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B ttdee konuşması başladı 
Kamutaym dünkü toplanfısmda 

Maliye bakanı büdcenin 
ana hatlarını anlatan 

mühim bir nutuk verdi 
Kamutay, Cwnluır Reisliği, Divanı 
-
Muhasebat, Başbakanlık, Dev 1 et 

Sürası, İstatistik Genel Direktörlü

ğü, Devlet Meteoroloj iş 1 e r i ve 

Dış işleri büdceleri kabul e d i 1 d i · 
------------~~~~----------------

Kamutay dün 8. Abdülhalık Rendanın . reiıli-
ğiı~de toplanmıttır. Umumi muvazeneye dahıl ba
zı dairelerin büdcelerinde münakaleler yapılması 
hakkındaki kanun projesi ve posta telgraf ve tele-
fon genel direktörlüğü büdcesinde değitiklik yapıl
masına dair olan kanun projesi görütülerek kabul 
edilmittir. 

Ruznamenin üçüncü madde.ini 1937 mali yılı 

••••••••••• ••••••••••••••••••• 
: Mali~ Balıanı B. F uaJ Ai- : 
! rolı Jin Kamata,Ja yeni 6iit/. : 
! cenin 6iİHl bir taNilini yaptı. : 
! Ve linaM politilıamızın na- : 
! lannı anlattı. Finan• Bakanı- : 
! mu memleket mütlalacuı ve : 
! lıallnnmaa iPn büyük ıellerin : 
• -:.~:ıt.: aml . bl • • ıo~-.· prop arın ıca an- • 
: nı tamamen lear,,Lamalıta ol- : 
! J-:t...mum .tiyletli. : 
• 1o15u • 
! Kültür 6üt/cemiz 12 milyo- : 
: ,.. aımlfhr. Bu rakam Atatürk : 
: rejiminin :iirlı milletine layilı : 
! olJafrı meolıii vermek için ! 
: göatertlifi /aaaaaiyetin bir tek : 
! ilatlnitlir. Ziraat, .ıhat, ilıtı- : 

aaJ, orman İf- ! 
lerimiu lüzumu : 
ltatlar para ay- ! 
nlm1Jtır. Ônii- ! 
müdelıi aene : 

• 
üç tlemiryo/u a- : 
çılacaktır. De- : 

• miryollarımı%a • 
• levkal.:ule vari- : 

Jattan 4,5 mil- ! 
• yon veriyoruz. • 
• 

Deniz yolları- : 
mıza 5 milyo.ı ! 
ayırt/ık. Sümer : 

• 
Banka ve Eti ! 
Banka Ja 5 mil-: 

• • yon uerıyonu. ! 
••• • ••• • •••••••• 

ismet Inönü 
Atinada 

ismet İnönü Selanikfe 
Atafürkün doğduğu 

evi ziyaret etti 
Atina donandı 

Atina, 24 (A.A.) - Atina Ajan11 bildiriyor: 
Batbakan lımet İnönü'nü hamil tren yugo.Jay 

topraklarında rötar yaptığından lnönü Atinaya 
ancak bu akf8JD muvualat edecektir. 

İnönü Atinaya muvualatında Batbakan Metak
au'la yunan devlet adamları tarafından karııla
nacaktır . 

BClfbakıan 6u gece Atinada olacak 
Selinik, 24 (A.A.) - Baıbakan ismet lnönü, 

trenin Yugoalavyada teahhur yapması dolay11iyle, 
Selinik'e tam saat 12 de vannıt ve iıtuyonda M• 
kedonya umumi valiıi, kolordu kumandanı, bele
diye reisi, yüksek memurlar ve kont0loalar tara
f ından kal'fılanmlfbr. 

-L·ı I fflk ' - - - - -umumi muyazene kanunu te'J'Aı w............--.-v ..... ,..............._ ..... ' Baıbakan kendisini karşılamafa ce
Jcn zevata teıekkür ettikten sonra. ocıo. 
mobille doğru Atatürk'ün doğdufu "9 

giderek evi siyaret etmif ve bu siyanıt 
esnasında kcndiaine Makedonya ....ıı 
vaJiai ile aelinik belediye rciai de ref-.. 
kat cylemiftir. 

BClfbetlte 

Afina'da 
Falih RJln ATAY 

T . .. "nde bulunmak aç gıyme torenı k P . 
fırsatından istifade edere arıı 
ve Londra' da pek faydalı temis
larda bulunan Batba.kanımızd' da: 
m t l ·· ·· döni: •te Belgra e nonu, T Y la vya 
gecerken bir müddet ugos .. 
Ba§vekili' 8. Stoyadinoviç'le. go
rüıtü ve Nit üzerinden Atınaya 
hareket etti. Saym Batbak;nın, 1 
dost ve müttefik Yunanistan a ge
rek reisler ,gerek halk taraf ındaf. 
büyük bir sevgi ile kartılanmı~ 0 

.. w nıyo
duğunu telgraflardan ogre. . . 
ruz. ismet İnönü bizim hepımız! 
o kadar tam ve iyi temsil eder .. kı 
ona gösterilen muhab~ v~rkh~r
metin teıekkürünü, bız, T u ıye 
vatandqları, ayn ayrı, borçlanı-
rız. d 

Kuvvetli yeni Türkiyeoin;,_ı .. 
iitmez esası bantçılık ve ~ .. , e 
olan politikuı lımet lnönu nd 
ideta tah11lamr. 8afbakanıll uzun 
tenelerin tecrübesinden ıeçen e-
serine, Atatürk'ün iki iltf'I hd~ 
ru hikim olmuıtur: içerde •~ 
ve medeniyetçi bir devi~ ~"it· 
dıtarda eıitçi ve iıN&nıyetçı ar 
barıı aleminin kurulmuınad' böy~.
dım etmek! Bu alemin ken 1 .. . 

gemize aid kısmrnı balkanlı mut
tefiklerimizle birlikte taba~ 
ettirmitizdir. Balkan sulhu, cısan 
ıulhuna bir hizmet olduğu ka br, 
bir örnek de tetkil edebilir. Da aİ 
pel< yakın zamanlarda bizzat B • 
kanlar tabiri uzlatmazlığın, ba~t-. 
mazlığın ve kaynaımazbğın en ıyı 
karıılığı olarak ku!l~!brd.ı. I _ 

ediyordu. Reiı, tözü s. Fuad Ai- aıalı·ge Bakanımızın 
ralı'ya Yenniı Ye Maliye Bakanı- Jr~ 4 
mız; Kamutayın ve dinleyici sa-
lonunu dolduran kalabalığın bü- nutkun -'an parça 'ar 
yük bir dikkat ve alikası önünde ----"-~ -----'!._ 
fU çok mühim nutku vermiftir. • - Bı; ~ Er}l411İ 11• Kuvaralrane bakır madenlerimiz ifliyuelıtir. 

- Mu1'terem arkadaılar: • - AnlitıriJJda. 900.0llO tirG711 ba tı6 IJ.iilı..a ~ 
193i büdçe projesi; Büdçe Encilme- • - Yaı ve lamı meyvalann ulaln iP,. Ziraat Baltanlıima 630 bin • 

ninin dikkatli tahliilerinden geçerek lira. o.rtlik. 
yüksek taavibinize arzedilmiJ bulunu- • - Motlern ltülıümet konalılan için 6q milyon lira ayırt/ık. Umumi 
yor. Miilettİflilılerin imar ve i,.,a İf/erine 2 milyon veriyoruz. 

Bir taraftan devlet varidatını, mem. • - Fevkalôtle varit/attan 10 mUyonunu yıırtlun mütlalatUına ayırdık. 
Jeketteki muhtelif irat ve servet menba- • - 1931 ye Jalta çok iyi bir vaziyette gireceğiz. 
!arının ve umumi hayat seviyesinin aı- • - Hayvan aeruetimiz 34 milyondan bir ıenetle 38 mUyonu bulmuı-
kıntısız karşılayabileceği ıekiller ve nis hır. 

betler dahilinde tutmak, diğer taraftan • - V erııiJerimizi azaltmalı yolundalıi ~alıımalarımıza tlevam eJece-
devlet hizmetlerinde asırlık ihmallerin ,U. 
önümüze yığdığı eksiklerin seneler için • - Haine 1935 mali yılında 9 milyon lira borflu iJi. Bunu tamamen 
de telafi çarelerini temin edebilecek bir öt/eyerelt, 1931 mali yılına 10 milyon lira ile ,iriyorrız. 
iş programına dayanmak cumhuriyet • - l,.,;Jlz aermayeı/arları, genİf lıret/i eaa.lanna tlayanaralı Jemir 
devri büdcelerinin esaslı iki vasfıdır. ...Jiidrimizi lturtlalar. Atatürk rejiminin tealalaüJe .aJalıat ue 

Geçen senelerde olduğu gibi 1937 . tlibWBn telliye zilaniyetini 6a alıi Joat ve zen,in millet #ilen wö,... 
senesinde de bu iki vuıf, denk bildçe mİİflİİ7. 

(Sonu S inci aylada) .. ra ............... , .. _.·ıııııa111·ıııııa111n .. _1Aııs1Aııu,..a111n1ı1e .. •zna11rıııııa111·11ıs .... 1111r .. 0111r1111s111·111unnenuı11111101111111u .. -11ıe .... a111· 1111a .. r1111ans_•·ıııııa111·ııııız .. , 
• 

Paris Sergisi açıldı 35 milyon 
nerelere 

harcanacak 
35.846.000 lira fevkalide tahsisat ve-

rilmesi hakkındaki proje Kamutay ruzna. 

mesine alınmıştır. Bu paradan 2,5 mil

yon göçmen işlerine, bet milyon liraıı 

yaptırılacak gemilerin taksit karfılığı. 

na, Bir milyon liraıı Eti Banka, 4 mil

yon lirası Sumer Banka, 4.250.000 lirası 

su işlerine, 9.650.000 lirası milli müda. 

Menfaatlerini bırıbırlen a ey 
hinde değil biribirleriyle barıf ve 
dayanıımada aramai• ~lı!~0 
bu milletler, Adriyat ik denızaAuı 
üst kıyılanndan Anadolu'nwı h s-

1 P · rgı'sı'nin kuru/dulu ıMydaada yapılan ille çalışmalar 
&nt~rnasyona arıs ~ 

faa iş!erine, 4.320.000 lirası demiryol

lar inpatı masrafına, 216.000 lirası ü

çiıncü umumi müfettitlik, 950 bin lirası 

dördüncü umumi müfettiflik iflerine, 

450 bin lirası lise ve orta okullar infaa. 

tına, 300 bin lirası elçilik ve konsoloı

luk binaları inıaatrna, 120 bin lirası 

jandarma ıilihlarının yenilenmesi, cep

hane ve bomba satın alınması, 735 bin 

lirası Ankarada yaptırılacak fakülte ve 

mekteblerle İstanbul Univerıitesinin 

inp, tamir ve teıiılerine harcanacak

tır. 

~a hududlarına doğru, ~edn . e
men altmıt milyonun ara . eeıne 
dayanan bir emniyet cepheıı k~r· 
mağa muvaffak olmutlardar. '!ur
lciye, ve onun gibi, balkanlı mut~.e
f iklerden her biri, nerede, ne mu· 
naaebetle ye kiminle tema.ta bu
lunursa, ancak bu cepheyi kuv-

--~~--"---"---l.Sonu 4. ünciJ sayfada) 

Paris, 24 (A.A.) _ B. Lebrun ya· I pndilzlü çalıpr~ meydana ko~d~~n 
BI Jd v halde ser- bu muazzam esenn açılrı resmı, ıtçıler 

nında B. Leon um 0 ugu arasma fesad 10ku!duğu için, biru ge-
giyi açmııtır. · 24 kal tır 

Paris'in ortasında, ıen nehrini ve Ey- cikmit ve mayısa mıı · 
· d Çelik, aleminyüm, petrol, kauçuk, 

fel kulesini de içine alarak bir f eerı e-
kimyevi maddeler gibi, 10n yıllar içinde 

koru gibi yükselmekte olan ''Entemas- endüıtriyel ve ilmi hayatta mühim bir 

Yonal sanatlar ve teknik sergisi" 100 nlann b' 
lamakta yer tutan maddelere Ye bu tat ı-

hektarhk geni§ bir sahayı .kap • (Sonu 4. üncü sayfada) 
dır. 16.000 i§çinin aylardanberi geceli 

.Bafbabo kcndiaine tahsis edilen q. 
gon - aalonla aaat 13.30 da SeJanlk"t. 
hareket etmiıtir. Bqbakan Atina'ya .. 
at 24 de varacaktır. 

(Sonu 4. i1nci1 sayfada) 

Atatürkle 
albncı Jorj 
arasında 

Reiıicumhur AtatUrk'ün clofmm-1 

nun yıldönmU münasebetiyle !agu-. 
re kıralı majeste altmcı Georıe ile A· 
tatürk arasında apfıdaki tetınfllır ... 
ati edilmiftİr. 

Türkiye Reiıicumburu 
Ankara 

Doğum ,Unilnilailn yıldönUmB ..... 
naaebetiyle eklelinıınıza kalbi tebrik. 
lerimi ve aynı zamanda ırhbat ve uua 
ömürler temennilerimi takdim ile .. 
mimi bir zevk duyarım. 

1 Altıncı Georce 
..,., Majeste Altıncı George 

Londra 
Doğumumun yıldönümil münaaebe

tiyle Majestelerinin göndermek nezako. 
tinde bulundukları telgraftan z~deaiy. 
1e mütehassis o]dum. Majestelerinin bJ 
bi tebrik ve temennilerinden dolayı aa
mimi surette tefekkür eder ve gere~ 
kendilerinin ve gerek Majeste kıraliçe
nin şahsi saadetleri hakkındaki en ha
raretli temennilerimin kabulünü rica ~Y• 
lerim. K. Atatürk 

(A.A.) 

Her gün 
12 

sayfa 
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Günün içinden: 

Musikiye dair 
Sekiz yaıma kadar Ankarada bldıldan _sonra . babaıiyle beraber 

'Avrupaya gitmq, orada bir ıece yabaı ~~~-:.~ırk~ sene o~~ 
olan bir çocuk dönütünde, her nasılsa, sötiirüldüsu tehır -~-=-indeki 
• dan bir tek -rkı bile dinlemeğe tahammül edememıtlır. Aynı 
:~:;: bir .lqam ~di evinde aöylenen bir halk tidriiıünü büyük bir 
h anbkla dinlediğini ve bundan hotlandıiım babalı anlatıyordu. 

ayr . _._L: f k _..ı_ı_ • • •• 
E d run musikiei ile halk türkülen arMlllu.1U ar ı. zeTIUCrım ıti-

yadlar:'ndan alanlardan ve methur gelin - kaynana hikiy~indeki ta~ 
biri kullanalım, burnu evin kokusuna alı~m~f ol.anlardan ~ıyade, ye~ı 
neslin ayll'd edebileceğine bu mütahedey~ ~·~ mısal ve delıl.~l~ak. g? .. 
t b·1· · • bir •üphesiz •arınki türk musıkııı bu halk turkulerının ere ı U'IZ. ::I' 'S' , J • -..1.. • • • • --L ak ı· 
içindeki zengin Te sevimli melodilerı ... ""' armon111 ıçıne M11Lar ge ı-

tecektir. ff:f 

Fizik'te bir "Atalet,, hassasından babtedilir. Birdenbire durduru
lan bir tramvay arabasının ~il~ğinden bi~z yürümesi itte bu A bassa 

··zündendir. Fizik hidiselerindeki atalet, bir takım sosyal. hatta.~ 
:mik hadiselerde de kendini gÖllerir: Suriyeden osmanb ıaaresı kal
kalı on dokuz 1e11e olmuttur; fakat hali oradaki osmanlı ç~yrek 'Yeme
cidiyelerinin 1eçüğini görüraünüz. Bizde de, günü ve devrı geçmıı olan 
enderun musikisi, bir atalet hassası yüzünden yatıyor. lnkılibla y~ıt, 
eski harfleri bilmiyen bir gencin bir peırefle bir beateden hotlandıgım 
görüyor musunuz? • . . 

Osmanlı musikisi bugün eski akçeler gıbı, aıncak koleksıyon merak-
lıları arasında tedavül etmektedir. .... 

Sanat ve kültür telakkileri yüksek bir avnıpalı, Cumhur Reisliği 
orkestrası için ıu sözleri söyledi: . . . . . . 

_ Budapeıteden beri tarafta bunun bir 99mı dınlıyemezıı.ı:ıı~ 
Büyük bir gayret ye disiplin içinde çahpnalanna devam ed~ ~u ıuzı
de musiki ekipinin verdiği konserleri h~ hafta tatlı ~tlı .~~ıyenl~~· 
h alann sınması yüzünden bwılarm nihayet bulacagını duıunerek u· 

av 1 - umh R • t•v• b d K zülüyorlar. Fakat bir iki ıüne kadar C ur e11 ıgı an <>MI, amu-
tay bahçesinde konserlerine baılıyacaktır. 

Ankaralılar için akp.m serinliğinde Te açık havada bu bando kon-
serlerini dinlemek yeni mevsbıin bir ziyafeti. olacak. Sonra baı~d~ 
nun bizde garb melodilerini halk kulağına getırmek hususunda .;>&ya-
niye vazifesini de görmüt olduğunu unutmayınız. . 

1 KOÇOK iÇ HABERLER 1 
X Finanı mifettiıliii: - Eald fi

nans müfettişlerinden İstanbul vilayeti 
irad ve servet vergileri direktöcü B. 
Hakla Kamil Bqe ikinci IUl1f finana mü
fettitli&iDe tayin olunmU§tur. 

X iptidai maddeler muafiyeti: - Fi
nana bakanbgı tarahndan hazırlanarak 
baş blkanbğa verilen iptidai maddeler 
muafiyeti 1937 tenzilat cetveli \)akanlar 

heyebDce kabul ohınmuı -.e yübek tu-

dil .rsolunmu~tur. 

r x Orta ledriaat muallimliii: - Kül
tür bakanlığı orta tedrisat muallimJip i
çin haziran içinde yeniden bir :imtihan 
açmağa karar vermittir. İmtihan mual
lim mekebi mezunları arasında yapıla· 
caktır. 

