eli • • i gıy ~ er ~~ .araz a g şırken i 
i bu ugurda ruzgarlar ve bulutlnr n. i 
i rnsında can vermiş kahramanları an· • 
i mak, bundan sonraki gayreti rimizc ! 
i hız verecektir. Bugün yapılacak tö- ! 
i renleı ın hava istikbalimiz bakımın· ! 
• d b"" ""k • 9 an en uyu manalarından biriıi de • 

•
• budur. ! 

B .. ha t i agun va kurumu Ankara §U. • 

i besi tarafından da saat 11 de Uluı i 
i meydanında bir hava §ehidleri ihti- • 
i fali yapı~acaktir. Bu törenin progra· ı 
i mını aşagıya yazıyoruz: • 
i 1 - Uluı meydanında vekiller ! 
•
• heyeti, saylavlar, ıüel ve ıivil erkin ! ' . 
i memurlar, subaylar ve muhtefif la- i 
i talardan ıelen müfrezeler, kunım· i 
i ]ar ve esnaf müanessilleri huzuru i- i 
i le merasim yapdacakbr. i 
i ~ - Merasim aaat 11 de atılacak i 
i top ıl~ baıl~acak: top ablır atılmaz j 
i meraaım y~rındeki sancak ve reımi i 
i yapıla~dakı bayraklar yarıya indiri· i 
i lecckbr. i 
i ~oaıııtanlar (dikkat) komutası i 
i verır.ler, i 
i Kıtalar ve mektebliler ıelam du· i 
i rurlar, i 
i S~ylar selim durumu alırlar, i 
i Sıvillcr ıapkalarlnı sıkarırlar. i 
i (Yarım dakika sürecek olan bu i 
i ıaygı sırasında bütün gezme ve gö- i 
i türme. ''as.ıtalan ve halk. bY.lundukla- i 
i rı yerde durarak saygı merasimine i 
i katılırlar) . i 
i Y anm dakika 1011unda kıta ko- i 
i mu~Jan (ratiat) komutası verir. i 
! ~I:un d\ırumundan rahata geçilir. i 
t Siv1ller ppkaJımnı giyerler. i 
i 3 - Merasimde: i 
i Hava müsteprlığından bir zat, i 
i Hava kurumu Ankara şubesi a- i 
i drna bir znt, i 
i C. H. Partisi adına bir zat tara- i 
i fından &Öylev verilecektir. i 
i 4 - Söylevlerden ıonra mmka i 
i hazin bir mor§ çalacakbr. i 
i 5 - Uluı meydanma ıötürülen i 
i selenkler tehidliie ko11mak üzere ıü- i 
i el ve .ffil bir heyet tarafımian me- i 
i rasimle götürilecektir. i 
i 6 - Sabay lmmataınnda bir man· i 
i ga asker manena fqegiyle üç defa i 
i selam atı'ı yapacaktır. i 
i Elbise: Jaketatay, silindir ıapka i 
i (melon şapb giyileilir) koyu renk i 
i boyunbağı i 
......... .., . .... 49 ••• .., ............ ~ ......... ...: 

B. Ciaoonun nutku 
v~ f ran ız mahfilleri 

Paris, 14 (A.A.) - Siyasi mahfiller 

B. Cianonun verdiği nutukta bilhassa 

Fı:ansa ve İngiltereye karşı kullanılmış 

olan lisanın mutedil ve sulhçu mahiye

tinden bahsetmekte ve bu vaziyetin ay

dmlanmasmı düşünmeğe hizmet edece.. 

ğini ilfive etmektedirler. 

İtalya ile Fr.ansanm biribirine yak

laşmasından ümidini kesmiş olan sağ 

cenah mahfilleri bu nutku, büyük bir 

memnuniyetle kar ılamaktadırlar, sol 

cenah mahfilleri ise bu sözlerin italyan 

diplomasisinin ycru br manevrasını gzl 

meğe matuf olmasmdan ç kiner k her 

ne suretle olursa olsun mutalea yürüt

mekten kaçınmaktadırlar. 

Yabancı mahlüler · göre 
Roma, 16 (A.A.) - Yabancı mahfil. 

le; ifade tarzı gazetelerinki ile tezad 

teşkil eden Kont cianonun nutkunu mcm 

nuniyetle karşılamışlardır. Nutkun mil. 

letlcr cemiJreti hakkındaki kısmı, ltal. 

yanın Cenevreden ayrılacağı hakkında. 

ki şayialara karşr hakiki bir tekzib ma

hiyetinde görulmcktediı:. 

Yııgo•laılyanın Ankara orta elçisi 
V iyanaya tayin edildi 

Bclgrad, 14 (A.A.) - Yttgoslavyn· 

nrn Ankara orta elçisi B. Branko Laza· 

reviç Viyana orta elçiligme tayin cdil

mi tir. 

l{ömür sergisinde 
jiiı"i heyeti toplantı 

yaptı 
E.ntemasyonal kömür sergisı JUr( 

heye.ti ekonomi bakanı adına kendileri .. 
ne rıyasct eden İzmir saylavı Rah • 
K .. k ,. mı 

0 en ın başkanlığmdn ilk toplantrsı· 
nı yapını r. 

Ekonomi bakanhgmca hazırlanan 
talimatname hükümlerine gore ve en .. 
ternasyonal sergi bürosunun talima· 
tr dahilinde teşkil edilen bu JUri ılk o .. 
larak 7 kategorjye ayrılan eşyayı tetkik 
etmek üzere 7 ihtısas gnıpuna aynlmrş 
tır. Jüri ihtısas grupları bugunden iti • 

baren hazırlık toplantılarına ba lıyacalC 
ve 24 mayıstan itibaren muhtelif eşya .. 
nm ve maddelerin tetkik ve mütal a .. 
siyle meşgul olacaktır. 

Firmalara tecnibelerin başlryacağr 

ve her firma için tayin olunan tecrübe 
günleri tebliğ edilmiştir. 

Ekonomi Bakanımız 
dün İstanbula gitti 

Ekonomi Bakanı B. Celil Bayar 
d.ün akaşam enternasyonal kömtir sergi
sıne gelerek bir muddet meşgul olmuş 
ve sonra dün akşamki ekspresle 1staıı. 
bula gitmiştir. 