Nurettın ART AM 

Maarif şurasının 
ilk toplantısı 

Kültür bakanlığı merkez teıkilitı hak· 
kmdaki kanuna göre maarif şfirasının 

üç yılda bir defa toplanması lazım gel
mektedir. Türlü mekteblerin maarif şil
rasının tetkikine konulacak ders prog
ramlariyle talimatnamelerini vücude ge
tirmek için bakanlıkça yapılmakta olan 
incelemeler Ye çalıpnalar heniiz bitme
mİ§ eld~undan maarif guruırun ilk top
lantısmm 1939 ythna bırakılması hak
kmda kültür bakanlığı bir kanun proieıi 
hazırlanqtır. 

Çocuk Eıirıeme kunmumwı 
tetekkiirii 

Radyoda vermit olduğu konserin 
Ucreti olan on il.rayı Jmruaınnıra te
berrü etmek suretiyle kimsesiz yavrula.. 
ra kartı ıöaterimit oldup kıymetli a
lakadan dolayı okuyucu ~ Mualla 
Dinç.ae tefekkür edi.ris 

Maliyede yeni 
tayin, terfi ve 

nakiller 
Silvan malmüdürü BB. SalUıaddin 

Ovacık malmüdürlüğüne, Muş muhase
be müdürit Hasan Öney lluğla mma-
ıebe müdürlüğilne Tunceli ari 
dat müdürü Cemal BitHs vari 
dat müdürlüğüne, Diyarıbekiri varidat 
miidürli Cemal Tunçer Tunceli varidat 
müdürlüğüne, Bakanlık zat işleri aıü. 
düdüğü mümeyyizliğinden müstafi 
Sabri Çorum tahailit ıefliğine, Muğla 
mııhasebe .kitibi EnTer Sayman terfian 
muhasebat umum müdürlüğü memurlU
tuna. Çankaya malmüdürü Yalçm mu
hasebat umum müdürlüğü ikinci mü
meyıyizliğine, Suvari fırkası veznedarı 
Erkin İzmir müatahkem mevki vezne. 
.darlığına, muhasebat umum müdürlüğü 
ikinci mümeyyizi Yetkin terfian Çan
kaya malmüdürlüğüne, İzmir şehir mec
liıi bumdan Özenir İzmir kazanç tet
kik itiraz komiıyonu azalığına. Meraş 
kazanç tetkik itiraz komisyonu memuru 
Akveren terfian Tokad varidat müdür
lüğüne, Buğday koruma memuru Sadi 
Yalın iki numaralı kazanç temyis ko
miayonu raportörlüfüne, Kayseri ftri.. 
dat memur muavini Özcan terfian tah -
silat memurlutuna, Antalya hmml idare 
bina memuru Emen Antalya tabail ,efli· 
ğine, Niğde tabail kıontrol memuru Güç 
sarı terfian ayni yer memurlutuna. a. 
çrktan Meliha Türkal bakanlık daktilo.. 
luğuna, açıktan avukat Ekrem Özen İL 
tanbul serbest buine ...athğma, açık 
tan Mustafa Epi~ lmıir, lluatafa 
Ünlü Ermenek, Ceftllt e>.eı Tekirdağ, 
Muammer Baykal t ' rılrk hukuk miip
virliği hazine a~ Sallık 
Bakanlığı nn•b.me El' 1ra Cend G6k 
oğlu terfian ayni ~ • rlupaa. at 
itlerinden Said Baç l>lf BabDhk mu
hueıbeai memurluiuna, açskta Emin 
Arıkan Dış Bakanlık muhasebesi me
murlu&wıa, açıktan Bülend Katar Kül. 
tür Bakanlığı muhaaebesi daktiloluğu.. 
na. açıktan Sabahaddin Karadağ Drı 
Bakanlık muhasebesi birinci mümcyyiz
liğine tayin olunmuşlardır. 

Kaçakçılı~ men ve 
takibi ~ndaki 

layiha 
Uümrük ve inhisarlar bakanlıiı ka

çakçıh&ın meni ve takibi hakkındaki ka-

aunun bazı maddelcriDin cleiiftirilmesi 
•e 61 •e 62 inci maddelerinin meriyet

ten kaldınlması hakkındaki kanun pro

jesi tırerindeki 90ft tetkiklerini bugün

lerde bitirecektir. Proje yurd isindeki 

kaçakçılığı esaslı bir fCkilde önliyebile

cek hükümleri ihtiva etmektedir. 

Pamuk •• •• •• •• urun um uz 

Dış ve iç pazarlar için 
yüksek kaliteli 

pamuk yetiştiriliyor 
Pamuk; endüstrimizin en büyük davasıdır. Devlet; bir taraf tan 

kendi fabrikalarına uzun elyaflı ve yüksek kaliteli pamuk yetistir -
mek, diğer taraftan da dış pazarlarda iyi fiatlarla müşteri bularak ge
lirimizin mühim bir kısmını teşkil eden pamuklarımızı daima araıur 
hale getirmek için kanun çıkarmış tedbirler almııtır. 

Bir kaç senedenberi dahili sa - meğe başlanmrf. keza bu yıl zarfında 

nayi sarfiyatının artması, anlaş- ille defa olarak Malatya'da Klevland to
malanmızla pamuk ihracatının bumu ile zeriyat yapılm1'tır. Bundan 
himayesi ve binnetice pamuk fiat- makaad ilk seneler zarfmda Adana mın
lannm yükselişi, müstahsili fazla tabamda dejenere olmuş amerikan nevi 
istihsale sevketıniştir. iane cinsinin yerine Klevlandı ikame et· 

1936. 1937 mevsiminde bu se- mek, Ege, Antalya ve Eskişehir'de 
bepler altında 253.645 hektar üze- Akala'yı ~ ve istihsalini temi~ ey· 
rine zeriyat yapılmıştır. Bu aaha ~k, müteakıp ae~elerd~ de y~rlı ~e~ 
1921 _ 1935 seneleri ekim sahaları vını kaldırarak yem amerıkan tıplerını 
vasatisinden % 35 fazladır. Saha- bütün memlekete tctınil etmektir. 
nın genişliği {ıe mütenasib bir re- Klevlan~ .cinsinin muhte~if senel~rd~ 
koltC" beklenirken havaların mü· rekolte ıçınde alcbiı hı•e, vazıyetı 
said gitmemesi yağmurl:.nn faz- açıkça göstermektedir: 1933 - 1934 se • 
lalığı bazı tarıaİan kısmen, bazı • nesinde Adana ~ekoltesinin o/o l ini teı• 
1armı tamamen harab ederek re • kil eden bu cins, 1934. 1935 de gene 
kolteyi 40 milyon kiloya kadar dü- CJQl, 1935 - 1936 da o/o 3, 1936 -1937 de 
şürmiiftür. yüzde 13 niıbctinde yer almıştır. Buna 

mukabil iane cinai 1934 - 1935 rekolte· 
sinde % 26 hine alırken 1936 • 1937 de
ki hissesi % 13 e düflDÜttür. 

Mmtalıalanla uıa...l ıartlan 
H relıolfe: 

1936 - 1937 mevaimi rekoltesinde 
Çukuron mıntakaaı % 61, Ege mınta • 
kaaı ~ 31, Ildır %2, Sakarya havalisi 
% l, cenubu fUti viliyetleri Malatya 
ve Elizb dahil oldup halde % 5 hisse 
abmfbr. Bu daiılıttan görülüyor ki, 
Çukuron iatihsil ubMmın genişliğine 
raimen diğer meaelcrden az bir istihsal 
yapılmıfbr. Bu YUiyetin başlıca imil. 
leri iae mmtabda mahsulün idrakine 
yalan zpmnlarda pddetli yafmurlann 
yatması ve fazla l'Utubet neticesi husu
le gelen pembe kurdun büyük tahribat 
yapmasıdır. 

Iicbr mıntakuındaki ilk tahminler. 
rekoltenin 1.500.000 kilo olacağını göa
teri yoıdu. Yağmurların teairile husule 
gelen mildiyo hastalığı rekolteyi 
1.000.000 kiloya diifiirmilf tür. 

Adana mmtakasmali maılau10n fdra-

kinden sonra Seyhan nehrinin tafmaıı 
da 3.500.000 kiloluk koza halindeki pa-
muğu baara uğTatmqtır. 

Malımlün kalite.i: 
1936 yılı zirai ıslahatın pllDllk Uae

rinde ilk genif tesirlerini ıöatcrmeie 

batladıiı yıldır. Meak&ir yıl adında 

32 yerde pamuk ıalah ve üretme deoeç.
leri yapılmış, ilk defa olarak .NuiW 
mıntakuında, Antalya'da, &kifehir ci
varmda köylüye yeni cins Abla to • 
hamu dağıtılmıf. Adana ve civannda 
külliyetli mikdarda Klevlant cinai ekiL 

1935 senesinde Klevland tohumu A· 
dana pamuk ıslah ve üretme çiftliğin • 
de 1350 hektar, Adana köylüsü tarafın. 
dan 2.300 hektar ki, ceman 3.650 hektar 
üzerine ekilmif iken 1936 da çiftlikte 
1300, köylü tarafından 23.503, Malatya
da köylü tarafından 200 ki, ceınan 25.003 
hektar üzerine .uriyat yapılmıft.ıt'. 

Akala tohumu da 1935 de Eskişehir 
civarında köylü tarafından 600 hektar 
iizerine ekilmiş iken, 1936 da Eekitcrur 
civarında 1.102, Antalya'da 465 Nazilli 
pamuk tohumu üretme çiftliğinde 65 
ve Nazilli mmtakumda köylü tanfın· 
dan 455 ki ceman 2.087 hektar üzerine 
ekilmiştir. 

l~ piyaa ve liat lieiifmeleri: 
Memleketimizin pamuk iatihaali ve 

fiat hareketleri tctıpk eılilirken diger 
\araftan yeni kurulmakta olan sanayıi
mizin artan ham madde .istihlakini de 
nazarı dikkatte tutmak gerektir. 1932 
de ilk be9 senelik ıanayi programile 
başlayan yeni aamyi faaliyeti dahili 
pamuk aafiyatını büyük mikyaata art • 
tmnıftır. 1932 de 7.647.888 kilo mikda • 
randa, 2.636.988 lira deieriDde olan 
fabrikalarımızın pamuk sarfiyatı 1935 
de mikdarca 14.217.810 kiloyu, kıymet· 
çe 6.210.095 lirayı bulmUftur. Bu artıt 
1932 senesi iıtihlik mikdar ve kıymeti 
100 kabul edilmek suretiyle aJ&ğıda gÖ9• 
terilmittir : : 

1932 1933 1934 1935 
Mikdar 100 00 139 58 182 58 185 52 

X Ecaelli prı.ller için clöYia karpb
iı: - Finans bakanlığı ekonomi bakan
lığı ile birlikte merkezleri veya his.
darlan ecnebi memleketlenle balmıan 

tirketlerin faizi 'ft dividantlanna mub· 
bil hal~ kilim, cülyağı maden su· 
yu ihraç edebilmelerini incelemektedir
ler. 

X Flllarika " matbaalana miiblle
fiyeti: - Kua.nç yergisi kanunu muci
bince fabrika ve matbaala.rm 1936 fi. 
nana ydmda tabi oldaldap upri mükel· 
lefiyet nisbetlerini gösteren lia•enin 
1937 finans yılı içinde de aynen tatbik 
edilmesi bakanlar heyetince kararlaştı

nlınıttır. 

VANKILAR 
Kıymet 100 00 152 10 192 31 235 50 

Fabrikalarımıam 1936 yılındaki is. 
tihlak mikdarı henüz tesbit edilmekle 
beraber geçen senelerden fazla olacağı 

Parti Grupu Toplantısı 
C. H. Partisi Kamutay Grupu bu

gün saat 11 de toplanacaktır. 

Kamutay Çağrılan 
• Bugun İktisat Encümeni saat 10 

da toplanacaktır. 
• Bugün Hariciye Encümeni saat 

9.30 da toplanacaktır. ..................................... ·-·········· . . 
~HAVA i . . .............................................. _. 
Dün hava açık geçti 
Dün tcbrimizde bava açık ceçmiı. ı· 

aı 25 dereceye kadar yükselmiştir. Mete
oroloji işleri genel direktörlüğünden ve· 
rilcn malfımata ıöre dün yurdun doiu 
•mtakw kapalı. Trakya. Kocaeli •• 

Anadolu muıtakalan ile Karadeaiz 
eri bulutlu diler rmntakalan ise 

Mık geçmiıtir. Dün yalnız Urfada yağıı 
olmut ve kara metreye 2 kilogram su 
~ıralmuıtır. Dün yurdun en dütük ı11sı 
ı..-.ı11r.ım ve SiYMta 6. • yiikmek 111 da 

birde 3 ı derece olarak bydedil-

aıiftİI'· 

liri ,,...,,. '-beri 

Bizim gazetelerde rastlamadık. Fa
kat, • adından büse ne hacet ? • 
bir frama 6nelnİ• g&e, lstan. 
bulda, vesikası olmadığı için işin
den fıkarılan bir gümrük hamalı, 

hemen ~rd ~plalc •yaııııp Çl}ğıoca 
bir ratu başlamıf; tu~•r Ye lc• 
rakola götürerek sormuşlar: 

- Deli misin :.en? 

- IJayır, fakat anadan doğma 

soyunmak suçsa bir adamı aç bırak
ımk da KÜnahtır. 

Hamalın d%li atasını gösterir. 

Gene aym fransız gazetesi fU ba. 
beri de veri7f)r: "lmnbulda, bütün 
hıziyle oto1»0biliai aüraıelıte olaa 
bir taksi fOforü bir JıadıDı çiğnemif, 
fakat her zaman olduiu üzere, ka· 
dıncağıaı arabasına alıp hastahane· 
ye götürecek yerde doğruca garaja 
gidip, böyle bir vakaya se6eb olan 
hDdiai değil~ gibi, otıomobili y. 
riae bıralanııtır. Alc.şam üstü garajı 
gezea müdür, otomobilde, yedek te. 
kerlekle çamurluk arasında bir pa· 
ket görmüş ve pa1ceti eline alınca 
banan rahat rahat uyumakta olan 
kundalclı bir çocak olduğtımı hay· 
rftle IPÜpfııede etıaiftirl f ol6r poo 
lise, ~u ailMim re kadıa ı..c.. 
haneye teslim edilmittir. 

Bu framaz pzetesi okurlanna 
Türkiye haberleri Y«mtllc utiyorsa 
onları alakalandıracak daha ciddile
rioi baı.bilirdi. Frauız.ca A a k a • 
r a y ı hotliaiae mdu olvat ba
diaiae tnaiye ederiz. - M. B. 

Diı ve 7Gf 

Ha~ Y&fllU clifleriacleD aa
larlar; biliniaiz. Şimdi Amerikanm 
JUinoia ditçi .. ktebinde )ll'Ofe.Cir 
laaac ScJ.oar, difleria yqau da anla
mak ualünü ketfetmiftir: diflerde 
de ajaçlanla olchaia Iİllİ ........ 
varmq. Ba dairelmi tetkik edecek o-
l ..I!. Jıı•L;_• --L!-! 

....... o ... --·-· -- ,..... 
aabyabilirmipiais. 

lkmd•n eoara. bdmlarm çektir • 
dikim ditleri ditçide b...ıup çıı1raa1s-
ı ................ n 1 

Oto6i.eiila peoi 

Londradaki otobüscü1er greTİ ni
hayet ba1mak üzere imiı. Bazılan 

tam taç siyme siillleri•de çıka• hu 
Sl'•.U. pek mevaimliz patlak v..di. 
ii baaalillde idia... Fakat töyle de 
dütünebilira.iz : 

AcMa Loadra otobiiaçileri. teblin 
aokaldanMa mehı.-i aadm kalalaa. 

bklann dolafbp ---- fazla c.
loyn .. mek aibi imani lair duJopa ile 
mi bu pe.i ilia et.tiler f 

Hatırlıyor mammn1 

I - Zini ,,,_,; 1-operolilf.-
ri\ , nı .......... w.dilıli1 

2 - Tiir\ ~ illı IM
.m.riıti ,.,., ,,..,.,..,,., -- ,.,.. 
•dwı ••c"-iJlldi ... a..... ioft
"- 1 

3 - At-.iir/t'İİll ilJı lae7'el1Mi 
- ........ diltildi 1 

4 - T~77fUe ""8i,.._,. h
......, tarilai ..., 1 

ş - Y..U ..,_,i7C ......_ .. 
.... 7ıf ,.. .. fiil- ptli 1 

S - Anayamamıır.dan cliDe aid 
maddeler ne zmnan çıbnldı 1 

c - 10 aisaıı ım tle. 
S - FeYzipaf8 • Jılalatya hattı 

ne zaman iflctmeye açıldı l 
C - 23 nisan 931 de. 
S - Aşar ne zaman kaldırıldı ? 
C - Z1 mart tZS de. 
S - Türk ticaret kanunu ne za

man kabul edildi ? 
C - ZI hziran 11' 4a. 
S - Gllhane ı.ttı ne • .,,... çı

kanldı ? 
C-1111 da. 

muhakkaktu. 
Halihuırda iatiblik edilen mikdara, 

Ereili ve Nazilli fabrikaları ile kurul • 
maaı mutasavver Malatya ve lidır fab
rikaları muhammen sarfiyatı da ilbe 
olunursa, yakın zamanda fab&-iblarmu
zın pamuk sarfiyatı 27.000.000 kiloyu 
bulacaktu . 

Pamuk sarfiyatının bu artJtı dahili 
fiatlar üzerinde kendini gQ.termekte ve 
dünya fiatlarının fevkinde tahavvül et
mektedir. 1936 senesi ilk yarısında 1935 
senesine nuaran dütüklük &österen pa.
muk f i.atlar11Dl% aenenin ikinci yarısın· 
da yavaş yavq yükaelmiştir. 

Anlapnal,.,. ue lüıt harekeden: 
1935 aenesindea 1936 aeneaine dev• 

redilen ıtok lımir mmtaıkaaında 822.000 
kilo, Meninde 11.011.000 kilo mikdarın. 
da idi. Tesbit edilen bu atok dahili fi
atlarımuın 1936 ilk yarıanda düfük bu
lunması haaebile Aiustou kadar tama
men ihraç edilmittir. Rekoltenin idra • 
kine yakm Adana mıatakasında atok 
hemea hiç kahnam•f; fabrikalarımız, bi1 
ha.su Kayseri fabribaı yeni rekolte • 
nin idrakine kadar paauık udiyatını 

!.2rf'layamayacağı end.ifeaine dÜflllÜft 
urni.r pamuk1anDdaıı milbayaau.a bu • 
lu111DUftUr. SoD aylarda ihracat yava1-
lıyarak f.abrikala.r mübayaatı s<>iabıuf
tır. Bu clewe dahiliade pamuk müfte • 
rilerimis ara.mda Macariataıa ve ee-. 
lovakya Ü bahıamaıttur. 



25. 5 - 193- . 

fl4illıü1iill 1 Hükümetçiler Guada aJ· ara 
ispanya harbını kitapları 

yazılması etrafında 
nihayetlendirmek için cephesı·nde 10 km. ı·ıerledı·ıer 
İ spanya harbı başlayalı on ayı bir 

kaç gn geçiyor. Bu müddet zar· 

Matbuat müdürlüğünün muharrir
lerimize halk kitabları yazdırmak te. 

§ebbüsü etrafında bugün Son Po.ta'da 
iki yazı görüyoruz. Burhan Cahid 
Morkaya, halkın okuduğu eski maaal
ları modernize etmeye lüzwn olmadı-

fında Franko kuvvetleri, ltalya ve Al
manyanrn yardımiyle, haylı ehemiyetli 
muvaffakiyetler kazanmıı olmakla bera· 
ber, harbın sonu her zamandan, ziyade 
uzakta görünmektedir. Franko mücade· 
leyi kati bir neticeye iktiran ettirmek 
için geçen sonbaharda Madrid'e karıı 
giriştiği teşebbüste muvaffak olamadık· 
tan sonra askeri harekat, bir tevakkuf 
devresine girmiştir. Gerçi iki aydanberi 
Bilbao'ya karşı bir taarruz hareketi baı· 
lamış bulunuyor. Fakat nihayet bu cep· 
he tali bir cephedir. Ve bu cephede bir 
veya diğer tarafın kazanacağı zafer ne· 
tice Üzerine amil olamaz. 

Muhtelif cephelerde tayyare harbi oluyor 
ğını, istiklal mücadelesinden ve inJu.. 
libtan ilham alacak yeai mevzulan 
halk dili ve zevkiyle yazmak icab et 
tiğini söylüyor. Buna mukabil Muhid
din Birgen yapılmıt olan tefebbüai çol 
yerinde bularak eski masalların yeni 

İspanya harbı, Londra karışmazlık 
komisyonunun kararlan tatbik edilmeğe 
ba~layalı, Avnıpaya yayılmak istidadını 
kaybetmiştir. Fakat karıflllazlık komis
yonu, Üzerine, harbın Avrupaya yayıl
masına mani olacak tedbirleri almaktan 
başka bir vazife daha almıı bulunuyor. 
Bu da ispanyadaki mücadeleye nihayet 
vermektir. Malumdur ki karıımazlık 
komisyonu, çalıımaya baıladığı sıralar
da şöyle bir mesai programı çizmişti: 

Hava homhardımanlarına ""' ragmen 
Bilhao halkının maneviyatı iyı 
Londra, 24 (Hususi) - Hükümetçi kaynaklardan bildiriliyor: Hü

kümet kıtalan Guadalajara cephesinde ıo kilometre ilerlemitler ve 7 
kasaba zaptetmitlerdir. Çok az mukavemet gösteren dütman, birçok 
harb malzemesi brrakmıttır. Taarnız büyük bir topçu hazırlığından 
sonra 20 tank ve diğer motörlü krtalann İftİrakiyle yapılmıftır. Tank
ların görünüfÜ Franko krtalarıru çok f&Jırlmıttır. 

Tayyare laaliyeti 
Hükümet tayyareleri de faaliyet göstermektedirler. Dün Madrid 

Cephesinde asilerin bir trenini mitralyöz aletine tutan atyyareler son· 
radan harb cephesine giderek ıo asi tayyaresiyle çarpıfmı§lar ve ha
reket üslerine dönmütlerdir. Bask cephesinde 3 hükümetçi tayyare 
bet asi tayyaresiyle çarpıfmıt ve bunlardan ikisini dütürmüttür. Ara
gon cephesinde ıs hükümetçi tayyare asi mevzilerini bombardıman et-
mitlerdir. 

Ba•k cephe.inJe 
Asi tayyareler Bilbao varotla~ını tiddetle bombardıman etmiıler

dir. ıs ölü, birçok yaralı vardır. Bırçok binalar harab olmuştur. 
Havas muhabirine göre bombardı-

Harab ed:lcn ispanyol şehrinde 
yabancı askerler 1 - Önce her devlet 1 spanyaya si· 

lah ve harb malzemesi göndermesini me
nedecek tedbirler alacak. 

2 - Sonra ispanya sahilleri ve ls
panya hududları murakabe altına alma

cak. 

mana rağmen halkın maneviyatı sar. 
sılmış değildir. Erkeklerin bir çoğu 
Elgallo müdafaa hattının gerisinde 
yeni müdafaa hattı için siperler kaz
maktadırlar. Bilbaoda herkes asilerin 
şehre giremiyeceklerinden emindir. 
Guernika bombardımanı hakkında tah
kikat yapan ingiliz k~isyonu, şehrin 
papasiyle belediye reisini sorguya çek-

Konsey dün toplandı 
3 - Üçüncü bir adım oalra~ lspan• 

yadaki gönüllüler geri çekilecek. 

4 - Son olarak da mücadeleye niha· 
yet vermek için her iki taraf nezdinde 

tavassutta bulunulacak. 
Bu mesai programı çizilirken, birinci 

ve ikinci adım atıldıktan sonra üçün· 
cü ve hele sonuncu adunı atmaya ma· 
hal kalmadan harbın nihayetleneceii sa

nılmıştı. 

Fal{at hiç de öyle olmadı. Geçen ıu
babn yinnisindenberİ, alikadar devletler 
İspanyaya barb ~emesi sönderilme•i: 
ni menetmiı bulunuyorlar. Marttanberi ' 
de ispanya sahilleri ve hududlan mura
kabe altında bulunuyor. Fakat .mücacle~ 
daha kanlı bir safhaya girmiıtar. Bu du-

.• .1 d' ki İngiltere, gönüllülerin 
ıunce ı e ır . .. ke akd 
geri çekilmelerini ve bır mutare 
etınek . . her iki taraf nezdinde teıeb-
b 

.. açın t klif etıniıtir. Bu 
usat yapılmasını e , 

teşebbüsün yapılmasına altıncı Geor~~. 
un taç giyme merasimine iıtirak ıçm 
Londraya gelen devlet ad~~v~aım· 
daki görüımeJerde karar verıldıgı ~la· 
şılmaktadır. Fransa ispanya siyaıetinde 
İngiltere ile beraber yürüdüğünden tek· 
lifi derhal kabul etmiştir. Rusyanın 
F ransadan ayrılması beklenemez •. ~~-

• v. b•tdırılı-
manyanın da bunu kabul etügı 1 

• 

yor. O ha!de henüz cevab vermiyen bır 
İtalya kalıyor ki bu ce~ .. o da Kont Cia
no'nun Budapeıte seyahati dolayısiyle 
teahhür etmiştir. Filhakika bu teşebb~s 
çok müsaid bir zamanda yapılıyor. Bır 
defa 1 tal ya ve Almanyanın tehlikeli ad· 
dettikleri Kaballero hükümeti istifa et· 

miş ve onun yerine f ransada olduğu ıi: 
bi mutedil bir halk cephesi hükümeti 

geçmiştir. 

Yeni ispanya hükümetine kızıl denile
mez. Belki pembedir. fakat mücadele u• 
zun zaman devam ederse, gene kızıl o-

mişlerdir. 
Asi kaynaklardan bildiriliyor: Fran-

ko kuvvetleri ileri hareketlerine devam 
ederek "Bilbaonun demir çemberi' 'adi
le anılan Egallo hattının önüne var
mış bulunmaktadırlar. Muharebenin bi
rinci safhası bu suretle bitmiş sayıl
maktadır. Muhtelif noktalarda ilerliyen 
asi kolları,, birbirleriyle irtibat temin 
etmiflerdir. Hükümetçiler mukavemet 
etmeksizin ve hızla çekilmektedirler. 
Asiler üç hükümet ayyaresinin düşürül
düğünü de oildiriyorlar. 

Cenevre, 24 (Hususi) - Milletler 
cemiyeti konseyinin 97 inci toplantı dev· 
resi bugün saat ı 7 de açılmıftır. Hatay 
meselesi, konuşulacak işlerin en başında 
gelmektedir. İspanya meselesinin görü
şülmesine, daha önce bazı temaslar ya
prlması zaruri olduğu için, hemen baş
lanrlmıyacaktır. Silahlan bırakma mese-

Mülteciler ve gönüllüler me•ele•i 
Bilbaodan hareket etmiş olan 1185 

çocuk Fransada La Roşele varmıştır. 
Pres Asosyeyşin, bu teklifin alman 

hükümetince iyi karşılandığını, Kont 
Ciano henüz yeni Romaya döndüğü 

için şimdilik ftalyadan cevab beklen· 
mediğini bildirmektedir. 

dırlesi de !conseyin göreceği işler ara
ı;ında mühim bir yer tutmaktadır. Gö
riişmelerin programı bugün hazırlan

dıktan sonra, bilhassa silahları bırakma 
l:onferansı bürosunun toplanma tarihle

ı!yle, milletler cemiyetinin yeni paktı
nın projesini hazırlryacak olan 28 Jer ko· 
ınitesinin toplanma tarihleri tesbit o
lunacaktır. Silahları bırakma konferansı 

pazartesi güniı, İngiliz delegesi lord 
Kranborn gelir gelme.ı toplanacaktır. 

Muhtelif delegasyonlar arasında sık 

sık hususi temaslar yapılmakta ve muh
telif meseleler üzerinde daha önceden 
uyu~ulmağa çalışılmaktadır. Cenevre 
mahfilleri vaziyetten nikbin görünüyor
lar. 

Milyarder 
. 

gece 97 
Rokfeller dün 
yaşında öldü 

Dün gece haya
ta gözlerini ka
payan dünya-
nın en zengin 
adamı Roklel. 
ler 

4 huçuk dolar haf ta/ıkla 
işe başlayıp iki buçuk 
mi/gar kazanan adam 
Nevyork, 24 (A.A.) - John Davison Rokfeller, bu sabah 

Ormend''deki malikanesinde ölmüştür. 
Dr. Merriman. 97 yaşında olan müteveffanın gece yarısına 

kadar akli melaltatini muhafaza etmiş ve gece yarısı ihtizar 
haline gelerek kalb adelesi iltihabından ölmüş olduğunu söy-

lemiştir. 
Rokfeller, geçen cuma günü hafifçe rahatsızlaınınış ve uy-

kusuzluktan şikayet etmiştir. Ailesi erkanından yanında hiç 

kimse bulunmuyordu. 
Cesedi, Nevyork·a götürülecektir. Cenaze törenine aid t,.r. 

tibat henüz tamamiyle bitirilmiş değildir. 

Rokleller kimdi? labilir. Sonra zavahiri muhafaza etmek 
için söylenen sözlere rağmen, her iki 
taraf da nihai zaferden ümidini kesnıİf 
gibi görünüyor. franko elindeki kuv· 
vetlerle bu iti başaramaz. Almanya ve 
ltalyadan taze kuvvet almasına da İlll
kiıı yoktur. Harbın başlangıcmdanberİ 

Rokfeller, Birleşik Amerika'nın afsanevi bir siması ve her 
hal ve hareketi gazeteleri, mecmuaları dolduran bir nevi milli 

kahramanı idi. 

bir tarzda yazılmasını faydalı görü. 
yor. ve diyor ki: 

" Şehirlileri ve kasabalılari ekse
riyetle Avrupa ve Amerika edebiyab
nın aşağı 11nıfın köylüleri de, eski bir 
devrin bir türlü tamam türklepey• 
hikayelerini okuyan bir memlelıetia 

fiikr ve edebiyat duygusunun .... 
srl teşekkül ettiğini göıteren ......., 
ura elbet fecidir. lşte matbuat U.. 
mum Müdürlüğü bu hadiseyi ıörmİİf 
ve Üzerinde durmuıtur. Hidiaeyi tel· 
kik ederken gözüne ikinci bir nokta 

daha çarpmııtır ki bu da halkm reaim 
ihtiyacıdır. Köy ve hatta bir kı .... 
kl\saba ve fehir kahve ve lokr.ntala • 
l".ının duvarlarını süsleyen leYhalan 
tanırsınız: her tÜrlü resim kaidesin • 
den uzak, mevzuları eski, yapılııı ber
bad, tabii çirkin ve sanki resim du.r· 
iusunu, bedii duyguyu tahrib için ,.._ 
pılmıı bir takım şeyler. 

işte Matbuat müdürlüğü bu hicli 
seleri gözden geçirdikten sonra, tim
di memleketin ressamlarını ve müneY.. 
verlerini halk için güzel resim yap • 
maya ve halk kitablarının bir kıua 
eski tiplerini muhafaza ederek mey. 

zularını değiıtinne usuliyle temiz iia.
lublu, temiz ve taze fikir ve duycu
larla süslenmiı eserler vücude getir • 
meye davet fikrine gelmiıtir. 

Fikir orijinal ve güzeldir. Matb. 
at müdürlüğü bu hwuıta iyi bir çalıt
ma uıulü de koymUf ve bunu ilin et -
miştir. Şimdi it ressamlarımıza ye mii
elliflerimize kalmııtır. Bunların için
den halk ile münasebetleri ol...Ju ' 
halkı anlryanlar ve halk ruhunu tam-

yanlar vana pek güzel muvaffak ol• 
lar ve memleketin kütlesi araamda be. 
dei zevki tazeleıtiren, ıslah ec1- " 
halka dünyanın yeni fikirlerini, ,...i 
ideallerini ve yeni zevklerini tellüa 
eyliyen eserler vücude getirebilirl•. 

Matbuat müdürlüiünün bu aran. 
demek oluyor ki, bizim renam, ,.ur, 
edip ve romancılarımızı, bu vasıta ile 
bir imtihana çekmiıtir. Acaba Tiirki
yenin sanat ve fikir adamları, ba im
tihanda muvaffak olabilecekler mi? 
itin bilhssa edebiyat kısmı g97et eüç
tür. Temenni edelim ki Türkiyede ia
lulibın yürümesine ve derinlefllMlaİne 
kuvvetli ıurelte yardım etmesi müm
kün olan bo itte münevverlerimiz Jıa. 
kikaten muvaffak olsunlar.,, 

ltalya Kralı Roma'ya 
döndü 

Roma, 24 (A.A.) - Kıral ve kıra-

liçe ile prenses Mari, B. Ciano ve ma

iyetleri Budapeşte'den dönerek 1nt 

19 da buraya gelmişlerdir. 

Kendilerini bü.> uk bir halk kütlesi 

istikbal etmiştir. 

Şeker şirketleri umum 
müdürlüğü Ankaraya 

taşındı 
Türkiye şeker fabrikaları anonim 

bir türlü inisiyatifi eline alamayan Va· 
lensiya hükümetinin de f rankocuları te
dib etmesi mümkün görünmüyor. O bal· 
de bu işin çıkan, bir uzlaşma zemini 

mevcud olup olmadığını araştırmak i· 
çin görüşmek, yani mütareke akdet~~
tir. Ve bir defa bu müzakerelere gırı
şilirse, harbın tekrar başlayabilmesi 
muhtemel görünmüyor. 

Müteveffa, hayatının ilk kısmını pa· 
r kazanmakla, ikinci kısmını da para 
a .. d 
dağıtmakla geçirmiştir. 35 sene ıçın e 
ilmi müesseselerle hayır müesseselerine 
yarım milyar dolar vermiştir •. B~ ~ara
nın iki milyondan fazlası Parıs unıver

site mahallesine verilmiştir. 

buçuk milyon dolar verdiği gibi Versay 

ptosunun tecdid ve imarına geniş öl

çüde yardımda bulunmuştur. 

iki buçuk milyarlık bir •ervet 
Müteveffanın servetini bazı kimse

ler, iki milyar 400 milyon dolar tahmin 

petrol kumpanyasını idare ediyor, şi· 

mendüferler, madenler ve fabrikalar ...• 

il3.h. sahibi bulunuyordu 

Ölünün .an •enelerı 
Müteveffa, 1896 tarihinde iş alemi-

ni terketmiş ve sade ve münzevi bir ha

yat geçirmeğe başlamıştır. Yazın Terri

tavn'daki malikanesinde, kışın Florida

da, ilk ve sonbaharda Lekvud (Nev 

şirketinin Eskişehirde bulunan umum 

müdürHıgü butun servisleriyle birlikte 

dun Ankaraya nakletmil ve muamelatı

na şehrimizde devama başlamıştır. 

İngiltere tarafından yapılan bu te
tebbüse Almanyanın ltalyadan ayn ve 

müsbet olarak cevab vermesi de dikkate 
şayandır. Bu iki şeyi teyid ediyor: 

1 - frankoya karşı yapılacak yar• 
dım meselesi üzerine Almanya ile 1-
talya arasında bir noktainazar farkı bu· 
lunduğu hakkındaki rivayetleri. 

öte taraftan, oğlu John Junior, 
Rems kilisesinin yeniden inşası için iki 

2 - Londra görüff*!lerinden sonra 
Almanyanın Jngiltereye doğru meyil et
ıneğe başladığı hakkındaki haberleri. 

Eğer ispanya meselesine karşı ltüyük 
devletler arasında lngilterenin teklif et• 
tiği tekilde bir cephe birliği temin edi
lirse umumi vaziyette bir detant bekle-

nebilir. 
A.Ş.ESMER 

ediyorlardı, fakat kendisi bu 

mübalağalı buluyordu. 

miktarı 

Alicenabhğı ve bir kaç senedenberi 

yüz yaşına varmak için girişmiş oldu· 

ğu mücadele, destan halini almış idi. 

Rokfeller, hayat:: 1855 senesinde mu· 

hasib muavinliği ile ve haftada 4.5 do· 

ıar ücretle atılmıştır. Kendisi 1871 se-1 
nesinde Standard Oil'i teşkil ediyor ve 

mesleğinin zirvesine vardığı zaman 33 

Jersey)de yaşıyor ve Nevyorktaki evin

de pek seyrek oturuyordu. Rokfeller, 

erken yatıyor, erken kalkıyordu,. Az 

yiyor, yavaş yiyor, katiyen sigare ve 

içki kullanmıyordu. Her sabah go1f oy· 

nuyor ve öğleden sonra otomobille ge

zinti yapıyordu. 