Türk - Alman 
ticaret konuşmaları 
Almanyadan yeni avdet eden alman 

büyük elçisi fon Keller dun ekonomi ba· 
kaw Celal Bayar tarafından kabul edil· 
miştir. Türk - alman ticari münasebet• 
}erinin dOstane bir muhavereye zemin 
teşkil ettigi ve iki memleket anısındaki 
konu§ID<lların 3 temmuzda Berlin'de baş• 
lıyacağı haber alınmı~tır. • 
Gündelik 

Kırık kanatları 
azaltmak için 

(Başı 1. inci sayfada) 

hamlede 21 milyon verdik, her se· 
ne sekiz milyona yakın ödüyoruz. 
Tayyare resmi, hava kuvvetlerine 
yardım vergisi küçük bir engele 
rastlamadan toplanmaktadır. Fa• 
kat, havalarımızı korumakta kese· 
leri111iz.in oynadığı rol, havacılan· 
mrzrn gördükleri hizmetin ancal< 
yardımcısıdır. Onların hergün yi.ız• 
lerce artması, havada kartallar 
nasıl pervasızca süzülürlerse tay .. 
yarecilerimizin de- türk vatanı se· 
masını kendileri için tabii bir mu· 
bit halinde benimsemesi lazımdır. 
Ordu kadrolarındaki gençlerimiz 
iibi Türkkutu azin da bu lazime
yi lamamile takdir etmiş olarak 
bergün motorlu ve motorsuz tay· 
yarelerle ,paratütlerle nazui ve 
ameli bilgilerini artırmağa uğraş
maktadır. Fakat bunu kafi görebi· 
lir miyiz? 

Hava şehidlerimizi andığımız bı.c 
sayılı günde, hepimiz hatırlamalı
yız ki havalarımız topraklarımız 
gibi, sularımız gibi, gençlerimizin
dir. Mekteblerimizde elişleri ör
nekleri planörler, dikiş dersinde 
kızlarımızın yapacakları paraşüt
ler olmalı, uçuf meydanlarımızı 
en küçük yaşta yavrulardan başla
yarak, kadınlı erkekli, halkımız 
doldunnalıdır, tii ki havacılık bir 
anane, günlük i§lerimiz gibi alı tı
ğımız, hiç yadırgamadığmuz bir 
meşgale haline gelsin. O zaman 
en tehlikeli silahlar, kullanmasm; 
bilenler elinde nasıl tehlikesizle • 
mişse, aslrnda çok emniyetli bir 
vasıta olan tayyare de, kırık ka
nadlar sayısını artıran bir ölüm 
makinesi olmaktan ç.ıkıp eski aşi
naları olduğumuz okumuz, kılıcı
mız ve atımız nevinden, lazım gel
diği vakit, fakat itimadla kullana
cağımız basit bir müdafa aleti 
olur. 

Uçarken düşüp ölenlerimizin 
nıhlan, uçmağı meslek edinen 
türk çocukları çoğaldıkça sevine· 
cek, havalarımız o nisbette emin 
olacak, ~8':a!ar~mızm emniyeti 
mcmleketımızın ıstikb:ılini sağla-
yacaktır. 

Atatürk çocukları türle: vatanı· 
nın gökleri sizi bekliyor. • • 
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Milli Müdafaa Vekaleti Satmaıma 

Komisyonu l1anlan 

~--------------- -----------------
BİLİ T 

Bir adet kompile sabit etüv makinesi kapalı zarf usuliyle alına
caktır. İhalesi 3-6.937 perşembe günü saat 11 dedir. Tahmin bedeli 
~(5006) liradır. İlk teminatı (375) lira 45 kuruştur. Evsaf ve şartna
mesini almak ve görmek isteyen M. M. V. satın alma komisyonuna 
müracaat ve eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunda gösterilen 
vesaikle ve teminat ve teklif mektuplaryle birlikte belli gün ve sa-
atından en az bir saat evvel komisyona gelmeleri. (930) 1-1610 

İLAN 
1 - Herbir tanesine biçilen eder 90 kuruş olan 50.000 tane kar 

gözlüğü kapalı zarfla alınacaktır. 
2 - Şartnamesini 225 kuruşa almak ve örneklerini g.Qrmek isti-

yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 
3 - İlk teminat miktarı 3375 liradır. 
4 - İhalesi 3-6-937 perşembe günü saat 15 tedir. 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri (955) 1-1677 

İLAN 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 1340 tane nöbetçi muşambası 

§lçık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Hepsine biçilen ederi 15.530 lira 60 kuruştur. 
3 - Eksiltmesi 17 Haziran 1937 perşembe günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesi M.M.V. satın alma Ko. dan parasız alınır. 
5 - İlk teminat 1164 lira 80 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte eksilt
me gün ve sa2tinde M.M.V. satın alma Ko. da bulunmaları (1046} 

1-1855 
İLAN 

1 - Beher metresine biçilen ederi 305 kuruş olan 100 bin met
re kaputluk kumaş kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini 1525 kuruşa almak ve örneklerini görmek is-
tiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - ilk teminat mikdarı 15.950 liradır. 
4 - İhalesi 25 - mayıs -937 sah günü saat 11 dedir • 
5 - Münakasaya gireceklerin 2490sayıh kanunun 2, 3 üncü 

madde letindc y:ızılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından en az bri saat evvel M. M. V. Sa. Al. 
Ko. na vermeleri. (1160) 1-2000 

BİLİT 
l - 'lalıp zuhur etmediğinden 5000 kilo makineli tüfek yağı ye

niden açık e rniltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 1500 lira olup ilk teminat parası 112 

lira 50 kuruş.ur. 
3 - ihalesi 17-nıayıs-937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle ihale gün ve saatındaM.M.V. satın 
alma Ko. hazır bulunmaları. (1198) 1-2066 

iLAN B t L 1 T 
1 - Ifer bir metresine biçilen 

ederi 1,2508 kuruş olan ve müte
at '1id n1.n ve hesabına alınacak 
ohn 100.000 metre siyah sitil ipi 
eç•k clrn ltmesine istekli çıkmadı
ğ ıC:an c';siltmesi 21-5-937 cuma 
g~t ü sa t 11 bırakılmıştır. 