·-------------
Devlet Demiryolla

nnda ailelere mahsus 
büyük tenzilat başla
mıştır. Bu çok ucuz 
seyahat fırsatını ka-
çırmayınız. 
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YABANCI GAZETELERDEN· ismet lnönü Atinada 
insanlar makinelerden (Başı 1. im;i sayfada) ı temin edebiliriz ki Türkiye ile Yuna

nistan arasındaki bağlar daima çözülmez 

olarak kalacak ve bilakis her gün daha 
.ziyade kuvvetleşece.ktir ." 

Çok daha kıymetlidirler ,---------~ BCl§bakanımızın sözleri 
Selanik, 24 (A.A.) - Başbakan İs· 

met İnönü, gazetecilere beyanatta bulu· 
narak Atinayı ziyareti esnasında iki 
do~t ve müttefik memleket hükümetleri 
arasında iki memleketi doğrudan doğ
ruya alakadar eden bütün meseleler ile 
bugünün diğer siyasi meseleleri üzerin· 
de fikir teatisinde bulunulacağını söyle
mi§ Ye Atatürk'ün doğduğu evi kendisi
ne hediye etmiş olan SeLanik belediyesi
nin bu jesti hakkında teşekkürlerini bil
dirmiştir. 

B izler insanlık tabiatının inki~fi
le insan kuarctinin inki1afr ara

sındaki uçurumun gittikçe daha ziyade 
derinl~tiği bir dünyada yaşıyoruz. 

Modern ilim, bi~ ilahlara yak~n bir 
kudret ve kuvvet verdiği halde, biz 
bunu mektcb çocuklarının mantalitcsi 
ile kuUanryoroz. 

Göklerde u~up dolaşan tayyareye 
bir bakın. Matematik, dinamik, meka -
nik elektrik ihni, bllgiyi tatbik sahas1-
na lrot'ken zekanm rolü ~ap ve made -
ni madde1erin i~lemnesinde gösteTilen 
incelik v. s., hepsi de insana üstün olan 
kabiliyetlerdir. Ne tayyarecilerin pek
gözfülükleriylc cesaretleri kahramanlık 
kaliteleri idi. 
İmdi bir de bunların ne gibi ma.laıat ve 

gayeler uğrunda :knllanıld1klannı göz 
deıı geçirelim! t.ayyare ne gibi iflerde 
kullamldı ve hala ııe şümulde kullanıl
maktadır? Tayyareler, müdafaasız in • 
sanları, paramparça eden, yakıp kavu -
ran, zehirleyip boğan bom.balar atmak 
için kullamlryor. :Bütün .bunlar, insan
larda, şeytani bir hedefe doğru gidildiği 
intibamı bırakmıyor mu? Bilgi sayesin
de eriştij,imiz mükemmelleşme ile sos
yal çılgınlığımız ara&mdaki bu büyük 
aykırılığa her adını başında rastlıyoruz. 

İlim sayesinde .neler yapmak kabili
yet ve kudretinde olduğumuzu bir dü • 
şüneli.m J Okyano.>ları tayyare ile aşa· 
biliyoruz. Telgrafla fotograf gönderi
yoruz. Evlerimize radyo yerleştirerek 

Seylan adasındaki Big Ben'in çanları.. 
nx dinliyoruz; yer.in altında ve üstünde 
suyun üstünde ve altında yolculuk ede· 
biliyoruz. 

Yazı makineleri hiç gürültü çıkar

madan yazıyorlar; dişler, ağrısız ve sı
zısız dolduruluyor. Zahire elektrikle 
yetiştiriliyor; caddeler ve yollar lastik· 
le döşeniyor. Pençerelerimize ültravi • 
yole tertibatı yapılıyor. Fotograf ma • 
kineleri hem _çekiyor ve hem de konuş. 
turuyorlar. Katil ve canilerin izleri rad
yo ile takib ediliyor. Saçlara e1ektrikle 
ondülasyon yapılı} or. Denizaltı gemi
leri şimal kutbuna, tayyareler cec.ub 
kutbuna gidiyorlar._ 

F akat bütün bunlara rağmen, mu • 
azzam Londra şehrinin ortasında, 

yoksul çocukların konfor ve emniyeti
s;rıde kana kana oyno.yabilecekleii bir 
çocuk bahçesi kuramıyoruz. Medeniye -
timizin h.ırikalarmı överken geçenler • 
de bir hindii füosof bana şu acı imada 
bulundu: 

"Hakkınız var, kuşlar gibi •çabili • 
yorsunuz, balıklar _gibi yüzüyorsunuz; 
lakin yeryüzünde nasıl dolaşmak la -
zımgeldiğini bilmiyorsurıuz.,, 

Bizleri bu muvazene&izliğe sürük • 
1eyen iki faktfü' vardır: bunlardan biri, 
tahrib kudretimizin azameti dolayısiy
le gelecek harbta tamamiyle mahvolma
mız ihtimali, diğeri de sulh adını verdi
ğimiz devirde istihsal kabiliyetimizin 
fevkalade bir ~ büyük olmasına 

rağmen sefalet ve müzayakanm mevcu
diyetidir. İlim, modern insanları biri -
birlerine karşı o kadar :tehlikeli bir şek
le sokmaktadır - • bunlar kendi medeni
yetlerini gene kendileri mahvedecek • 
lerdir. Bu da, sırf ilmin kendilerine ver
miş olduğu kuvvet ve kudretler' kont -
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Aşırı giden ilim 
tatbikatı karşında 
insanlar 
..---·-·-· Yazan: --·-·-i 
! .İngilterenin tanınmış ! 
! filosoflarmdan ! 

iC.I. M. Joadl . . 
! Noyes Viner /urnal'.d.en ! ! ......... ~ ..... ._. . ._. ....... ~.<mı-· .... ~ ............... ~ 
rol etmek kabiliyetinde olmamalarından 
ileri :gdmelı:tedir. 

İnsanlar, makineden daha kıymetli -
dider. İnsan değerlerini killtü.:leştir • 
mek, maddi zenginlikten çok daha ehe
miyetlidir. Bu hakikatler mallın olan 
şeylerdir. Ancak, ilimle teçhiz edilişi • 
mizin yanında ahiakımız o kadar geride 
kalıyor ki, endüstri teamülleriyle, in • 
sanları açlıktan öldürmek, insanlık de
ğerlerini mahvüharab etmek meylini ta

şıyoruz. 

Ben şahsan şu kanaatteyim ki, bun. 
lann mesulü bilginler değildir. Araştır
.r..ıll düşüncesi, hoşuna gittiği yerde in
kişaf ediyor. Yalnız şu var ki, bıı araş • 
tırmalann hangi istikameti tutmakta ol· 
duklanm bilginlerin adnn adnn takib et· 
meleri lazımdır. Son otuz yıl i5indeki 
ihtira ve keşiflerin, yeni arzu ve ihti • 
yaçlaıa göre ortaya iş _çıkarıp temin et
mekten ziyade, işi azaltmış olmaları bil-

·-·-··-····-·--··· ...... ····-······· . . 
~RADYO~ 
•ı •••·····-····· •••••••••••••••••••••••·• 

Saat: 12.30 • 12.50 muhtelif plak 
neşriyatı, saat 12.50 _ 13.15 plak: türk 
musıkisi ve halk şarkıları, saat 13.15 -
13.30 dahili veharici haberler. 

Saat; 18.30 - 19.00 muhtelif plak 
neşriyatı. 19.00 - 19.30 türk musrkisi 
ve halk şarkıları. ( Served, Adnan ve 
arkada~ları ) Saat: 19.30 - 19.45 saat 
ayarı ve arapça :neşriyat, 19.45 - 20.15 
türk musıkisi ve halk şarkıları ( Ferid 
Tan ve arkadaşlan ). 20.15 - 20.30 sıh
hi konuşma: (Dr. Prof. Server Ka
mil ). 20.30 - 21.00 plakla dans mu -
sıkis.i. 21.00 - 21.l.S ajans haberle.r.i, 
21..lS - 2LSS stüdyo salon orkestrası, 
L Leopold Polonya, 2... Stramıs Ho -
ses cP Autarme, 3- Leo Norden Ber -
ccuse Cosaque, 4- Le cocq Le Coeur 
et la. main. 21.SS - 22.00 Yarınki prog
ram ve f stikW marşı. 

Lehistan'da feyzanlar 
Va.rJOV3, 24 (A.A.) - Resmen bil

dirildiğine göre, Kilcc vilayetindeki 
feyczanlarda 31 kişi ölaıüş ve mühim 
mi.kdarda davar boğulmuştur. 120 ev 
yıkılmış ve 300 ev de mühim hasara uğ
ramıştır. Feyezandan kurtulabilen ekin
ler de doludan harab olmuştur. 

aklından gecinnezdi. 

ginlerin hatası değildir . 

T ekTar ediyor ve diyorum ki, bil • 
ginleri mesul tutmak hakkını ha

iz değiliz. İnsanlık camiası, onların ke • 
şif ve ihtiralanm iyilikte kullanacak 
yerde kötülükte kullanmağa devam et· 
tikleri müddetçe, onlann hızını azalt • 
mak mecburiyetindeyiz. Önümüzdeki 
on yıl içinde ilme firen yapılmllj olsa 
ve yahııd da hiç değilse, bilginler bu 
müddet zarfındaki araştmnalannın ne
ticelerini gizli tutsalar fena olnuyacak· 
trr. 

İlmin insan yaşayışına tatbiki, umu
miyet itibariyle modern nesle eğlence 

ve neşe kabiliyetini de kaybettirmiştir. 
Türkü söylemeği, oynayıp zıplamayı 

unuttuk; bunun yerine otomobillerle, 
otobüslerle dolaşıyoruz. Nasıl l:onuş.ul
duğunu, nasıl görüşü1düğünü de unut. 
tuk; radyomuzu açryor, ucuz ve stan -
dard eğlencelerden zevk alıyoruz. İlim, 
ihtiyaçlarımızı kat kat çoğaltarak, ba
yatımrzr karmakanşk bir şekle soktu. 
Her şeyin kendimiz için hazırca yapılıp 
gelmesini istiyoruz. Düğmeye basıp 

yaşamak istiyoruz. Halbuki, hayatın e • 

saslı bir surette sadeleştirilmesi. sıha

timizi, ruh ve karakterimizi de ıslah et• 

mil olacaktır. 

Paris sergisi 
Açıldı 

(BaşI J. inci sayfada,, 
katma geniş pavyonlar ayrılmıştır. 

"Keşifler sarayı", ilmi araştırmaların ve 
keşiflerin, insanlığı bütün tcraldrilerinin 
gayri müfarik şartı olduğunu seyircilere 
anlatacaktır. Amper, Taraday gibi filim
lerin keşiflerini anlatan birçok tecrübe
le-r seyircilerin gözü önünde yapılacaktır. 

Bu sergi, ayni zamanda ışrğm sergi
sidir. Muhtelif binaların tenviratı müt:e

madiyen hareket halindedir. Bu hareket, 

ziya kaynaklarm.ın değişmesiyle olduğu 

kadar, renklerin değişmesiyle de e1de 

e<lil.ınHrtedir. Yık:ıJan veyerine yeni ve 

glizcl bir bina yapılan Trokaıiero'nun 

ortasında, a1tm ve gümüş renkli ziya

lar saçan qıklı bir çeşme bulunmakta

dır. 

Sergi, mimari bakımmadn da bir

çok yeniliklerin tatbik sahasına konul

ması imkanını vermiştir. Birleşik Ame

rika, Sovyetler birliği ve Danimarka gi

bi devletlerin, alakayı çok çeken pavyon

ları vardır. 1889 sergi inşaatında demi

rin kullanılışının; 1900 sergi modern • 

Atina türk ve yunan bayra.kl.ariyle 
donanaı 

Atin.a. 24 (A.A.) - Atina ajansı bil
diriyor: 

Türkiye başvekili İsmet İnönü'niin 
ziyareti münasebetiyle bütün büyük 
meydan ve caddeler sabahdanberi tüıık 
ve yanan bayraklariyle donanmıştır. 

Öğleden sonra çıkan gazeteler fotog· 
raf ve makaleler neşrederek Türkiye 
ba§bakaruna "Hoş geldiniz" demekte ve 
iki memleketi bağlayan sıkı rabıtaları ve 
samimi münasebetleri kaydetmektedir
ler. 

B"§bakanı.mızın ziyareti ve 
Atina gazeteleri 

Atina, 24 (A.A.) - Atina ajatı.s.I bil
diriyor: 

Elen kamoyunun duygularına terce
man o1an gazeteler, Türkiye başbak:anr 
İsmet İnönü'nün Atina'yı :ziyaretini çok 
büyük bir sevinçle selamlamakta ve bu 
ziyaretin, iki memleketi biribirine bağla
yan sıla ve güvenli dostluğun yeni bir 
tezahürü olduğunu tebarüz ettirmekte· 
dir. 

Eleltron Vima'ya göre 
Elefteron Vima gazetesi diyor ki: 
"Gerçekleşmesi için en mühim roller

den birini İsmet İnönü'nün oynadığı 
tarihi türk - elen paktının im~asmdan 

beri, iki memleket arasındaki münase
betler öyle bir inkişafa mazhar olmuştur 
ki türk bakanlarının Atinay'yı ve elen 
hakanlarının Ankara'yı ziyaretleri, her 
defasında, enternasyonal politikanın bü
tün meselelerinde iki memleket arasın
daki sıkı iş birliği münasebetlerindeki 
samimiyeti gösteren yeni bürhanlar ha· 
linde teeelli eylemektedir. Türkiye baş
bakanının bu yeni ziyaretinin de buma
nayı ihtiva etmekte olı:na.s.ı dola.yısiyle, 

elen hükümet merkezi halkı, İsmet 
İnönü'nü, dost ve müttefik bir hiikiime
tin reisi sıfatiyle sevinçle selamlar." 

Etniki gazetesinin yazdıkları 
Etniki gazetesi eliyor ki: 
İsmet İnönü, kendisine yapılacak 

kabul resminden başka ayrıca, bu ziya
retini iki memleket arasındaki sıkı dost

luk bağlarının yeni bir bürhanı sayan e
len milleti tarafından büyük bir sev.inç

le karşılanacaktır. iki hükümeti biribi
rine bağlıyan samimi dostluk, iki mille
tin kalbinde de yer etmiş bulunmakta
dır. Bugün, Türkiye başbakanının .ziya
reti d<>layısiyle, şunu bütün kalbimizle 

Style'in, 1935 sergisi dekoratif sanatla
nn yeni tatbiklerinin müjdecisi olmuş
lardı. 1937 sergisi de mimari bakımm-

clan olduğukadar daha bir ~ok bakıınlar
clan da, yeni uslUbların, yeni şekillerin 
beşiği olacaktır. 

Öteki gazeteler de, ayni duygular
dan mülhem olarak, samimi makaleler 
yazmaktadır. 

E&tia gazetesi.nin bCJ.fmakalesi 
Estia gazetesi başmakalesinde yazr• 

yor: 

"Yeni türk devletinin prensip ve ül· 

killerine bağlı olan başbakan İsmet İn

önü türk - yunan dostluğunun ne kadar. 

samimi ve müstakar ve bu prensiplere 

uygun olduğunu takdir etmektedir. 

Türlt • yunan dostluğu yalnız enternas .. 

yonal değil ayni zamanda fili ve hakiki 

bir manayı ihtiva ediyor. Mümtaz misa

firimiz, başlıca amillerden biri olduğu 

böyle bir dostluğun manasını pek iyi 

aulamaktadır. Bu büyük politika adamı 

ve diplomat türk • yunan dostluğuna 

muazzam hizmetlerde bulunmuştur. Bu 

hizmetleri fevkalade takdir eden yunan 

milleti, Türkiye ba_şbakamm Yunanista

nın candan dostu olarak selamlamakta .. 

'dır.'' 

BQ§betke 

Atina'da 
(Başı 1. inci sayfada) 

vetlendirmek ve onun umumi ha~ 
rıt ve dayanışma hareketine hiz
met ve yardmımı sağlamak mak· 
sadım. güder. Artık -balkanlılık 
demek, kendi komtusunun her 
gün daha emin, dışarda daha me
selesiz, içerde daha buhransız ol
masını arzu etmek, her biri, öte
kinin yeniden artan kudret ve em-
ırıiyetinde, kendi kudret ve emni
yetinin yeni bir inancasmı görmek
demektir. 

ismet lnönü'nün yeni seneki se
yahatleri, Balkanlar banşına ve 
balkanlılar kardeşliğine ayrı bir 
hız ve hamle vermek bakımından 
bilhassa hayırlı ve ehemiyetli ol
mustur. 

Falih Rıfkı ATAY 

Baımuharririmiz Yugoslavyadan 
döndü 

Dost Yugoslavya /ı;J.kkında bir eser 
neşretmek üzere bir aydanberi tetkik 

seyahati yapmakta olan Başmuhaxriri
miz evelli gün ls~nbula dönmüştür. 

Hazırlamağa ba.şladığI eseri ULUS ev• 
vela tefrika .olacak. karilerine verecek. 
tir. 

Hariciyede tayinler 
Moskova büyük elçiliği müsteşarı 

BB. Nureddin Ferruh Alkent, Köstence 
baş konsolosu Nebil Süreyya Akçer, A
tina elçiliği baş katibi Kemal Nejad Ko· 
rur merkeze naklolunmuşlar ve merkez-

den Bedri Tahir Şaman Atina elçiliği 

baş katibliğine, Atıf Kor Batum, Fuad 

Aktan Köstence, Hasan Rifat Sözen Mi

Jano konsolosluklarına dereceleriyle ta• 
yin edilmişlerdir. 

- Şirin Valentine Adi~, dedi, seyahat
lerinde nadir görülen bir şey görecek olursan 
beni düşün ve heni kendi saadetine ortak say. 

Yazanlar: 
ÇeviTen: 

M ary ve C harles Lamb 
Nurettin ART AM 

Dük de artık bütün bu sürgünlük günle -
rinde kendisiyle beraber kalmak suretiyle 
kahırları beraber çekmiş olan dostlarını mü
kafatlandırmak fırsatım ele geçirmiş oluyor
du. Dük'ün bir zaman tersine dönen taliin -
den kendilerine de pay ayıran bu dostlar da 
huzur ve refah içinde tekrar onun sarayına 
dönmüş olmaktan büyük bir zevk ve haz duy
dular. 

sevgiyi ve hatta umumiyetle aşk denilen ih~ 
tirası alaya alıyor~ bu halin kendi başına gel
mediğini, aşık Proteus gibi korkular, ıztırab
lar içinde ömür geçirmektense kendisi gibi 
serbest bir hayat geçirmeği daima tercih e -
deceğini söylüyordu. 