- Şartnamesini parasız al
m"' • ve örneklerini görmek isti
ycnlcrin her gün komisyona gel
m e} r:. 

3 - İlk teminat mikdarc 93 
lir .ı "8 kuruştur. 

ks ltmey~ gireceklerin 
24 '.JU say.lı J,anuııun 2 ve 3 ün
cü ıİıa 'delcrinc1e yazılı vesikalar
la 1 .- •• e ilk teminatlarını ihale 
g . tu taı.ı saatında M. M. V. SA. 
A L. KO. gefrmeleri. (1225) 

1-2118 

B l L I T 
1 - Be'ıcr kilosuna biçilen e· 

d • 230 kurı.:ş olan yirmi bin kilo 
y ' ı c;orab ipliği kapalı zarfla ek
si• .rı.eye konulmuştur. 

·~ - 1halesi2 haz;ran 937 çar
şam·ıa günü saat 15 de:lir. 

3 - İlk teminat 3450 liradır. 
4 - Şartnamesi 230 kuruşa 

M. M. V. ~"tın al;na KO. dana
lmır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
ka 'Uni temiııat ve 2490 sayılı ka
nı ı ın 2 ve 3 üncü maddelerinde 
y :- ı belgelerle birlikte teklif 
n .;ıb1"rıııı ihale saatmdan en 
a~ lir S"at evvel M. M. V. satm 
al-n KO. na vermeleri. {1212) 

1-2116 

l\'..tanisa 
.. . . 

vııayetı 

1 - Beher çiftine biçilen ede
ri 425 kuruş olan krrk bin çift e
rat icundurası kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 4 haziran cuma 
günü saat 11 dedir. 

3 - İlkteminat 97 50 liradır. 
4 - Şartnamesi 850 kuruşa M. 

M. V. SA. AL. KO.dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler 

kanuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazdı belgelerle birlikte teklif 
mektublarını ihale saatmdan en 
az bir saat evvel M. M. V. satın 
alma KO. na vermeleri. ( 1224) 

1-2117 

B l L t T 
1 - Beher tanesine biçilen e

deri 330 kuruş olan yetmiş bin 
tane kilim kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - İhalesi 3 haziran 937 per
şembe günü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminat 12.800 lira· 
dır. 

4 - Şartnamesi 1205 kuru· 
şa M. M. V. SA. AL. KO. dan 
alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler ka
nuni teminat ve 2490 saydı kanu· 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektublarını ihale saatmdan en 
az bir saat evvel M. M. V . .:ıatm 
alma KO. na vermeleri. (1211) 

1-2119 

daimi encümeninden: 
Kapalı zarf usullyle (75000) liralık eksiltme ilanı. 
ı - Nafıa Vekaletince muhammen bedeli (75000) lira olarak 

tasdik edilen Manisada yaptırılacak mektep inşaatı gene Nafıa Ve
ka"c:ince muvafık görülen vahit fiatlar üzerinden kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye çıkanlmıştır. 

2 - Bu işe ait keşif ve sair evrak (375) kuruş mukabilinde 
Manisa Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 

3 - İhale mayısın 20 inci perşembe günü saat on birde vilayet 
dain i encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (5000) liradır. 
5 - Bu Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış eh

liyet vesikası ve 1937 yılına ait ticaret odası vesikası ve muvakkat 
teminat makbuz veya mektuplarını kapalı zarfın içine koymaları 
ve zarfın ihzarında 2490 sayılı kanunun 32 ind maddesindeki şart
lara bilhassa riayet etmeleri lazımdır. Kapalı zarfların 20-5-937 
perşembe günü saat ona kadar Manisa valiliğine verilmesi ve posta 
ile gönclereceklerin kanunun 34 üncü maddesine riayet etmeleri lü-
zumu ilan olunur. (1194) 1-2055 

Ankau.ı Belediye Reisliği lliınları 1 
----~----------- -----------------

!LAN 
1 - t smetp.:şa mahal esinde Orta sokak kazılması icab eden 

to; ~ 1{ işi on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
l. - Keşif bedeli 1002 liradır. 
3 - Muvakkat teminatx (75) liradır. 
• - Keşiınamesini görmek istiyenler hergün yazı i§ıleri kale

iT • ~ ve isteklilerin de 21 mayıs 937 cuma günü saat on buçukta 
B ... ecli5 e en-:iimenine müracaatları. (1147) 1-1971 

Ankara Belediyesinden: 
Tekaüt, eytam ve eramil maaşı alanlar haziran yoklaması için 

aşağıdaki yazılı maddelere riayet edeceklerdir. 
1 - Maaş sahiplerinin bizzat gelmeleri, gelemiyecek derecede 

hasta olanların Doktor raporu göndermeleri Hizımdır. Vekiller 
yalnız müekkillerinin maaşlarını almaya salahiyettardırlar. Bura
da ve başka vilayetlerde ve kazalarda bulunan maaş sahiplerinin 
yoklamalarını yapan azalar hariçte bulunanlar o mahallin beledi
yesine tsdik ettirmeğe mecburdurlar. 

2 - Getirilecek yoklama kağıtları fotoğraflı bir nüsha olarak 
tanzim edilecek ve bu kağıdda yazılı hususatın doğru olduğunu 
muteber iki zatın şehadetinden sonra belediyede bulunan mıntaka 
memurunun tasdikini havi olacaktır. 

3 - Yoklama kağıdındaki her sualin cevabı karşısına yazılacak 
ve müsavi işareti ile geçilmeyecektir. 

4 - Devlet teşkilatında ve hususi müesseselerde müstahdem 
bulunup da tekaüt maaşı alanlar maaşlı, ücretli ve yevmiyeli ol -
duklarını ona göre tahsis edilen haneye yazacaklardır. Maaş, üc • 
ret, ve yevmiyeden tekaüd istihkakınm kesilmesi ayrı ayrı olduğu 
için biribirine karıştırılmamalıdır. 