Bir sabah Valentine, Proteus'a gelerek 
kendisi Milan'a gideceğinden bir müddet 
için ayrılacaklarını söyledi. Proteus arkadaşı
nı fazlasiyle sevdiğinden onun bu fikirden 
vazgeçmesi için kırk dereden su getirdi. Fa
kat Valen tine: 

Valentine, o gün Milan'a doğru seyahate 
çıktı. Arkadaşı kendisinden ayrıldıktan son
ra da Proteus, sevgilisi Julia'ya bir mektup 
yazdı ve bunu kızın hizmetçisi Lusetta'ya 
verdi: Nasıl hoslanırsınız? 

, J 

Bu yeni başlıyan nedametin ilk hareketi 
kardeşine bir haberci gönderip uzun zaman -
lardanberi gasp etmiş olduğu düklüğü gerisi 
geriye ona vermek teklifinde bulunmak ol -
muştu. Bundan başka kardesinin dostlarına 
aid olduğu halde gasbettiği ~allan, mülkle
ri ve onların gelirini de kendilerine bıraka .. 
caktr. 

Bu beklenmiyen, fakat geldiği zaman 
çok iyi karşılanan müjde prenseslerin düğü
nüne yeni bir neşe daha kattı. 
, Celia babasının eriştiği bahtiyarlıktan 
dolayı kuzini Rosalindi tekrar tekrar kutla
dı. Her ne kadar bu suretle bir dtiklüğün va
risliği kendisinden Rosalincl' e geçiyor idiy
se de bu iki kuzin biribir1erini gerçekten bir 
sevgi He severler. Biri ötekini kıskanmaP-ı 

İki Veronalı 
Verona şehrinde iki genç adam yaşıyor

du. Birisinin adı Valentine, ötekisinin de 
Proteus olan bu iki delikanlı arasında uzun 
zamandanberi kökleşmiş sarsılmaz bir dost
luk vardı. Bunlar kitablarım bir arada okur
lar; boş kaldıkları zamanlarda beraber bulu
nurlard.L Yalnız Proteus'un arada sırada sev
diği bir kadının ziyaretine gittiği zamanlar 
bundan müstesna idi. Proteus'un Julia'yı zi
yarete gitmesi bu iki dostun anlaşamadıkla
rı biricik mevzuu teşkil ediyordu. Çünkü 
kendisi aşık olmıyan Valentine Proteus' a 
karsı g:ülüyor, onun Julia'ya karşı duyduğu 

- Sevgili Proteus'um, dedi, bu meselede 
beni caydırmaktan vazgeç; Ben gençliğimi 
tenbel tenbel evde yan gelerek geçirmek ar -
zusunda değilim. Evin içind kalan gençlerin 
kafası da ona göre kalır. Sen de böyle bir ka
dını sevmesen senin de benimle beraber gel
meni teklif ederdim. Bu suretle dışardaki 
dünyanın fevkaladeliklerini görmüş olur -
duk. Fakat madem ki aşıksın; sevmekte de
vam et; sevgin sana refah getirsin. 

İkisi de değişmiyecek dostlularmı anla • 
tan sözler söyliyerek biribirlerinden ayrıldı
lar. 

Proteus! 

Julia da Proteus'u, onun kendisini sevdi
ği kadar seviyordu. Fakat bu kadın, yüksek 
bir ruh taşıyordu; onun için kolay kolay ka· 
zarulmış olmayı kendine yediremiyordu. O
nun içiiı aşıkının duygularını anlamazlığa, 
duymazlığa gelir, çıkardığı güçlüklerle ona 
birçok eziyetler ederdi. Bu sefer de mektubu 
hizmetçisinin elinden almadı ve Proteus'un 
mektuplarım kabul ettiği için Lucetta'ya çı
kıştı ve kadıncağızı odadan dışarıya kovdu. 
Fakat mektubun içinde neler yazılı olduğu
nu anlıyabilmek icin de içi gidiyordu. Onun 
için Lucetta'yı tekrar içeriye çağırdı ve sor
du: 

- Lucetta, saat kaç? 
Bayanının vaktı öğrenmekten ziyade 

mektubu okumak ihti} acmda bulundugunu 
(Sonu var) 



Kamutayda bu ce onu 
viyesine ve memleketin sanayileşmesi ve 
madenlerin işletilmesi hareketine ve mü
dafaasına aid programların tatbikini Ye 

iskan ile maarifm ve diğer bazı dairele
rin müteferrik fevkalide ihtiyaçJannı 

temin için yüksek heyetinizin verdiği 

müsaadelerle elde edilecek olan fevkala· 
de varidatın bu hizmetlere ıureti tahsi
sini de izah edeceğim. 

(Başı ı. inci sayfada) 1334 büd~siade zmaril için tdsü 
prensibi dahilinde azami derecede telif «lilen mikdv (1) milyon olmaıuna 
edilmif bulunuyor. göre Atatürk rejiminin ilim ve irlaa 

Manlelıd ;,leri yiiriiyor sabasznda ~k mi!l~ain ~~Y_ik ol·. 
Bu suretle, memleketin, müdafaa duğu ırwvlciı ıbraz ıçın ttrdigı eMmı 

imar ve inJUpiına matuf olarak yeti riyazi nbmluın i/adesiyle an-
yüA:sek Jıeyetinizin verdiği direlt:til- lamak mümkiin olur. ( Allıqlv bravo 
lere göre büyiik şeflerimizin çizdiği sesleri) 
ırogramların önümüzdeki seneye aid Jlıtuatl İflerimİz 

Milli müdafaamız için 
Fevkalade tahsisatın (10) milyon 

liraya yaJıın kısmı da memleketin 
müdafaa ve aynı umanda cilun sul· 
hunun en kuvvetli vasıtası olan mil
li müdafaa hizmetlerinin takviyesine 
tahsis edilmiştir. (Bravo sesleri. al
.bflar.) 

biitün icabaunı tamamen karplamak. Yeni sene büdcmndeki farkın 
tayız. (Bravo sesleri) (1.700.000) liraar da iktiud •ekiletine 

1937 büdçesinin, umumi himıetler aiddir. Bunun (l.000.000) lirası meınle-
. için aarfma mezuniyet istediğimiz tah- ketin y~raltmdaki servederini arayıp 

siaat mikdarı (231.017.776) liradır. bulmak ve ifletmelr üzere Etibenka dev· 
Hükümetçe büyük meclise takdim retmek için program dahilinde çalıpnak-

edilen Iayih.adaki umumi yekiln (229) ta olan maden tetkil ve arama enstitü-
milyon (676) bin lira idi. Fakat o zaman süne aiddir. 
elimizde mali senenin yalnız sekiz ay- (500.000) lirası İş kanununun tatbi-
lık tahsisat rakamları bulunmakta idi. katı, ihracatı murakabe teşkilatı g'.bi 
Varidat tahminlerimizi tabiatiyle bu ra.. hizmetlere tahsis edilmiş (200.000) lıra 
karolara istinad ettirmiş idik. Büdçe En da elektrik işleri etüd dairesine verilmek 
cümeninin tetkikatı sırasında elde et- üzere maliye büdcesine konulmuştur. 
tiğimiz on aylık tahsilat rakamlarına Bu suretle iJrtisad vekaletinin faali-
göre yaptığımız hesab, senelik tahsil.it yet sahası dahilindeki İ§leri için adi büd· 

DemiryoUan inşaati için adi büdcede 
karşılık olarak mevcud olan (9) milyon 
liraya yakın bir paradan başka Sivas • 
Erzurum istikrazının önümüzdeki sene
ye aid dördüncü tranjından elde edile
cek olan ( 4,5) milyon liraya ilaveten 
fevkalade membalardan aynca 4 milyon 
320 bin lira tefrik etmif bulunuyoruz. 
Bu suretle inşaat programımızın 1937 
senesine aid kısmı tamamen tatbik edil
miş bulunacak ve önümüzdeki sene zar
fında yeni 3 kısım daha (Çatalağzı -
Zonguldak. Mala~a iltisak hattı, Divri
ği şubeleri) işletmeye açılmış olacaktır. 
(Bravo sesleri.) 

İfte fevkalide menabiden elsfe edece· 
ğimiz paranın topluca tahsis yerlerini bu 
euretle arz ft izah etmİf oluyorum. 

Masraf büdcesi hakkındaki maruza
tıma büyük meclise takdim edilmit olan 
1937 hesabı katiaiyle l ame enelki he· 
sabı kati arasında bir mukayese yapmak 
•uretiyle nihayte veerceğim. 

1934 aeneainde büdceden ve fevkala
de menbalardan (207) milyon lira tahsil 
ve (195) milyon lira tediye edilmiştir 
ki aradaki fark ( 12) milyon liradan iba
rettir. Bundan sene sonunda büdce ema
netine alınmak suretiyle erteai seneye 
borç alarak devredilen (7) milyon lira 
indirilirse heaab devresi (S) milyon li-

önünde tutmakla beraber isabeti tecrü
be ile de teeyyüd eden, tahmin usuliine 
sadık kalarak bir taraftan 1935 senesi
nin neticesi almmıf erümile 1936 acne. 
si erkimınm mukayesesini esas ittihaz 
ettik. Diğer taraftan önümüzdeki sene 
içinde hükümetçe iktisadi sahada alına
cak tedbirlerin varidatımu: üz~nnde 
yapacağı tesirleri de itina ile göz önü
ne aldık ve tahminlerimizi emniyet ve
rici rakamlara bağladık. 

Bu RaeJd büdcemiıde tahmin etti
ğimiz varidatın (36.825.000) lirası irad 
ve servet vergilerinden, ( 100.238.000) 
lirası gümrük,: muamele ve istihlik nr
gilerinden, (37.959.000) lirası da inhi
sarlardan ve mütebaki (56.000.000) lira
sı da muhtelif nridat ve huılittan te
rettüp etmektedir. 

Bazı nevi vergi menbalarımız hak
kında bir kaç söz söylemek isterim. 

Hayvanlar vergui 
Hayvanlar vergisi geçen seneden 

itibuen tenzilatlr nisbet/ere göre ta. 
hakkuk ettirilmektedir. Bir taraftan 
bu tenzillt diğer taraftan yokla. 
ma işlerinde kabul buyuru/. 
muş olan kontrol tedbirleri bu ver
ginin randımaaınr yükseltmektedir. 
Yapılan tenzilat listesi vasati olarak 
(S) milyon liraya yakrn olduğu hal
de 1936 ~nesi hayvan lcaydrna na. 
zaran bunun yüzde ellisi telafi edil· 
miş bulunmaktadır. (Bravo sesleri) 
1935 senesinde (28.!J62.000) baş hay
van kaydedilmi~ olduğu halde 19.J6 
senesinde bu mikdar (34.121.000) e 
ve bugün elimizde bulunan 1937 se. 
nesi Jcayıd ve yolcJama neticesine mı· 
zaran (4) milyon faz/asiyle (38) mil
yona baliğ olmuştur. (Bravo sesleri, 
allcışlar) 

mikdarının tahminlerimizi mühim nis- ceye (l.700.000) liralık zam yapılmı§ o-
bette geçeceğini gösterdi. Binaenaleyh 
tevazün zaruretiyle geri bıraktığımız 
bir kısım ihtiyaçlarımıza bu suretle kar
şılık bulmak imkanını kazandık. Diğer 
taraftan büdçenin tanzimi sırasında mev 
cut olmıyan yeni bazı ihtiyaçlar da çık
tr. Bunları büdçe encümenine arzettik. 
maruzatımızı son vaziyete göre büyük 
bir itina ile tetkik eden encümen son tah 
silat rabmlarrruı nazaran varidat mu
hammenatmm icabeden değişiklikleri 
yaptı. Ve gösterdiğimiz yeni ihtiyaçlar
dan karşılanmasını mümkün ve muva. 
fık gördüklerini de yeni sene büdçesi
ne koydu. Encümenle tamamen muta
bık olarak yapılan bu tadilat neticesin
de büdçenin umumi yekUnu evvelce tak. 
dim edilen layiha yekiınuna nazaran bir 
milyon (341) bin lira fazJasiyJe (231. 
017 766) liraya baliğ oldu. 

Bu rakam geçen seneye nazaran 
( 18.300.000) lira fazladır. Ancak haki
ki fark miktarını bulmak için, orman 
umum müdürlüğü müJhak büdcesine 
1936 umumi muvazene sinden ayrrlrmf 
olan (l.850.000) lirayı il&ve etmek li
zimgelir Jri bu takdirde halrikf fulanm 
(20) milyon (150) bin liraya baliğ ol· 

duğu görülür. 
Jllaral lnmrının talı/ili ve 

zamların izahı 
Arzettiğim (20) milyon küsur li-

luyor. 

Ormanlanma 
1937 büdcesindeki farkın (900.000) 

Jjruml da orman umum müdürlüğü mül
hak büdcesine yardım olarak kısmen 
maliye büdcesine konulan, kısmen de or-

uhafua tefkilitı karşılığı olmak 
Dl2ll m :1.:t 
.. re milli müdafaa büdcesine u.ve o
~e ~-
lunan tahsisat tefkil etmekteuu. 

Memleketimizin hem zirai hem ikti
sadi hayatım alablandıran ormancılık 
sa&asmda mühim bir dönüm no~ tq • 
kil edecek olan orman kanı~nunun ~t
bikini temin için muvazeneı umumıye

de:n yapıJaıı yardım bundan ibaret değil-

dir. . 
Şimdiye kadar devletgelirlen arasın-

da yer alan ve 1937 aeoesinden itibaren 
orman umum müdürlüğüne blrakıJacak 

_...:.1.- mikdan (2.450.000) liradır. 
olan v-•u..-~ ..... --..1:1 k 
Buna mukabil ayni idareye ~·,.;uuece 
tqkilitrn maaf ve masrafı (l.850-:a~ 
lira tutmaktadır· Binaenaleyh ara. w. 
(600.000) Jira farla et.. timdi arzettıgım 
(900.000) liraya ilhe ec:ieuek. mevcud 
tCfldl'tm _ .... mdan ı.pa. sırf OC• 

1191 builDUDUD tatbiki için umumf mu
vazeneden yapılan yardımın hakiki mik-
darı (l.500.000) liraya varmış olur. 
(l.500.000) liray;a varını§ olur. 

Ziraat iflerimiz 
1937 leemi içinde ziraat aaı..mda 

yapacaimuz esaah iflerdeıı biri de st-

Sa, emliUtTİ, maJen 
Bu sene vermiı olduğunuz sala

hiyete istinaden tanzim edilen su 
proğramınrn ilk faaliyet senesi için 
ayrrlan (4.250.000) liralık bir tahsi
sat gene bu menabiden elde edile
cek varidatla Jcarşılanmıı olacalctu. 

Deniz yolları idaresi için yeniden 
yaptırılacak vapurlara aid tqebbüs 
neticelenmiş ve yeni vapurların in
şası mukaveleye bağlanmıştır. Bir 
kısmı önümüzdeki sene içinde gele
cek olan bu vapurların taksit b«lelle
rine 1carşılılc fevkalade tahsisat ola
rak (5.000.000) lira ayrıl11J11tır. 

Jlemleietin sanayi ve maadin iş
lerine sar/edilmek üzere de (Sümer 
Baak) ve (Etibank) ser1D11yelerine 
mabsuhn (S) milyon kiis6r lira ge
M levlcallde tabsiat meyaaında der
piş «lilmi§tir. 

Geçen sene iJrtiad it]eri bakbn
da maruzatta bulunurken ilk Hl se
nelik sanayi programıma, demir .sam 
yii müstesna olmak iJzae vaktinden 
evvel tatbiki için icabeden tertibatın 
al11ımış olduğuna ve gerek demir 
sanayiinin tesisi, gerek sengin kö
mür havzasrnın kimilen devlet eli
ne alrnaralc daha rasyonel bir şekil· 
de işletilmesi için llzımgelen teşeb
büslerin yapılmakta bulunduğunu 

arretmİJtf711. 

Bu ild te,ebbüılhmlz de 936 aeaeain
de muvafakiyetle neticelerıdirilmiıtir. 

rahk bir fazla ile bpan!!DJf demektir. 
1935 senesinde ise cene büdceden ve 

fevkalade menbalardan (231.4) milyon 
lira.tahsisat yapılmıt ve bunlara muka
bil ( 217. 1) milyon lira tediye olunmuş
tur ki aradaki fark (14.3) milyon lira-
dan ibarettir. Bundan sene sonunda büd
ce emanetine alııımıt oJaıı 6.6 milyon li
ra tenzil edilirse hesab devresinin bir 
sene evvelki (5) milyon liraya mukabil 
(7.7) milyon liralık bir fazla ile kapan
dığı görülür. Büdce tatbikatının netice· 
sini gösteren şu rakamlar büdçe tahmin
lerindeki ciddiyet ve isabetin ve teva
zündeki resanetin ne beliğ bürh.anlan
dır. 

Nalıül uaziyetinin ~ 
welince 

Vezne •e banka mncudlariyle yol-
daki paralardan mürelrkeb olarak 1934 
aneöıden l haziran l 935 taribiae dn
ıolunan mikdar (Zl.5) milyon lira idi. 
Sene nihayetinde büdce emanetine alın
dığını arzetmif olduğum (7) ft fevbJA. 
ek tahsisattan ertesi 8eDC de aarfedilmek 
iizqe dnrolunan (6) ki c:eman (13) 
milyon lira bundan tenzil ediline 1935 
aeenaine denedilen kabili istimal nakid 
mevcudu (8.5) milyon liradan ibaret ka
lır. 