5 - Yoklama kağıdları hakkında belediyece ayrıca tahkikat 
yapıJacak ve yukarda yazılan maddelere ve bilhassa dördüncü 
maddeye aykırı bir hareket meydana çıkarıldığı takdirde yokla -
mayı tanzim edenler ve şahitler hakkında devlet hazinesine zarar 
getirmiş nazariyle bakılarak derhal kanun~ takibat yapılacaktır. 

(984) 1-1703 

Kalorifer 

Malzenıesi 
Ankarada Beynelmilel Kömür Sergisinde gosleri

len nıeşhur Strebel kalorifer malzemesinden muhtelif 
c:ns ve ebatta kazan radiatör ve kalorifer tesisatı için 
her cins borular ve bütün malzeme lstanbulda Galata 
Tünel caddesi No. 48 Mihran Gesar Oğulları Ticaret-
hanesinde satılmaktadır. Telefon: 40308 

\Qıı iilillıill 

Anl{ara taılu sicil muhafızlığından: 
Ankaranın Bendderesi mevkiinde senetsiz hali araziden 615 

metre murabbaı arsa Maliye hazinesi tarafından Gümüşhaneli 
Abdullah çavuşa 1499 lira bedelle satılmış olduğundan senetsiz 
tasarrufata kıyasen mumaileyh Abdullah çavuş namına tescili 
yapılacağından mahallinde tahkikat ve haritası yapılmak üzere 
9. 6. 937 Çarşamba günü idaremizden memur gönderileceğinden 
bu yer üzerinde şahsi - hakiki veya hükmi tarafından tasarruf 
veya 31Yni bir hak iddia edenler varsa tahkikat gününden evvel 
kanuni vesikalariyle birlikte Ankara merkez Tapu sicil Muha
fızlığına ve yahud tahkikat günü yerine gidecek memura kendi. 
leri veya mümessili kanunileri tarafından müracaatları. 

(1240) 1 - 2121 

Doktor - Bakteriyoloğ 

Salah Demirel 
Dahili, sari hastalıklar, 

idrar, kan, balgam cerahat ve 
sair tahlillerle beraber. Kara
oğlan - Zencirli Cami karşı-
sında. 

Muayene saatleri: 12-14 16-19 

Satılık Ucuz Arsa 
Jandarma Mektebi ile Malte

pe arasında Balkat yolu üzerin
de Bay Hamid evinin yanında 
3650 M3 arsa toptan veya nısfı 
satılıktır. 

Koç hanında Ergani Bakırı 
T. A. Ş. memurlarından H. Er. 
ker'e müracaat. 

1-2049 

Kiralık Oda 
Karaoğlan Çiftlik mağazası

na bitişik Merkez apartımanr 

ikinci kat. 1-2059 

Kiralık Daire 
Beş oda, iki salon, bir hol 
Yenişehir Düzenli sokağı Zi

raat Bankası memurlar apartı

manları arkasx No. 10. içinC:.!d
lere müracaat. Telefon: 2676. 

Kiralık Apartman 
Karanfil sokağının Bakanlık

lar karşısına tesadüf eden kıs
mında 43 numaralı yeni apartı
manda 3 oda, hol, hizmetçi odası 
ve bütün konforu havi bir daire 
kiralıktır. Kapıcıya müracaat e
dilmesi 

Kiralık Ev 

1 ~:?.~~~! b~:r~<d<OP 
1 divan 1 yemek masası acele ve 
ehven fiatla satılıktır. Ulııs bası
mevinde Y. 1. adresine müracaat-
lar. 1-2!21 

- iki Kişilik -
Aile için mobilyalı bir 

oda acele aranıyor. 
Ankara büyük emlak a

centasma müracaat. 
Tel: 1433 1-2123 

ANKARA BlRlNCl iCRA 
MEMURLUCUNDAN: 

Haciz edilip te satışa çıkan· 
lan 350 X 250 ebadında iki Ispar
ta halısının 17 .5.937 pazartesi gü
nü saat 14 de Ankara belediye 
satış salonunda satılacaktır. Be
deli müzayide yüzde 7 5 şi bulma
dığı takdirde 19.5.931 çarşamba 
günü ayni saatte ve mahalcle ka
ti satışı yapılacağından taliblerin 
oradaki memura müracaatlürr. 

Kiralık ev 
Üç oda bir hol ve dığer te

ferrüatı havi 
Yenişehir ~ Demirtepe Ak-

bay sokak No: 3-A 1-2094 

KiRALll{ 
"Anafartalar caddesin

de evvelce bayındırlık ba
kanlığının bulunduğu iki 
kat otuz dört odayı havi 
resmi dairelere müessesata 
ve şirketlere çok elverişli 
bulunan bina toptan kira
ya verilecektir. Talihlerin 
lütfen Vehbi Koç ticaret e
vine müracaatları rica olu-
nur." 

Tel: 3450 1-2t20 

YENt 
BUCON BU CECE 

Devlet Demiryollarında 

Ailelere mahsus 
büyük tenzilat 

1 Hazirandan - EylUl 937 nihaıyetine kadar her hangi bir ta
rih te seyahata başlanmak şartile, dönüş kısımları iki ay zarfında 
muteber gidiş - dönüş aile biletleri için : 

Bir kişiden tam ücret, diğerlerinden bunun yüzde yirmisi 
alınır. Biletler, ücretin % 20 si mukabilinde bir ay daha temdit 
edilerek üç aya iblağ olunabilir. Tafsilat için istasyonlara mü.. 
racaat edilmelidir. (1236) 1-2108 

Ankara Levazım AmirHği Sahnalma 
Komisyonu ilanları 

1 - Eksiltmede olan işler: Pmarhisarm seksen bin ve kırk bef 
bin ve Alpullunun yetmiş. yedi bin kilo sığır eti. 