1935 mali senesinden ı. haziran 1936 
tanlıine devredilen ft.me ve banka mev· 
cadlariyle )'OldaJd p a r a J a r iee 
(24.IOG.000) lintdır. Handan bOdce ema
netine almnnt olu (6.6) •e fnlrallde 
tat.iutt811 J'ftlİ .eneye deftolanan ( 6. l) 
ki ceman (12.700.000) lin ten.il ediliT
se 1936 ımJf sene bidltyetiae müdevwr 
kabili istimal nakid mevcudmnın bir nr-

Köylülerimizla başlıca servet 
menbalarından birini teşkil eden 
bayvancılığııı iniişaiı üzerinde bay. 

vaa malısulleriıaizin değer fiatla sa
ulımsınıa da 7ardunı oldugunu ve 
bu baliıı köylümüz.ün lcallcınmasının 
hayrlı i§aretlerilli ifade ettigini söy
lemek isterüzı. 
Vasıtasız verıilerimizin tahakkuk 

ve cibayet usuJlerinde kolaylık ve sa. 
delik temini için yapılmakta olan tet
kikat bitmiftir. Bu tetkikattan elde e
dilen neticelere göre bu vergiler tah· 
sili emval hükümlerini de ihtiva etmek 
üzere vaııtaız .ergiler kanunu namiy. 
le tek bir kanun halinde toplanmak su
retiyle projesi hazırlanm1Jtır. Onümüz· 
deki içtima devresinde yüksek mecli
se takdim edilecektir. 

ra farkın (6) milyon lirası actr büd
çede ıyer bu1amryan mühim bazı ~~og
ramJann tatbikini temin etmek uze

re elde ettiğimiz fevkalade vari.da~n 
mütevellit borçların ödenmesı ıçın 
Dünyunu umumiye büdçesine konul
mu~tur. (3.200.000) lirası orduya ye
niden iltihak edecek subaylarm maa
'ını b11ı1amak ve diğer bazr hizmet
leri takviye etmek için MiIJf ~ü~a
faa grubu büdçelerine zam edılmıt
tir. 

rai kombinalar kurumu tqkil etmekte· 
dir. Önümüzdeki yu meftimiaden iti
baren istifade edebilmek üzere bu se
nenin varidat fazlaanıdall aynlan ve iki 
ay evvel kabul buyurdulunus kanun 
mucibince bunatahais edilen (3) milyon 
lira iJe yapılmağa baıJanan i§Jeri 1937 
senesi hizmetleri arasında uymak daha 

Döviz eelirlerimizin takviyeai bs· 
kanından memleketimizin çok ehemi
yedi bir mevzaanu tefkil eden maden
lerimizin işletilmesi işinin inki,afı dev· 
reıine girmiş bul1111uyoruz. Çok zengin 
maden lrömiirii ımntakammn en büyük 
kısmı bu seneden itibaren Etibanhn eli-

velki emenin (8.6) miJJonuna mukabil 
(3,5) milyon lira fuJ.myJe (12) milyon 
küsur liradan aret ohtup r&'llir. 

Bu umumi llyiha içinde vasıtaıuı: 

vergiler kanunlanmuın hepsinde ve 
bu meyanda bsaaf vergim kanununda 
da iab eden .W..t eaaaluı tamamen 
derpif edilmiftir. Şu kadar ki bu bü.. 
yük ltyiha üaerinde yüksek meclisin 
yapaaığı incelemeJeriıı azunca miiddet 
sünnai tabiidir. Bu ıalitaatm bir knmı 
nın i1e JDti9tac:elen yaıpdmumı gerek mü 
kellef gerek hazine c:ephainden çok 
faydalı ve zaruri prme.kteyim. Bu ıa
lihat bilhaua kaADcı aı: mükellefler. 
den ağır görülen nisbetlerin tabfifine 
ve tatbikatta miifkiilit ve aüriinceme
leri tevlid eden buı noktaları dcfi,tir
mege matuftur. Bu 8ebeble bu müsta
cel kısmı aynca küçük bir layiha ha. 
Jinde büyük meclise arzetmış bulunu
yocuz. Taalluk ettigi enciımenlerin de 
ayırdığnnı.ı kısmın ehemiyetıni ve mu• 
taceliyetıni takdir buyuracagına emi
nim. Ve bu içtima devresinin hitamın. 
dan evel yuJcaek huzurunuza arzetınit 
olacaklarını ümid etmekteyim. 

Bundan ba,ka, Müdafaai Milli
ye mübayaatr mukabilinde istı"lıkak 
sahiblerine verihniı olan bonolardan 
vadeleri 937 senesinde balôl edecek 
2 milyon 400 bin liralık bono mikda
rımn §İmdiden iskonto edilerek 936 
senesinin son aylarına aid tahsil!t 
rakamlarına göre elde edeceğimizi g~
düğümüz varidat fazlasından tesvı

yesi için bir kaç gün evvel kabul bu
yurduğunuz bir kanun ile Maliye Ve
kaletine salahiyet verdiniz Bu bono
ların karşılığı olarak 937 düyunu u
mumi ye büdçesine konulmuş ve bu su
retle serbest kalmış olan 2 milyon 400 
bin liranın dahi ordunun melbusat 
ve techizat ihtiyaçlarına iJavet~ tah
sisi temin edilmiştir ki bu suretle MiJJ~ 
Müdafaa grubu büdçelerine 1937 senesı 

büdçesi içfo yapılan hakiki zam mik
dirı (5.600.000) liraya baliğ olmak
tadır. 

Kültürümüz 
Yeni sene büdçesinde Maarif iş-

leri için (2.275.000) liralık bir ilave 
vardır. Maari!'e aid inşaat mukabili 
olarak alelusul Nafia büdçesine 
konulan (664.000) lira ile birli~te 
maarif büdçesi yelcUnu (/2.886.000) 
liraya hal iğ olmaktadır. 1932 sene. 
sinde maarif büdçesinin umumi ye· 
künu 6 milyon liradan ibaret iken bu 
mikdar her sene muntazaman artmış 
ve 1937 senesi için konulan tabsi$8t 
be§ sene evvelkinin iki r:Jislini geç· 
miştir. (Bravo sesleri) 

lstibdat devrinin son hesabı kat
isi olan 1318 hcsablarırıa göre mc.aril 
Jıizmctleri için sarf edilen mıkdar 
(61.860) liradan ibaret olduğu gö-

doğru olur. 
Görülüyor ki ziraat eahMmda l 937 

aid hizmetler için yeniden tahsie et
:, oldağamwı mikdar (4.500.000) _lira. 

a baliğ 0 Jmaktadrr. Ba paralann bir ta
y -ı-ı.. ilttisa~mn : .. ........_ raftan m~·et -:r·- ...... r-
fında diğer cihetten köyliimüzün k~
masında feyizli neticelerini en yalan bir 
zamanda göreceğimize şüphe edilem~. 

Sıhat İ§lerimiz 
Farkın (1) milyon lirası da mhhat 
·..+iftiai muavenet büdceaine ilavedir. ve ı'.r-

Bu para. .D"emleketin muhtelif nuntaka-
lannda halkımızın sıhhatini tchdid eden 

belli baflı baltalıklarla ~rogram cı:ııilin
de yapılan mücadelenın. ve . alcl~~ 
sıhhi teşkilatımızın takvıyesıne ve ıçtı-

• muavenet i~eriyle müesseselerinin ::si ve inkişafına tahsis edilmiştir. 
Bundan başka hudud ve sahiller sıh-

h t umum müdürlüğüne yardım olarak 
a . r 

ınaliye büdcesine aynca 500 .~ın ~ra 
k nmuştur ki bu suretle 1937 budcesın
d 

0 
sıhhat ve içtimai muavenet işleri i-

çi: ilaveten ayrılan tahsisat mikdan 
( ı.soo.ooo) liraya baliğ olmaktadır. 

Memleektin dahili emniyet ve hu-
runu temin vazifesini üzerine almış zu . 

olan jandarma ve emniyet büdcelerıne 
de (l.700.000) lira ilave edilmiştir. 

Şarkta yeniden ihdas edilecek b~ş 
kaza ile bununla mütera:lif diğer tqkı
lat için muhtelif büdcelere (1.500.000) 

liraya yakın ilaveler yapılmıştır. 
Masraf büdcesinde yapılmış olan i

lavelerin tahlili bu maruzatımla bitmiş 
oluyor. 

F eolıalôJ e gelir na.J lrullamlacak? 
Bu bahse nihayet vermeden evvel de· 

miryoJJarı inşaati su tesisatı gibi büyük 
nafıa islerimiu ve ticaret filomuzun tak-

ne geçmiş bulunuyor. Goleman krom· 
madeni istihsalltınm bilyftk bir nfabet
te artmasını temin edecek olen ttımr 

tesisat ikmal edilmi• oluyor. Gene bu 
eene zarfında (Korasan) bakır maden.i
ni ifletmeğe bqtamıı olacak ve Erga· 
ni bakır madeninin de bir sene eonra 
işletilmesi icabeden tesisat ve tertiba
tını yapmış bulunacağı%. 

Bütün bu mühim maden işlerimiz 
için (Eti Bank) ın ihtiyacı olacak işlet
me kredilerinin de bafkaca temin edile
ceğini bu meyanda arzetmek isterim : 

Maarifin fevkalade bazı iş'leri i
çin (1.500.000) ve iskan işleri için 
(2.500.000) lira tefrik edildiği gibi 
hastaneler tevsiat ve inşaatı ve An· 
karada yapılacak trp fakültesi binası 
tahsisatı için (900.000) lira tahsis ~ 
dilmiş, yaş ve kuru meyvalarrn ısla
hı ifin ziraat velcaletine de başkaca 
(6JO.fJOO) lira ayrrlmıştır. 

Hiilıiimet. konakları 
Vilayetlerdeki hükümet konakları

mızın inşaati için her sene büdcenin 
müsaadesi nisbetinde ve tedricen tahsi
&at ayırmanın mevcud ihtiyacı tamamen 
karşılamağa kafi gelmediğini görüyoruz. 
Bu itibarla en lüzumlulardan başlayarak 
üç dört senede sarfediJmek üzere timdi
lık (5) milyon liralık bir intaat progra
mı hazırladık; ve baflangıç olarak 1937 

senesi için fevkalade varidattan buna 
(500.000) lira ayırdık. Bu sayede ve az 
zamanda hükümet konaklarımızı bu un
vana cidden Jayik olacak bir hale getire
ceğimizi ümid ediyoruz. (Alkışlar). Ke
zalik şarktaki umumi müfettişlikler 
mmtakalarma aid imar •e inpat i!Jeri 
icin de (2) milYC)ll lira avnlnmtır. 

llali utuiyetimöin mü6cı •7" 
Bu aıu.byue d• g68te~ü ki 9J5 

seulii vvidaı n mu1al rmmları 

mlibiıa llÜb«t• uttJiı IMld• mali 
vaziy•tüııizia a.yri evv•Ud SUJ«l•• 
daba •iyade meıımaııiyete pyaa ae
tiuler vermiştir. Bu vaziyetia teza
yüd ~yri ile 936 snesinde de devam 
ettiiiai ve 936 sıeaesine girdiğimiz
den daba iyi bir vaziyette 937 sene
iline gireceğimizi huzurunuzda em
niyetle söyleyebilirim. (Bravo sesle
ri, allcışlaı) Şimdi müsaadenizle va
ridat kısmına geçiyorum:. 

Varidat büdcesi 
1937 aencsi zarfında normal varidat 

menbalanmızdan (231.020.000) lira ala· 
cağımızı tahmin etmiı bulunuyoruz. 

1936 senesi tahıı.ilit vuiyeti büdce 
tahminlerimize göre mühim bir ink:ifa! 
göstenn.iftir. 1 ı aylık tahsilat yekunu 
219 buçuk milyon liradır ki varidat bud
cesi yekununu timdiden 6 milyon 800 
bin lira geçmiş bulunuyoruz. Binaena
ley'h 936 daki 11 aylık tahsilatımız ge• 
çen senenin 11 aylık tahsilatına göre 
(22.000.000) lira fazla olmuştur. Tahsi
lattaki fazlalığın baılıcaları bilhassa 
gümrük, muamele ve istihlak vergile
rinde görülmektedir. Yüksek meclisin 
isabetli direktifleri dairesinde alınan 

iktisadi tedbirlerin İf sahasında husule 
getirdiği genişleme ve lıcalkınınanın ehe 
miyetini ifade eden bu neticeyi yüksek 
huzurunuzda fijkranla ve sevinçle kayıd 
ve ipret etmek isterim. 

Gelirimiz anıyor 
1937 varidat tahminimizde 1936 se

nesi tahailit Kvrinin bu •azivetini 2ôı: 

Muamele vergi•i 
Muamele vergisi kanunu uzerinde 

gerek kendi veaaitıınizle gerek celbet
tigimiz mutehassıs marifetıyle yaptıgı
mız tetkikat neticesinde bu verginin 
esas bünyesınde bır tadıle !uzum olma
dığı kanaatıne vardık. Mevcud bnu. 
nun nası mahfuz kalmak uzcre tatbik 
şekilleri ve sanayi erbabının f1kayetle
rinin teveccuh ettigi nazarlar uzerinde 
İktısad Vekaletiyle birlikte tevakkuf 
ve bunları tamik ettik. Bunl:ırın ısla.· 

hını temin edecek surteleri ihtiva et
mek üzere bazırladıg mız layıhayı bu. 
yuk meclise arzetmiş bulunmaktayız. 

Gene bu sene sanayiin kuvvei mu
h:ırrike olarak kullanılan ele trık ile 
petrol, benzin ve muştckakı uzerındeki 
vergi nisbetlerinde miıhım bir tahfıf 
yapılması için la ımgelen tet ıkler ık· 

(Sonu 7. ınci sayfada) 

~~---~- d"-rinde ise 

----------------------~ 



ah vede 
V abu l hiç yer yok mu? 

içeri tıklım tıklım dolu oldup 
dan kapının önüne bir mua yerle,tir • 
mekle uiratan pnon: M- Ayakta du
racak bile yer yok.." cnabmı verdi. 

Tabii Ankara kahvelerinin tatil giln• 
!erindeki hallerinden bahlettiiimizi an
lamıpınızdır. 

Y.er arayan zat f6yle ilmidle etrafı· 
na bakındı ve arkadqına: 

" - Haydi Süleyman'ın kahftSine 
&idelim. Onun arka tarafında bahçe de 
vardır.., dedi. 

Samanpuarmdan CebeCiye ciden 
yola kıvrıldıkları,... SWeymanm bb
nainde mautarı kaldırımm kena
rına yerlettirmitler .•. Eter belediyeden 
ceza korkusu olmazsa B. SUleyman'm 
caddeye de yerlqtirilecek muuı, aan
dalyuı ve nöbet bekli1en milftenleri 
vardır. 

Nıhayet iki dost .. Arzı mev'ud" a, 
Cebeci'nin tam yanmdaki bir mahalle 
kahvesinde kavuıtular. iki kilometreye 
yakın bir yer yürüdükten sonra basık, 

havuız ve ıifara dumaniyle gözleri 
karartan, zar tıkrrtılariyle kulakları tır. 
malayan bu yerde fi)yle ilitiverecek bir 
1aDdalya bulmanın verdiği huzur ve 
keyf içinde bir abbab diğerine dud 
yandı: 

"- Birader l Ankara'da da kahve 
lutlıfı var._,, 

• • • 
Eter ıız de Ankara'da kahve kıtııtı 

oldutu kanaatinde iıeniz, yanılıyorau • 
nuz: Ankarada 107 kahve ve guino var
dır. Yani 1146 ankarahya bir kahve ... 
Bu rakam, yalnız kahvelere aiddir. 

Puta salonları, çay aalonları bu ra
bmm dlfındadır. 

Buna mukabıl bütün Ankaranın yi • 
yeceii aebzenin 17 kabzımal, ekmepin 
23 fırm YUıtuıyle teaıain edildiiini de 
hatırda tutunuz : bir it. hareket ve in
p ,ehri olan Ankarada artık bine u • 
hfından naııl tikAyet edebiliriz? Yal • 
na bu meselenin üzerinde en çok du • 
ruı.cak tarafı da tudur l bu kahveler ta. 
tll günlerinin dıtında da, böyle değilae 
bile. buna yakın kalabalık oluyor. 

Rakamların imlnnl •enİfleliyona. 
u rakamların anlattıp hadilelerin 
biru daha ıenif baluıu yapa1ım: 

Aııkaanun 107 lrabveai ~ ımıfa ayn • 
Jıyor. Birinci, ikinci ve UçGnctl ımtf
Birinci ıııuf kahvelerin uyııı nihayet 
bqi ıeçmiyor. Ve buralara münevver. 
Jerle memurlar pdi:yor. Bbim bupn U
cerinde duracalımız, aayııı nihayet be
ti ceçmiyor. Ve buralara münevverlerle 
memurlar gıdiyor. Bizhrı bupn üzerin
de duraca&ımız; saydı 100 ü .,.n .kin
ci ve ilçilncil aınıf kahvelerdir. 

Ankaranm nüfusu kadınlı erkekli 
122.720 dir. Bunun 74.809 auerkek 
47.911 ri kadındır. Biıı:de kadınlar kah· 
veya citmedikleri için mulrayeaeleri
miıı: yalnız erkeklerin uyıaı olan 74.809 
tlzerinde olacaktır. 18 y&fına kadar olan 
erkek çocukların kahveye gitmeleri ya. 
Aktır. Ankarada O • 18 ,.. aruında 

22.160 erkek çocuk vardır. Bu uyı ela 
düflllıdikten son,ra elimizde kalan ra • 
kam 52.649 dur. llukayeeelerimiıı:i an. 
cak bu rakam üzerinde ,.ptıfımıs aa • 
mandır ki aahih bir kıymet ifade ede
bilecek neticeler elde ederiıı:. 

Şimdi netice ıudur: Ankara beledi· 
ye hududları içinde kahveye gidebile • 
cek 490 kifiye bir lrabve düpnektedir. 
Pakat bu rakam da ıene, en ıenit ve bol 
bir ölçü ile heaablanmıttır. ÇUnkU bu 
DUfusun içinde kahveye citmeaine im • 
lrAa olmıyan bir milrdar daha vardır. 

lle.ı& 719 vatanda ceza ve tnkif. 
mnde, baıtanededir. Yap 18 den yukarı 
Gç bin küsur yilbek melrteb talebeei 
nrdır. Askerler vardır ve nihayet eli· 
miıı:de milryaa olacak mikdar 400 ıı:e dilf
melrtedir. 

Ç ok muayyen bir rimrenin dıflllda 
niçin herkel kahveye cider. Çiln· 

kil bisde kahvenin Uç ura yakın bir ta
rihi vardır. 

Klylerde lrahYecilik babadan evlSda 

... bir hak cibidir. K6ylU; bütün bot 

.-mr bu lr6y lrahveainde ıeçtrir. 
Hayat için. bldbeler için. memleket me-

•lellri için bütün bilpini bu kahveden 
alır. Dy lfretmeııi. eler ıeliyona • 
pnteyi orada ,.Obek aeale okur. Bir 
cilmle ile kö)'Oa cemiyet hayatının bil • 
tiin teubllrleri bll kahvenin içindedir. 