2 - İhale kapalı zarfla Vizede yapılacaktır. 
3 - Pınarhisar etlerinin tutarı otuz altı bin iki yüz elli lira Al

pullunun et tutarı da yirmi bin yirmi liradır. 
4 - Pmarhisar etinin ilk teminatı iki bin yedi yüz on dokuz lio 

Alpullunun teminati da bin lıeş yüz iki liradır. 
5 - Alaylara ait etlerin ihaleleri ayrı ayrı 21 mayıs 937 cuma 

günü saat 14, 15 de yapılacaktır. 
6 - Şartnameler arzu edenlere hergün vize satm alma komis 

yonunda gösterilmektedir. (1127) 1-1960 
İLAN !LAN 

1 - Ankara garnizonu için 
60.000 kilo yoğurdun kapalı 
zarfla eksiltmesi 25. 5. 937 salı 

günü saat 15 de yapılacaktır. 
2 - Yoğurdun tuatrı 9.600 

lira olup muvakkat teminatı 

720 liradır. Şartnamesi hergün 
komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerineki vesika 
ve teminat makbuzlarını havi 
teklif mektublarınx yazılı gün 
ve saatten bir saat evveline ka
dar levazım amirliği satın alına 
komisyonuna vermeleri (1142) 

1-1975 

1 - Ankara garnizonu için 
70.000 kilo sütün kapalı zarf· 
la eksiltmesi 24. 5. 937 pazartesi 
gün saat 15 <le yapılacaktır. 

2 - Sütün tutan 9800 lira 
olup muvakkat teminatı 735 li
radır. Şartnamesi her gün ko
misyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunu 2 
ve 3 üncü maddelerindekı vesi
ka ve teminat makbuzlarinı h .. vi 
teklif mektublarını yazılı gün v 
saatten bir saat evveline kadar 
levazım amirliği satın alma ko
misyonuna vermeleri. (1143) 

1-1976 

Uevlet Ut·miryolları ve Llmanjarı Uwunı 
Müdiirlü~ii Satınalma Komisyouu lJ&ıılan 

İLAN 
Muhammen bedeli 14000 lira olan 1400 ton odun 26-5-1937 çar

şamba günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1050) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettigi vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gün ve 
3297 No. lu nüshasında intişar etmişolan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vremeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde Hay
darpaşa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

(1159) 1-2044 

!LAN 
İlk eksiltmesi feshedilmiş olan (85.000) lira muhammen be. 

delli vagon yedekleri 29. 6. 1937 Salı günü saat 15,30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girme!< istiyenlerin (5500) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7. 5. 1936 gün 
ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dai
:resinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri Iazrmdır. 

Şartnameler ( 425) kuruşa Ankara ve Ha;ydarpaşa veznelerın.. 
de satılmaktadır. (1230) 1 • 2115 

, ·Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti: 

Merk~ez Hıfzıssıhha müesseseşi 
müdüri vetinden: .. 

1 - Eksiltmeye konulan iş : Toprak altında kömür deposu 
ve memurin apartımanı etrafına beton yolları. 

Bina ve tesisatının tahmini keşif bedeli 15554 liradır. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A ) Eksiltme §artnamesi. 
B ) Mukavele projesi. 
C ) Fenni ve hususi şartname. 
D } Keşif cetveli. 
E ) 2 adet plan. 

İsteklilere bu şartname ve evrakr 0,78 lira mukabilinde Mer
kez Hrfzıssıhha Müessesesi muhasebesinden ve İstanbul Limanı 
S. S. merkezi levazim müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 5. 6. 937 tarih.inde Cumartesi günü saat 11 de 
müessesede yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1166 lira 55 kuruş 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. 

6 - Eksiltmeye en az bir parçada 15000 ~iralık bina inşaatı 
yapmış olduğuna dair Nafia müdürlüklerinden vesika almış olan
lar ve ticaret odasına kayıtlı bulunanlar girebilirler. 

7 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar daireye getirilerek eksiltme komisyo
nu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmrş alınası lazımdır. Postada olacak gecik. 
meler kabul edilmez. (1226) 1 • 2112 

SiNEMALAR HA 1. 1\. 
BUCON BU GECE 

Y enişehirde Kazım Özalp 
caddesinde iskan dairesi yanın
da bahçeli, ağaçlı güzel 24 No. lu 
ev kiralıktır. İstiyenler saat 12 
den on beşe kadar içindekilere 
müracaatla görebilirler. 1-1945 BEYAZ MELEK 

Bu senenin en büyük türkçe 
sözlü filmi 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

Çankırı caddesi civarmda 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

Bat Rolde: KAY FRANClS 

Kadın sevgisinin, kadın şelkatinin 
harblerde ne derecelere kadar müessir 
olabileceğini çok canlı bir şekilde ve 

hakikate uygun olarak tasvir eden bu 

film haf tanın görülmeğe değer 
biricik eseridir. 

İlaveten: MUZ1KAL ŞORT 

BAGDAT BÜLBÜLÜ 
Ba§ Rollerde : 

Münire Mehdiye -- Ahmet AJlam 

Alaka ile sürükliyen mevzuu, türkçe 
ve arabça şarkılarla bezenmiş 

harikulade bir film 

ilave olarak: PARAMUNT JURNAL 
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ILAN 
~falatya bez ve iplik f ahrikası 

türk anonim şirk.etinden: 

Malatya fabrikası 
insaa.t münakasası 

"' .... 
1 - Ş i r k e t i m i z i n Malatyada yaptıracağı 

!l.245.498.15 (Bir milyon iki yüz kırk beş bin dört yüz 
doksan sekiz lira ve 15/00) keşif bedelli Bez fabrıka
sının insaati vahidi fiatla ve kanalı zarf usuliyle ek-
Slltmey~ konmuştur. • 

2 - Münakasa evrakı "50'' lira mukabilinde Anka
l"ada Sümer Bank inşaat servisinden almabil~ ... 

3 - Eksiltme 20 Mayıs 1937 perşembe gunu saat 
14,30 da Ankarada Sümer Bank Umum Müdürlüğiin
ıde Yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 51.114.94 (elli bir bin yüz 
ar: llört lira ve doksan dört kuruştur.) 

5 - İsteklilerin ihale gününden en az bir hafta ev
~el Sümer Bank inşaat subesine gelerek en az 500.000 
lıralık bir tek bina işi yapmış olduğunu %östen:n 1937 
~enesine aid Nafıa vekaelti müteahhitlık vesıkasmı 
ıbraz ile eksiltmeye gireceklerine dair birer vesika al-
lllalan şarttır. . 

6 - Tklif mektuplarım havi kapalı zarflar ıhale 
g\inü saat 12.00 ye kadar makbuz mukabilinde Anka
.raaa Sümer Bank Umumi Müdürlüğü muhaberat şu 
hesi müdürlüğüne teslim edilmiş olmalrdU:· 

i - Bu inşaatı şirket dilediği müteahhıde vennek 
hakkım muhafaza eder. 

1-1979 

Mefsuh Ak~saray halk iktisat 
hankası tasfiye heyetinden: _ . 

6 
1v1efsuh şirketimizin 5.4.937 tarihindeki içtimmnda. ~unı __ nı

d~ı ekseriyet hasıl olamadığından toplantı ~6.937 ~~ihı~; n:u~~~ Or Perşembe günü saat on dörtte yapılmak uzere talık e ~ m~~ 
1lla taklann tarihi mezkure tekaddüm eden bir hafta za.dın k a ~se 

khuzlariyle tasfiye heyetine mür.acaatları ve dubulıye a . br!-
rıı aı-- 1 .. . - k . . 1 . de berbangı n .uua arı ve muınessıl gonderme ıstıyen enn . . 
~terlil:ie veya tasfiye heyeti nezdinde mümessillennı :tesbit et-
ll'ıncleri ilan olunur. 

( Ruznamei Müzakerat ) 
ild·~· 2.ll 1936 tarihin: kadar 

t~ ı. - Şirketin tasfiyesine karar ven ıbagı . t tlcik ve !kabulü. 
""'2•- dilm" b·ı· •-t:r zarar besa tının e ~ ... e ış ı .ınço ve """. _ 

.2 - Sabık medisi idarenı~ ıb;.sı, mürakibin intihap ve ücreti-
• 3 - Tasfiye hitamına ka ar ır 

llin takdiri, . irl:etin kati zararının tahakkuku 
i . '4 :-_Mevcut tasfıye hey e,tı;ıe ş nkullerinin satışına ve borçlulaı· 
Jtn bılumum menkul ve ga} n me ku d n ve ,;orçlarmın 
~erinde nıiımtenıut tahsil olanların tahakku . n ~fiyesini nakden 
CSviyeaindcn aonra tahassul edecek se~J eı hissedarım arası.1da 

\l'eya. alacak senetlerinin temlilri sur~tlerıyle 1-1905 
~vzı ve t~~s·-n·ne salahiyet verilmesı. " 

Pazarlm: surıetıyle eksiltme ilanı 
Eskişehir Nafia Müdürlüğünden : . 

1 . . va'zedilip talıp zuhur 
. kı defa kapalı zarf usuliyle eksıltmeye 

550 
_ 34 -r 000 cı ki-

ftlnıyen Sivrihisar Hamidiye yolunun 12 + . · şose imalatı sı-
110~etreler arasında 35665.34 l ira keşif bede~!~ y~nı tevfikan pazar-
1~e inşaatı 2490 numaralı kanunun 43 ma esıne _ 
.... &aa konuimuştur. 

Muvakkat teminat 2571 .90 liradır. . -· r~de görüle-
ı.· . İnşaata ait ber evrak her zaman ~~fıa Dı~~z olan iste:k-

liılır. Evvelce ilin edilen şerait dahılınde vesaı:lri Ieri 
ı- h .. ·ı· D . • .. . e m-uracaat etıne . 
~4 er gun vı ayet aımı encumenın 

............ (2631 ~ 1-2056 

Hedro elektrik tesisatı 
insaatı ... 

Niksar Belediyesinden; . . 
· 1 - Nafıa vekfiletince tasdikli hcdro elektrik .te~satt 
~ yapılacak inşaat kısmı açrk eksiltmey.e veri1?:1ştır. 

İ - bınce ya-2 - nşaat mufassal proje ve keşifname mucı 
l>tlacaktır. 

3 - Bedeli keşif (6555) liradır. · ve 
4 - Ol baptaki pro1·e fenni ve hususi şartnaınesı 

15 e -· •· aat el \!rakı sairesi mucibince 20.5.937 perşembe gun~. ~. .. ~ .. 
e Belediye encümenince teklifler muvafık goruldu~~ 

takd" d ·ı · · ·· ··ddetle bu 1~ il ır e ı 1alesı yapılmak iızere 31 gun mu 
Çık eksiltmeye çıkarılmıştır. · 
. 5 - İstekliler işbu inşaat için kavanini mevzua. daıı:_e· 

'lllde verilmesi iktiza eden bilwnum evrak ve bu ~şe ~ıd 
\>csikalamu :ve bedeli keşfin yüzde yedi !buçuk dıpozıto 
~çesini :veya teminat mektuplarını yazmış olmaları şart-
~- -

6 - İsteklilere bedel mukabilinde kireç, tas, kum, ki
~it ve ahşabiyc malzemeleri mahallinde en ehven şera-
~ belediyece temin edilecektir. 1-

1923 

Eczacı ve Tabip alınacak 
Askeri fabrikalar Umum 

~lüdiirlüğ ·· n den: 
tııı Ank~.ra civa.rında Kayaş, Küçük Yozgat ~e Erzurumda kulla -
1 n;1 ıc uzere uır operatör ite iki tabib ve bır eczacı alınacaktır. 

e 'i' · · "d U Mu"dürlüg-e müracaat • la ·• erın ıstı a ve vesikalari}-•le mum 
rı. ( 1025) 1-1823 

Elektrik tesisatı insaatı. j 
Niksar Belediyesinden: 

Ankara doğum ve ~ot• 1 

bakımevi bas t_bibJiği r-er-rı ~ 
~ 

Ankara Doğum ve Çocuk b:ıkım evinin 1937 mali yıllık ihtiya
cı olan aşağıda cins ve miktarları ve muhammen '::ıtl ri temin t
Jarı yazı.• mevaddın evsafları •"ırtn r. el erin· e • "Zılı o ·p ) ir 11i 
gün müddetle açk eksiltmeye konulaca •mel ~ J9.,7 _plı L ir ~ 
dö4düncü cuma günü ihalesi y.np laca·::ırr. 1 e' 1i :.t1 ar .-rna e 

ı - Nafıa vkaletince tasdikli Niksar hedro elektrik te
sisatı p rojesinde 1937 senesinde yapılaca!{ kısımlar o.1-
baptaki projenin fenni ve hıı~usi ~~amesı, evrakı vesaı
!'CSİ v:e münakasa şartnamesı mucıbınce 20.5.937 per-eın
be günü saat i 5 de_ Bel:rliye encümen~~ teklifl7. mu.1:'a
fı:k görüldüğü takdırde ıhale yapılmak uzere 31 gun mud
detle acık eksiltmeye konmu~tur. 