Nahiyeler ve nnı. için de aym 
JdUunü yilrltebiliriz. En bllyllk tehir • 

Ankara da 107 
kahve var! ••• 

.------------------· 
Ankara belediye hududu 
içinde her 490 kişiye b:r 

kahve isabet ediyor 
• 

An.tan iabvelerinde11 birisinde aııeyln bir 
lerimizde bile kahve annesi, bir kay de • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
oldu .. bdar ~ ta1N ...... •llball• : .. _ ••11s...ls, : 
kahvesi kadar nesillerin ıünlük hayatın· : konuımak, ha .ır almak için • 
da yer almıt neyi pterebilirid Tür- : ıeliriz. Burada bir pute o- : 
kiyedeld kahvelerin sayısı; sebze dik· : kuJan bulunur. O bize olanı : 
kAnlan, bub düklrlnlan. fırınlar, mek· • b" • --• '" L_L • • itenı 4Ull. r ... onra ......... • 
teb aayıaı, hamam, hulia halkın haya • : Gazete 1,le deli iki. •• kak 11ı : 
tında yer aiımt olan bitün lnmunlann : ,armeaek pe1t aramaya.,. : 
uyıamdan çoktur. • • 

Yeni fikirler, k&klepneli ve ahlllr • ! . ~ ········· a•an . . . haline ıelmeai tut olan yeni fikirler •
1 

• • • • • • 

halka bilhuu toplu bir halde bulundu. 
tu yerlerde telkin deilebllir. Halkevle· 
rinin baprılmuının en büyük dayancı da 
bu olmuttur. Bu baklllldan kahveler, 
devletin ıı:aman aman berinde durdu. 
fu bir mevzudur ki, bentlz blkirlilini 
muhafaza ediyor. Kahvelerin ııhl prt· 
ları tafUDUı, temiz olın•ı, &ibi beledi· 
ye; kumar oyunmamMı gibi emniyet 
mevzularının dıfında bir de lrültllr mil· 
eaaeaeleri haline ıetlrilmeai meselesi 
vardır. Belediyeler temislilr, ııhat prt• 
larına uygun olmak, emniyet tqkilltı 
kumar oynatımmalr &ibi. kendi faaliyet 
uluılanııa dilfen vuifelerini ellerinde 
mevzuata uypn olaralr ,.pmalrtadırlar 
ve yapmakla mükelleftirler. Fakat bu 
umumi kayıdlar dlfmda bir de kahve • 
lerin birer Hallıevi haline ıetirilmclerl 
meselesi vardır ki biıı.a.a Uzerinde du· 
l)llmuı ıereken meeele budur. 

ÇUnlril halkı: Mırlardanberi ldikl~ 
miı bir ananenin sevkiyle ve vakit ıe • 
çirmelr, etlenmek. dinlenmek, koGUf • 
malr, IÖylemelr, öirenme.k bilmek ihtl· 
yadyle bir yerde toplu olarak ılrmek 

biaim ıerçelrlqmeaine yıllardanberi ça· 
lıttılımıa bir bal delil midir? Artılr 

meaelenin ikinci Juamı kalıyor: bu: mem
leket münevverlerinden, ıazetelerden, 

vuif eleri aruında bu cibi itler de olan 
devlet tepilltmdan aJab ve kendileri· 

le meflUl olma bekliyea yıjınlara re. 

jimin ve memleket menfaatlerinia em. 
rettili bilcileri vermek, onları aydın • 

latmalr, cihulamalr... 

Şuna inanııus iri Tlrkiyede en iyi 
tatbik edilen kanunlar ve devlet mevzu· 

atı köy kahftaine kadar cidenlerdir: 

"-Kahvede ne var ne J'Ok?" aualine 
.. _ Ahmet, Mehmet var_ diye cnab 

ftrilmeıı:. •- Kahvede ne var ne 70k,. 

Cemal Kutay 
dünyada, memlekette ne var ne yok de. 
mektir. Ve bunun cevabı kahvede o gün 
lmaıutulandır. Eter oıün bhveye cue
tıe plmemit veya yurd ifleri konutul· 
mamı,.a. bütün dıt ilem bilciıi kahve'· 
den olan vatanda,ın malQmatı da ıdır • 
dır. 

ICiide ile 6at IHıp: K abveyi bılhaua küçük tehirleri • 
mizde, nahiyelerde ve bütün köy· 

lerle, büyük pbirlerimisde ikinci ıınıf 
adı verilen kahveyi dolduran halk: mem. 
leket davaları üzerinde aydınlanmak ve 
cibulanmalr ihtiyacmda olan Mıl bü • 
,.Olr lrütledir. 0, melrteb çatmı çoktan 
atmıftır. Guete okumak itiyadı yoktur. 
lluhiti, ona dllnya ve yurd bldiRlerini 
öiretmekten uzaktır. 

Kahve eter, keııdi mikyumda ve 
halkın ona alllra pterdiii cuib, ka • 
ralrteriatilr tarafları bozulmadan birer 

küçük hallrevi haline ıetirildifi &ün • 
dir ki kütle ile bq bap kalmıf olunıs. 
Bu&Un 167 hallrevinin, memleket nllfu • 

aunun ancak diktte birinin oturduiu 
yerlere dilftiliünii de unutm•malıyıs. 

Birgiln böyle bir kahvede sabahtan 

akfama kadar oturunu: orada kahve 

ananeainin neler oldufunu abe anlata· 

cak bir ıürU lrökleflDİt ftiyadlar bula
cabınız. Bir kahve ve,. çay içildikten 
aonra lrabftde ne kadar oturulur? Nar • 

elle kaç vat kalmak hakkı verir? Kab· 
vede karfılıklı saysı hareketleri neler· 
dir Nuıl aım.bllk yapdır? Bir yaban• 

cı ıeldili nman onunla nall1 tanıplır1 

Kahvede mu&1J'ID yerler nrdır ki, 

onlar ımaa71en 1dmleleN aicNlr. Eter 

Yukarıdaki rakamın içinde 
mektepliler ceza evlerinde 
olanlar v. s. dahil değil 

bir bapuı bu yeri almıfM; •ıl yerin 
Mhlbl •ldlll .....a Wt.l blbr. 

Duvarlardaki resimler ıizi uzun u • 
sun dilflindürecektir. Zamanla kliıdı • 
nm renii tararmıf bir ıiıru çıy renk· 
lerle buılllllf büyiıklerımiı:in reaım!eri, 
bupn koca tilrk ordusunda bakıkısini 

bulamıyacatınız bir türk aıkerı ırupu, 
ıuetelerden kedlmİf resimler M• 

itte ilk tetebbüı bu it unrind~ bat
lamıtur: matbuat umum mudur1utuııun 
millet hayatında yer tutmuı halk kitabe 
ları ve inkılaba aid resimler Uzennde 
muharrirlerin, ediblerin, reaaamların fi
kirlerini aorduiunu. onları bu Aha 
üzerinde ça)Jf1Daya çaiırdı&ııu, mtiaa • 
baka açtıtını biliyoruz. Bu itin ne kadar 
lüzumlu olduiunu anlamak içın. uzak 
yerlere delil. Samanpuarı kahvelerine 
kadar citmek kifidir. 

Bu taf baımaaı resimlerin ,bele u • 
muml yerlerde, milli onuru krrmamuı 
mümkün müdür? 

IC.alwelerde neler ohnur1 

A nkara'nın 107 lrabftlinden bırın 

ci ımıf uyılan 4 • 5 tinde bü Un 
&ündelik gazeteler bulunuyor. tlrinci 11-

nıf denilen ve uıl balk kalabalııınm 

toplandıiı kahvelerde bir, nıhayet aki 

pzete okunmaktadır. 
Acaba halk ne okuyor? 

Bunun en &Uzel cevabını bize kah. 
veler vermektedir. DUn Samanpuaıın. 

daki bir kahvede fU konu,ma aynen ıeç

mittir: 
lhtiyarca ve halinden esnaf old.aiu 

anlAfılan bir vatııadaf pzete oku) an 

ıenç arkadqma 80rdu: 
M - Habet harbı ne olmuf, 

Öbürü töyle bir bet on dakika uyı

faları çevirdi : 

·•- Bugün habef harbı yok... lapan• 
yol harbı var,, dedi. Sonra pzeteyl • • 
linden muanın Uzerine bıraktı: 

.. - Okunacak hiç bir ,ey yok ld
Hep bidm memlekette olmıyan haber • 
leri yuıyor.,, 

Sordum: 
•- Siz bu psetede neler okumak 

ilteniniz? 
.. - Neler .U? Bi.dmle &irdi tılrtıu 

olan yuılar- Ben kunduracıyım. Piya-

-sa haberlerini okurum. Sonra verııı aa• 
berlerinl. hillrümetin çıkardılı lranunla
rr, ve 80nra memleketimize aid havad ... 
ler oluru olrurum. Çin'delri kavcal• • 
dan bana ne? ..• 

İhtiyara sordum: 
••-Siz türlr harflerini bilir miair.b1 
••-Tabii bilirim. Mıllet mekteble. 

rinin B kursunu bile bitirdim. 
.. - Guete okur muaunua? 
.. - Binde bir •.• Kahvede elime geç. 

tiii zaman okudum. Ama ne var ae 
yok diye e,e dosta sorarım. Hem pn
telerin içinde her &ün okunacak weyler 
yok ki- Ben çotundan hiç bir ,ey an • 
lamıyorum. Öyle yülraek dille de~il; 
f(Syle bizim anlıyabileceflmis cibi ya • 
zılmı" hoflanacatımııı: yuılar ,...ıar .. 

Bizim konuflD&IDJaa kulak ftrea " 

attarlık yaptıiııu anladılım orta ,.,a. 
bir vatandq IÖıı:e karlftı: 

.. - Biaim çocuk okuyup anla..._ 
• benim dünyadan haberim olaupcalr.. 
okuma yuma biliyorum. ama bu ..-. 
teler canımı aılrıyor. Hep tan~m 
adamların resimleri, anlamadılım ,.._ 
den celen haberler- Hele haberleria t. 
tında bir de iki tane A harfi var ld ona 
ne oldutunu biç kestiremiyorum. S... 
ra hep dünyanın lbilr ucunct.ld yerle • 
rin havadislerini yasıyorlar. Ba MM 
ekin naul? UCU&luk olacak mı 1 ._ • 
lekette neler oluyor? Bit bir "7 70k... 

Hlılk•'nıhm ......... ,.... ... 
alakalıdır. Çllnkü bizi dinliyenler pt • 
tikçe çolalıyor, aandalyalar bizim etra
fımıza toplanıyordu. Demir ticcan aa, 
Dmil IÖıı:e lranftı. 

.. _ Yok, dedi. Ganteler fiDyada 
olan biten haberleri de yumalı -
timdiki &ibi delil. Enela memleket 
havadisleri sonra dünya haberleri.. 
Hem bu haberleri bizim ıibi u om • 
mutlarm anlıyacakları &ibi apk bir cliJ. 
le, ip bafmdan bqlıyaralr, kısaca yu
malılar ... Şöyle uyfa uyfa oldu mu in
sanın ıöı:U tutmuyor. Şu pnteye balr.. 
lıpanyol barbmı anlatmak için bir lil • 
ril yer ilmi, biribirini tutmıyaa haber· 
ler ... Ba böyle karma bnfılr oluDca 
bunu kim okur. Halbuki isyancılar f61· 
le oldu. hükilmetçiler böyle oldu. Şu 

ilerliyor, bu kaçıyor diye yuular ber
ke• pzete alır, okur. Artık bepsiıu de 
buna cöre kıyaslayın._ 

Bizi dinleyen yirmi kifiye yalrm bir 
kalabalık Bay Dmili tudik etti. 
Hallı ne itti,_1 

A nkara erkeklerde yilıı:de 61.8: b
dmlarda 43,l ile TUrkiye'nin en 

çok okuyan ve yaua ıebridir. 
Anlrarada okuma yuma bitmeyen 

erkek uyııı 28.593 dür. Bunlarm ,... 
da bilbalİla 25 • 45 aramda toplamyor. 

Din. Samanpuarındald kahvede o • 
turan kalabalıpı 20 ıinden ıs çtl oka • 
... biliyordu. 7 ıi bilmiyordu. oıau. 

bilenlerden bir taneli her cüa pzete 
alıyordu. Diierleri. her &Ua kahveye 
ıeldikleri zaman pzete okudulrlarnu 
IÖyltlyorlardı. Her &Ua pRte alaa bir 
deııis ve harb romanmı taldb ediyonmq 

Kab•ede pzete okuyanlar da fiyle Gir 

ıös atıp bıraluyorlarmlf. 

12 vatanclafm 12 ıi de okuma yuma 
bildikleri halde ~eden psete olaam • 

dıklan.. aualine cnab veremiyorlq. 
Paralan mı yoktur? 

Hayır; aebeb bu de~ IGnkl ba il 
ntandafln 12 li de her liD kahveye P

Hrlermit ve siade bara,. 10 kurat "" 
ririyorlarmıf. Ayrıca hepli de lipıa 

da ltfyorlarmıf. Kuançlan en .ıs 
1.5. 2 lira. 

(So• ı. inci _,talla) 



== 
ULUS 

~~ edil~Ba~~~Uf~~~~~i•l~~~~t~•hnll ~i~!!1!!Ş~~lcır1 başladı 
tü . . ış, __ kanun li.yıhasmm birkaç /awş ofaca1"'r· (füavo sesleri alkrş- llıa ı-addeoinde bir ihmat fazla" temin d stılmmn bınncı tranşmı «!kil 
it n •çınde yüksek mecJ;se takdimi mu- 1.,) e<lil.,;, buhmmakt d '. '." 2 mılyon füa 1935 sen.,; kanunsa-am~ b~lunmuştur. Devlet ;tilıamlln a.-zcttiğinı inşllcah- a ". :::t•ndo, Hrind tnnşm• toşkil oden ( 4,S) 

>e Bılmun~sebe e~elce arzettiğim h vaziyetinin yüksok .,.,ı;,.;n hiç y•ml• Milli para .. lyo~_ lira •yn• sonenin kanunevoUndo, 

25 - 5 - 1937 

lan ekonomi bakanlığı neşrİYılt• ı.-· '·•n 
da bazı temennilerde buluıı ..ı. 

B. Hüsn_ü ~it~bcımn söyledı ı •ri 
B. Husnu Kıtabçı büdce ile ya ın-

çhtle, _va~ıdat hususundaki hodefimiz unyan ve daJuıa yükselmeyi işaret .den 1936 .ene>i nihayetinde a/tm blo- uçun<_u tran""' "'kil odon (4,5) mil-:.'.gılerı'."'.'!n mümkün olduğu kadar izabetli ve nudu kamlan ile husul bul- kunun dağ,Jma.ma ve F<ansa, 1.viç- yon lıra 1936 """'i k>nuevelinde Ç>· 

B ukell~fı ız aç. etmiyecek şekilde olma. duğunu buzurnnuzd• arzetmeği de ken- re, Hollanda ve lta/yarun paralanm kardm'Ş ve_ h~llmnmn ve milli b'"'ka-

ı.ı v. e ~nı.sbetlerınin istihsalı· tazyı"k ve "f (T kk" devalüe etmiş olmalarına rag·men _ıar. ımızın buyuk rağbetine mazhar olmuş stihJakı tenlris ede<ek dere<•Y• var- oderiz sesleri) 930 senesinden beri fili istikraum 

1 ~: Bu hu~st~ _d• milletimizin ve mmi 

dan alakalı bir meseleye temas edcc i
ni söyleyerek söze bac;ladı. Mı l.,et 
meclislerinin en birinci vazifeler111in 
devletin varidat ve sarfiyatını te bit 
olduğuna işaret etti. Karnutavm bu va
zifesini tekntk elemanı olan divanı mu· 
hasebat vasıtasiyle yaptığını, fakat 927 
den sonra kurulmuş olan dairelerin 
bunun dışmda kaldığını. halbuki başka 
memleketlercle dahi, meclislerin tetki· 
kinden kaçmış olan işlerin tekrar 
meclise getirilmeye başlandığını anlat
tı. Bugün biz de Sümer Bank, Eti Bank, 
deniz yo11arı, Akay, havuzlar. fabrika
Jar ve bunlarıa benıer dairelerin bi
ribirlcrine benzcmiyen usulleri kontrol 
edildiğini: bunların kontrol mevzuatı
nın tevhidinin liizımgcldiğini ve bu 
dairelerin hasalılarmın muhakkak di· 
~~n: ~ulıasebattaıı geçmesi l;lZ ımgeldi• 
gmı ı:;c:iyledi: "- Bu mahiyet bakımın· 
d~n ticari işlerle uğraşmaya mani degil· 
dır~ Devletin malları üzerine tasarnıf 
d.ogru~lan do;ruya meclisin umumi heye• 
tın<: :ıd olduğundan bir kaç enciimen 
bu ısı nasıl görebilir?,. dedi. 

_ dim ;,;n bir vazı e ,.yanm. eşe ur d lııamaS>d". muhafaza temekte olan mWi param'· mu~'8~selenmmn izha< ettiği vatani ha•· 

. Binaeoal<yh, muhtelif vergileri- Döviz. vaziyetimiz. zm k'ymetinde hiç bir ""'"" hu- '~"~"' h~zurunuzda ~ükranla kaydet· 

m<zde tarh ve tahsil u -uıı . . 1936 muvazenei umwciY• kanunu ~u/e gelmemiştir. Her "hada i!edyi yı bor ve<>be "Y'nm. 
Mh ve tensik/ ve imki:lar::';:;f ':· ile kabul buyurduğunuz bir maddeye ,,.betle g•wek horeket eden ,um. Ö~ümüzdo k>nunuevvelde ( 4.5) mil· 
dilmek suretiyle vergi nishetlerini~ istinaden bir taraft'° alelumum döviz huriyet rejimi pmmmn k'ymetinin yon lı<•hk danlün<ü lt•nş• ç•kanla<ak. 
tahlifi emrinde başlanuş olduğumuz gelirleıcimizi diğer tanftan resmi husu- korunma.mdaki "vaşau da azimle "'.· Bu~un ~-' •Y~•i mu.affalriyetle ,.. mesaıde devam edeceğimizi yüksek '1 bütün döviz ibtiyaçlarnnm gösm- ve ruuvaffak,yetle takib etmistir. Bu mm ed•l•"_I='°' ,upho etmiyorum. Ge-

uzurunuzda arz ve tekr 1 . e un an yedi sene kadM uzurunuzd• bo<çlar 

h 
ınek UZ 

.. ere tanzim edilmiş olan cedveller mu-nasebetl b d ' çen sene yuksek h 

(Bravo sesleri, alk,şlar). ar ey e1'm. büyük bir <likkatl• tatbik e<lilmiştir. eve/ miJ/i pm hakkmda ~üyük 8,ş· hokkmdaki m~~uzatımd• 100 kuruşa k•-
Geçen "ne kabul buyurulan bir ka- Bu usulün ilk defa olarak tatbik edil· bakamm<z ismet lnönü'nün yük>ek dar ol•~-tokaut " yetim maa•l•nnm tıun mucibince yapılmakt 

1 

. . mekte olmasına rağmen ihtiyaç olarak huzurunuzdaki beyanatınr hatirlat- 10 senelıg1 defaten verilmek suretiyle 
a o an arazının d' · f" · h · acele tahririne fa 

1

. tl d . tesbit edilen hatlar tecavüz e ııınemış mak isterim. Başbalcan a., n~n ..,0-yle tas ıyesı ak:kmdakı kanun hükümleri 

' >ye e evam edıl· ' • • · • lnekte ve tahrirı· .. k k . buna ınükabil döviz gelirimiz iktisadi demişti: "- Paraınız,m halı· ve a·tı"si ne tevfıkan 75 kuruşa kadar olanların 
r n ·yu se arzunuz dahi- r· . . • ınde iki senede b'ti" .