2 --Eksiltmeye konan isler şunlardır: 

toe ıihale kanununun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde ya .. ıh ,. ı 
haiz olanl rm şartnamelerini görm:k Ü ere h r un ö 1 en ev 1 
I l:mr caddesinde Doğum ve Çocuk bakımevi b bıp i "ne 
i e günü de saat on dörtten evvel % 7,5 t:emir! ı mu11a te o -
r2.k ban~alann verecekleri muv kl-at tcmini!.t me plar n n 
l olan na rit ve}-a nakit mahiyet nde bulunan e n An ra 

A - Cebri boru 
B - 72 beygirlik fr--nsız türbini regül3törü ile b"r1i te 

De Lexda •• ık veznesine yatırılmış bu ca r. ls ekli cr'n )'Uk r-
d:ı yazılı ih le gunü miıess~em · de dl olun .ıı: ar 

monta;ı dahil. .. 
C - Bir adet üç safhc::lı ı60 K.V.A. lık alterrnıtor 

231 :volu'· {irtib t nakilleri e bir · te ı ontaj dahil) 
D - Ana tevzi t:.blosu 3 lev dan m1rre ·kep (m J 

dahil) se e'·eye -ıanar:ıı- i ·Ietile:e tir. 
3 - Bedeil k if (9300) lirndrr. 
4 - İste liler i bu tc · ... t i in i 

van·ni me zua d · esinde \ ~rilm 
evrak ve ve i;:~ :riyle b"r i te IA" 
rek ma uz al ı ve 1 .. li 
dipozito .:. e ın te ı ... t 
m ... lırı ır ;n1ttur. 

5 - i : il 
de siz okr- - 1 : r b~iyc in en \ e ·a i ... · . 
kalar caddesinde Seıanik ban .asmda cıöı· ... 1 ncü kat 67 ın 
ci numar~da mu'ı ndis Bay H:ı:; n H1lettcn alabilir'er. 

6 - Taliplerin birka~ yerde muvaffa .iye 1e te "sat 
yap:nıs olmaları --wr. ı:.:::_4_ 
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Muhtelif İnhisarlar nıaıım.atile ıe .. az ınatının Diyarlıekiı İs
tasyonundan ve ambarlarımu:dan Bitlis. Siirt, Urta, Maı dırı 
Diyarbekir ve miılhah.ctıııa ::e~ ki \ e orau, n cc.bi 1 Haziran 93 ! la. 
riltlnden itiba.l'fJl bir .sene miıclde. e n:aı:hyat kapalı r.&nf usulile 
ıebfiltmcye ikmıulmu~. 'J al min edı en ıı:uüiliye hede'.'li ıy:imriheş.. 
bin liradır. Zarflar ZO.lılayıs 937 pcrşeı r;:lııü ıı.ut llfi ;y.a ıkadar 
Diyarbelir lır.hioı • fdaı e indı: kabul :eilıl~tir. Şarıtnaınesi 
DiJ":Ubekır. Gazıantep, Urfa, M~rdin, .dti:s :e Siirt ldaıtlcıiıı.. 
dedir. »ııır.a'kkat tcmınaU 1875 lıradır. « 05 t 1-1820 

Muğla iJayt>-tind 0 
: 

Kapalı Zarf Usuıiyle Eksi itme Danr: 
1 _ Eksiltmcy.c ... c ulan iş: Muğla V.il:y.eti ımeı ünde 

tırııac:ak '31695 '!lira 73 :uruş keşif bedelH hususi dan: bin:.sı -ve 
46365 lira 87 kuru~ keşif bedelli Ila 1 evı i:;-.;;ısıd 

Keşif bedeli cem;m ()61 lira 58 kuruştm:. 
2 - Bu işe aıt cv.ı:ik pml.ardır. 
A _ Eksiltme şaı bıaımosı. 
B _ Mukavele 'Pr ·e.sı. . 
C _ Bap dıdık eri genel şartn2ınesı. 

D - Fcnru şarttı~ . 
F _ Sı ·lei fiat ·e e if hu sa cet\ . 

lstekl er b:.ı ev arı Ob kuruş b e m:.ıkabilindc u la 

N f a :Mu · ü ı.in a..alııl r er 
~ ~ Eksı trn:' 'ZO- ı 1 perşenbe gu smtt n .aiıJ.da l" • la vj-

• eti daimi encümen'rdc kapalı .z ~f us~lıl~ y, pılacaktır. 
Iay Ek 'itmeye gi bilmek ıçın ıstcklılerın 6079 lira 62 kuruş 

k 4 - kı5~t temınat vermesi ve Nafıa Vcl .. ıletindeıı alını 1ış miı
lu 1 mh.ul~~ ~esi kası ibraz etmesi ve a~rıca 50000 liralık yapı i"l!ı i 
tea 1 ıt ı _ .1 ta esı l rmdn. 

. b Ş311dı ma daır ~ e ı ;;;ı g . 
n~ a _ ~eklilerin tcklıf ımektup_Jarını 3 .u~cı_ı madde.de ~.azılı sa-

5 • lme kadar enı::umcn :r:eıslı_gıne makbuz ıvcr e-
atten bır saat evv.e 
leri ıizımdır.1 ___ ı.. eciJcıne1er kabul edilmez. (2322) :ı-179-

.Poatada o ifidlJ' g 

Ankara BelediJe Re· liğinden: 
9 l3 30 3?,, 36, , 38, 52 10, 65 numaralı dnkgan -

1 - Halde 7• ' ' d;sinde (l) hanta nu::naralı diil;kin ve mez
larla Saman azanil ca v.e ve lo an ta l 6-937 tarihinaen itibaren 
bahada paF.ne rk earttınDBY3 ıç.ıkartlmış :ise de Jstekli ıçikmadıgm-
bi rcr sene ııçın aç atıl 

(10) gun mudddle uz m ştrr • 
dan arttıı:ma · --1 =lm · el · · B dükkinlarm ayrı ayn tanzım =ıı ış ~rtnam erını 

2 - uh b'n" ~ ... knı.:ı- iZö'l:ıat a1mak isti; enler !her gıin he • 
•• ]r; ve er ı U<ıA '"' • gorme . . ektörr .. e nıür;acaat c.debilırler. 

"AP .işlen ı:~· lan: ;mııba:n:DC!1 Jcira bedelinin % 7,5 nisbctinde 
~ - ı 0 

"baleden cvvc1 belediy:e vc.cıe.sine ıvcrecek ı:r 
tem.mat ~1 • d arımı 3

1kları makbuz ilmühaberini encümene vermış 
v mukabı ın e a ac 
olacaklardır. 1 .. ü saat ıo buçukta belediye encüme-

4 thalc 18-5-937 sa ı gun 
- ) 1-2034 

ninde yapılacaktır. (1181 
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Komutanlığımız deniz erleri için yukarda cins ve mikdarı ya
zılı üç ıkalem et kapalı zarf usufiyle satın alınacaktır. Elaıiltmcsi 
25 - mayıs - 937 çarşamba günü saat 15 de İzmitte Tersane kapı -
ıı:.ndald ıkomayonda yapı.lauktır. l>.una .aid f3r.tnanıc 160 kuruş be
del mu'lcabilinde llıcomisyonamuzdan alınabilir. İsteklilerin yukar
da yazılı ilk tcminath.dyle birlikte kanuni belgeleri hzvi teklif 
mclctup1armı mua~n gün ve saatten bir ıaaat evveline kadar Jro-
uıisy:on bafkanlığma vermeleri. (1188' l-2045 

inop cumhuriyet 
müddeiıİmıımiliğinden: 

Sinop genel cczaevindcki mahkfun ve mev:kuflara l-6-937 gu -
nünden l-:6-938 gününe .kadar bir yıl içinde vcnlecek elemek 3-5-937 
gününden ıitibarcn on bCf gün müddetle .kapalı zarf uauliyle ıelı: -
aihmcye çıbnlntIJtır. 

1 - Verilecek elemek 650 :randımanlı Samsun bir ibq unundan 
yapılacak ve beher e:Jmıe.k 960 gram olarak pişirilecelrtir. 

2 - Ekmelde.r cezaevi dircktorlügunim gösterecegi lüzum uzc
rine } evmiye 700 ila 1000 adet ar.asında. her gün nihayet .saat 14 de 
.kadar cczaevine teslim edilecektir. 

3 - İstekliler muhammen bedelin yüzde yedi buçuk olan 2239 
lita 92 kuruşluk tcminats muv kkate ~rccektir. 

4 - İhale 1'7-.S..9.37 pazartesi gunü saat on bqte Sinop C.. :Miid
dciumumil. mdc mütevekkil komisyonda Adliye .Bilinlı mm mc
mn ·yet· ne talıkan y:apılacal-trr. 

5 - '1 eklif mektupları 17-5-937 pazartesi günU saat 14 ele kadar 
sıra numarasile makbuz mukabilinde dördüncü maddede ya ılı ko
misyon re.sine verilecektir. 

6 - Mektupların beşinci madd~de gosterile_n sa~tte . y:tişmek 
'U ere iadeli tc.ahhiitlu ımc.lctup ,ekimde gonderılmesı caızdır. Bu 
halde .zarfın .mühür ile ve :iyice lca.patthmııı lizmıdır. Postada ola
cak geciJcmclcr bbu1 edilmez 

7 _ Şartnameye muvafık olmıyan veya itinde f'U'lname dışın
da prtlar.ı ıihtin :eden tülifJen: itibar olunm . 

s - Eksiltmeden mutevcllit bilcumle r.usum :tckfilif ve dam a 
!1'.csmİ ile ilin 'iicrdkri indelhace ekmeklerin veya unun tahlıl ıuc
Teti n masarifi ve sair :bilc.ümlc masarifat muteahh de 211tir. 

9 - Şartname j g :rme1ı: ve daha fazla tafsı at almak is•iyenlcr 
t til gün erinden maada lhcr gun Sınop C. Muddei umum kalemi-
ne müracaat etmeleri ilin olunur. (1192) 1-2 54 

Askeri f<abrikalar l nıunı Müdürlüi!ii ~· 1 
'Komi 10011 IJinf.ın ·---· 50 Ton yon 

Tahmini bedeli 375 lıra olan yu da mıktan y.azılı 
keri Fabnkalar Umum Mudurlübu Sat n Alma komıs 
Mayıs - 19.37 cumar esi gtinu saat 10 da .. xı.k a rma. ı e 'k
tır. şartname parasız olarak komisyonu n verilir i tekli erin mu· 
vakkat teminat olan 28 lira 13 kuruş ve 2490 s yılı k nun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyon r.ı.ır nat 
!arı • (1220) l - 2090 
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Türk ~ençliği spor ş n ik eri ve talim yaparken 

n An : r ,, ., 1 tıa pılan sp·ır • e ,. ıı .ı ik bayraım ~~"ıtl!Jeıinde venç kızlarmıız muntazam h;ıreketlerıle Lı,;yiik takdırleı ka.:andııar 

. ' 

/ 

Güı·;iuz türk ~·o c ukları mumazam adımla ıle geı.,ıt resnı ı yapıyorlar Aukara ~ rırfuuıa ç;por ve v:,enr.Jik bayramı pıo ·. alarr esnasın:la ~e:ıçleııı,ıız. e . .:: ... . . ~ O..ıyr ... , ı .. ı .. L 5ef.( yJr.;.ır. 

altepe atış mektebinde pençler atış y< pıyorlar. Maltepe atış mektebınde talimlerden bir enstantane 

Mallcııe atış me.rltebınde talimlerlen bıı enstamane Bır subay gençlere kumaı;da ve ızahat verıyor Maltepe atış mektebinde tankların ta tb. J;a tı 