1 

. . . • vaziyetimizin inkişaf> bir çok m•hsul· emindfr k'ymeti muhafaza olun.,- tas ,,. ed•lm•ı oldugunu ve 75 kurnş 
1 

rı mesı ıçın lazım- b"lh .. ·· J ıoo ku gelen tedbirler al b 

1 

]erimizin ve bu arada ı assa tuttın caktır. Hiç kim:.enin p<.rasr herlıaıı. a ruş arasındaki kısmın da 1936 
,,. """'! u unmaktadtt · · · d f' · v ılayet hususi "da 

1 

. . . · mahsulümüzÜll bereketli olduğu kadar gi bir suretle tehlikeye marıu de· senesı ıçın e tas ı.~i ıçin lazrmgelen 
o an bina v . . . . iyi fiatla ah<> buhnaS• saye•ın e -·· ğildir.,, tortı atma m <gm• metmiştim. Bu •u· 

l 

ı re erme devredilmış · d ~~ı.. ·b ı d -
erce sarsmtıs k"ld miniı.:ı:ıizi mühlın nisbette geçmıştır. u Cihanın bugünkü badirelerı· ı"rinde ret e en sonraya kalan kısım da tasfiye 

l 
e arazı vergılerının bu idare- · · B 1 

. " !' ' e tatı..kkuk ve talı ' d"l · -Sıllerini temin d k d . ilk teaübey• müstoniden memleketin dahi geniş bir istikb•I i<in kuvvet ve e ı mok suretıyl• kanun hukmü tama-

' '"' te bıder alınnnş • "k · · 
\re devrinde d 

1 

A döviz ihtiyacını daha ge.niı; mikyasta ehemiyetini muhafaza eden bu hakı'ka· men tatbı edılmış o1duğunu arzede-

angi b" k kl ~ nazarı itibare alınak suretiyle 1937 tak- te bütün vatandaşların nazarı dikkati· rim. 

h 
n o ayı muamelatta da her 

f ır a sa ıga mahal verilmemiş· ır. Bu ver .

1 

. h . A vim yılı için tanzim ve tasdik olunan ni celbetmeyi faydalı göru··ru"m. Merkez 

gı em ta sılatı da geçen se~ tıelerd k" · cedveller de itina ile tatbik edilınekte· Bankasının altın st k · b" e ı mıkdarbra nazmn ortmaJ<ta • o ·u geçen may" " oldug" u . dir. •u ciheti bi!h=a ar<0deyim ki dayetmde (30) milyon tu··rk ıu· a"ına 
memnumyetle görülmoktedir. • 

0 

Varidat büd<esi hakkındaki manı- ,.,.uret oJnıad•kçA döviz sarfiyatın• tehbül etdği h•lde bugüıı yani bir se-

~•tmıa niba yet vorirken geçen sen• yük- istilzatn •den teahbüdlm giri-ğ• ne •onu bu mikdar ( 36. 700.000) tiirk Ji-
"ek hey t" · azami <likkat ve itina göstermekl• be- r.ıS>na tehbül edmk mikda<a va.ıl ol-

l senenin an<ak dördün .. d "ti raber bir taraf!'° da dövU tediya-><- muştur. Her v"ile ile bu •toku ,.,yid 1. e ınızce kabul buyurulan ve ma· 
haren tatb"k" cu ayın an 1 • da tasarrufu temin edecek imkanları c- etme:k mıelimizdir. 
.. ekaleti t sk· 1 .ı: hemiyetle takib etmekteyiz. (Bravo, gü· Borsa haricinde alınıp satılan e::ıki ı ı tamamlanmış olan maliye 
be e, ı .... t kanununun verdiği ı:niis t neti<olero do müsaadenizle işartt zel sesJeci) Bu vesile ile 1936 mali se- tii<k altınmm demin mettilim P"ala. 
eQeyim B'lb nesi zarfında muvafakiyetle neticelenen rm devalüasyonunu müteakib tedrici 

"•ınizi hem ı..z;nenin bukuknn• konı· ilci teşebbfö;ten bahsc-ği ıüzwnlu bir tmffiio meylettiğini ve bugün 
1 

• • ı assa varidat ve tahsilat iş· 
hcak hem ··k ll"fl · •kA t1 · görmekteyun· . (1050 - 1056) kuruş arasında alınıp sa-

,..._ mu e ı erın şı aye erıne ·~J>dan bmllmuya<ak selcilde idaro et-- K.uıan,larırnız tdd•ğm< görmekteyfa. Altmn bu teref· ~i istihdaf oden bu 'kanun kendisin· Ozerinde maruzatta bulunduğum bu füü wnamen •uni ve bu fiatla alı<da. en beki ·ı rı için her altında 100 • 120 kuruşluk 
t en>•• bütün fa;dolori vermek· mevzuun bu .enenin en büyük hôdise· :, gedkmiye<ektir. si F<...., lsviçre ve Hollandanm tem• bir zarar muhakkakı.r. Altm kıynıetin-''cık•d · l de görülen bu suni tereffü üzerinde 

l t~ erimiz ı>e hazine oaziyetİ sil ettiği altın blokunun dağılmaSI ve al. 

H 

· f L ı d-~ ı · M ıyc Vekaleti ve Merkez Bankası 
azıneain muhteli ban1ıa ar ;uu bu memleketler parasının a tın parıte· kr d · ·· h 1 ek tetkikatta bulunmaktadır. Ben burada 

e ı ve tevdiatmdan mute ass.ı a- sini gaip eder kıymetlerinin tenezzül 
la<akh ve borçlu besablanm Urp· etmiş 01"'""""· Bu netkey; gayd ka- mesel•ye mahza, vatandaşlan il<az ;,in 

laı-t<rmak sw"'iy/e yapuğmu• he- bili i<tinap bir hale getiren cihan ikti- temas ediyornm. Gümüş paıe& 
saba nazaran 1935 mali senesine tak.. tisadi vaziyeti ve beynetmilel ticari mü-
ri~n (9) milyon Jira bir borçla git· nasebetler altına müstenid borç ödeme 
mıştilr. G~~n sene büdce bakk.Jadaki iı:nkanlarını hemen tamamen selbetmiş 
maruzat • f d b 1 d Bil.ha · ım suasında tasarru mev u· u unuyor u. ssa bizim gibi ihra-
atı kaqılrklarr olarak bazı bankalar cat eıntiası iptidai maddelere inhl>"r 
tarafı d a• o A --1 k tJ • n an hazineye vaki olan tev 1- eden zıraı mcuııe e erıın bu hususta da-

ata mukabil verilen bonolar da dahil ha büyük müşkülat hissettiklerini iza-
olmak üzere bu borcu tamamen imha ha ıüzuın gömıüyorum. Bütün bu nok· 
ederek yeni seneye hiç bir borç dev. taları dikkatle tekib ve m.iiteala eden 

xetmeden gireceğiuıiz ümidini izhar hiiküınetiniz bir tar.aftan Anadolu de-
etmiştim. (Bravo sesleri) Bu filiyat· ıııir yolunu.o rnübayea bedelini teşkil e· 
ta tamamen tahakkuk etmiştir. Şimdi den ve altın İsviçre frangı ile ödenmek-
yaptrğrmrz tamninlere gore J9J'J ma- te olan aksiyon ve obligasyonlarm de-
li plına (10) milyon liralık bir mev- value frank üzerinden ödemnesi yo-
cud ile gireceğimizi kuvvetle uın~ tunda icabeden t•bbüslere giri~ş bu 
Yorum. (Bravo sesleri, alkışlar) hususta şirket ınilJnCSSilleriyle mutabık 

. Bu arzettiğim rakamlar hazine va- kal"'.c ve s,irket heyeti uııı.u .miyesi .. de 
ııyetim" . .._., -, . mn gün geçtikçe dah• çok sali.h bu mütabaka" ,..dik _,.tır. O.ger 
e ınkişaf gösterdiğini katiyetle ifade taraftan eski diiyUOU urııuıniyeyi temsil 

~t":ektedir. Ozerind• h.,sasiyetle dur· .den türk 1ıorc• ,.ı.v;ııerini . d..aJöo •~mu, bu mevzunn 'ükranla anede- frans" frang< ümindon t.d•ye etmek 
~ ki her geçon Y'l bi>< huzurun"'- hususunda i<lar• medis; ile temasa gi-
,.. daha kuvvetle daha emniyetle söz dşiboit"' biik_.;n tekliflcrin1.'etlrik 

0 Yliyebilmek imkan ve fırsatlarını ver- I' eden ıneclis noktaı oazanmudalri zaru-
~ektedir. Hazinenin dahili itib" ovra- reti tasdii< etmek '""otiyle borçlar•=-
>' yalmz tasarruf erbab• için değil yerli zm frangm hali h3"r laynıeti üzorinden 
..'.,.yaban<> bütün b•nkalar için de en öde-sici kabul etmiıtir. Bu su<etle 

ın ve karlı plasman mevzuJarı teşkil muvaffakiyetle neticelendirilıniş olan 
:~elrtedllc. Dünyanın bu kanpk dev· bu iki teşebbüsüttıiizden birindsi devlet 
il';'•nde on büyük işlerimiz en geniı kre- demir yoll"' büdcesinde senevi 1.200.000 

1 teklifleriyle birçok sermayedar ve te- ı"ki'ncı"sı· de uınumi muvazenede senevi 

§ebb·· b ll us er ahının rekabeti karşısındadır. (ı.ooo.ooo) liraya kadın bir büdce ta· 
'b·lt bahiste sözüme nihayet vermeden sarrufu ve her ikisi de döviz ted.iyatı-
llha b" 

tj ssa " noktaya temas etmok iste- ro<rd• bu rakamlann yarısı nisbetinde 
l?l. olarak senevi ( 1.600.000) 1 i r a 1 1 k 

lnglliz seı-mayesi ile i§birliği bir döviz tasarrufu temin etmiş bulun-

(7/6 933) ve (28/5/934) ve (Z257 
ve (Z461 uumarah kanuıilarla verdiğiniz 
saLibiyetc: müsteniden tedavüle çıkarıl
mq olan gümii§ para.tarla ufaklıklar 
memleketin bu nevi tediye vasıtalarına 
olan ibtiyacsııı tamamen karşılamaktan 
uzak ol< uğu görülmüş ve (25/1/937) 
tarihiDde yüksek meclisin kabul eyledi· 
ği (3103) nwnaralı kanunla tedavüle ~ı-s 

karılacak güıniiJ paralarm yc:kfuıunu 
25 milyon liraya iblağ huwsunda bükü· 
mete saıabiyet verilmişti. 

Bugüne kadar basılan madeni gümüş 
paralar yekiinu (16) milyon liraya baliğ 
olmuştur ki memleketimizin nüfusuna 
nazaran adam baJina bir lira bile i&abet 
etmemektedir. 25 miJyonnn tamamı çı
karıldığı zaman adam baıma ( 1.40 • 
1.50) kuruşluk ufak para isabet edecek
tir. Bu m'kdarın ihtiyacımızı tamamen 
tatmine kifayet edeceği şimdiden kesti· 

rilemez. 
Çünkü: Tediye usulleri mütekamil 

garb de.vletlerinden bazılarnıda tedavül
de bulunan gümüş para mikdan adam 
başına bizim paraımzla mesela Fransa· 
da (9.78) İngiltereıle (13.10) Hollandada 

(16.32) lira tuttuğuna ve Balkan mem
leketlerinde bile; Yugoslavyada (2.66) 
Yunanistanda (1.57) Bolgaristanda 
(3 07) Romanya.da (2.44) olduğuna gö
re son kar.unla verilen sala'.hiyet hududu 
dahi diğer meDlleketlerin bu kabil teda
vül vasıtaları batlerinin dCınundadır. 

Milli Bankalar 
Hususi kredi işlerinin memleket ik

tisadiyatındaki kalkınma ile ahenkli bir 
surette inkişaf etmekte ol:luğu memnu
niyetle müşahede edilmektedir. 

. 936 nm her bakımdan memleket için 
bır başarı yılı olduğuna isaret eden 
B. Htisnii Kitabçı; fevkalade büdcenin
de adi büdce ile beraber Kamutaya ve· 
rilseydi daha iyi olacağına; güzel ge>. 
rünen büyük kalkınmaya ve bu sahada 
ekonomi ve bayındırlık bakanlarının 
vetimli çalışmalarına işaret etti. Yalnız; 
yollar ve köprüler için bıı sene beş yüz 
bin lira tahsisat konduğunu, halbuki 

Geçen sene büyük meclisçe kabul geçen sene bunun bir milyon olduğunu, 
buynrulan b•nkalar kanunu hususi k<e- eğer yollar için fevhl&de bir proj• ha• 

dinin tanzim ve murakabesi hakkında zrrlanmıyorsa; kamutayın yol ve köp

Bankalardaki mevduatın her sene 
bir miktar daha kabarmakta olması key· 
fiyeti halkımızın milli iktisad prensıp
lerimiz günden güne artan itimad ve 
intibakmı bariz bir surette isbat eyle-

mektedir. 

rüler i~in asgari bir milyonluk daha tahsi 

esasJr prensipler vazetmiş ve bankal:ıra sat beklediğini söyJedi. Çimentonun ba 

milli iktisad camiası içinde mühim bir yındıı lık işlerimizdeki menfi tesirine 

mevki temin eylemiştir. · ' cımento pahalılığmm memlekette bayın· 

Milli bankalanmrzın hemen umumi- dırlığa enğel olduğuna işaret eden ha· 

yetle 1936, bilançolarını kir la kapatmış tib: ''- Çimento cmilüstrisi için yeni 

olmaları memleket iktisadiyatında ken- tesislere masaade etmeli, ve icabeder-

dilerine mevdu va~ifeyi dikkat ve itina se giimriik kapılarırtt -açarak bol ve u· 

ile yaptıklarına delildir. 
cuz çimento ile memleketin harabhkt3n 

Son sözler kurtulmasına imkan vermeliyiz . ., dedi. 

Buraya kadar olan maruzabmla Mcm1eketin maden islerine gösteri· 
önümüzdeki sene büdcesinin umu· len hassasiyetin çok yerinde oldugunu 
mi hatlannı 'rC bu sene büdcesİn· söyliyen B. Hiisnü Kitabçı bu sahada 
de gördüğümüz inkiJafları arz ye hususi tesebüslcre de yer veri mesini, 
i:zalı etmİf olduğumu. sanıyorum. çok para verdiğimiz a~falt madeninin 
Her sene büdcelerinde görülen 'rC araştırılmasını, dış ticaretimizin inki· 
gittikçe artan inkip.fm en büyük şafında çok faydalı olar} Türkofise da· 
amtli ye kuneti yüksek heyetini- ha tecrübeli memurlar getirtilerek 
zi~ her sahada aldığı isabetli ka- b u n 1 a r ı n sık sık yer değiştiril· 
rarlar ye verdiği feyizli direktif- melerine, pahalı navlonlarm rakib piya· 
ler olduğunda tiipbe yoktur. Bu salar.a göre rnallamnızm satışını güç· 
sayede 1936 senesi büdcesini na- leştirdiğini, şilebçilere yardmı edilerek 

sıl muvaffakıyetle tatbik etmit ve onların istikbali hakkında teminat 
isek 1937 senesi büdceainin tetlri- verilerek güzel bir ticaret filosu kurul· 

katı sırasnıda e1irgemiyeceğiniz masını istedi. 
çok yükıek ikaz ve irşatlarınızın En mühim bir mevzu olarak da ha-
bu yeni bütçe tatbikatının da mu- yat pahalılığına temas eden hatib mem· 
vaffakıyetle bafanlmauıu temin lekette kredinin, enerjinin ve nakliya· 
edeceğine iııanım katidir. tın pahalı olduğuna; idari ve beledi 
Maruzatım& nihayet verirken kararların bu pahalılığı artırdığını, Ka-

büdcenin tanzinıİ, tetkiki, ve teva-
mutayın ve hükümetin büyük fedakarlık· 

zününün teınini bu1USunda büdce ı ı ara ucuzlattığı tuz, şeker ve çimento-

encümenının sarf ettiği kıymetli dan faydalanmanın mahdud olduğunu, 
mesaiyi ve gösterdiii dikkat ve iti- belediyelerin bayatı pabalılaştıııacak 
·nayı huzurunuzda teşekkürle ya- vergilerden kaçınması lazııngcldiğini 
detmeği bir vazife bilir 'Ve takdim söyledi. ''- Bir de pi)asa farkları var• 
edilen büdc.e layihasının yüksek dır, dedi. :tstihsaJ ve istihliik piyasaları 
tasvibinize liyik olduğuna kani arasmdaki büyük farklar ... istihsal pazar· 
bulunduğumu arzeylerim. (Bravo Jarıuda bütün ınacldeleri ucuz olan ıncm· 
sesleri, alkış• ·). Icketimizin. piy.asalıır anısındaki fark 

Mebaslarunu küni.idc dolayısiyle, istihlak pazarlarında paha· 
:Maliye bakanımızın konu~ması, bir 1ı bir ınemleket vasfını alması doğru de· 

saat bel clıkika sürmüştür. Bakandan ğildir ... 
sonra B. Fu2d Gökbudak ((Urfa) söz f ktisad vekaletinin bütün bu islerle 
aldı. Bu büdce ile Atatürk neslinin ru- uğ:ra1mak için teşkil tının kafi olm.,dı· 
hu ve maddi kudretini anlatan ralcarnla· ğını ve kuvvetlendirilm si liizumunu 
rin kita:b halinde durduğunu söyledi. Ve söyliyeıı B. Hüsnü Kit.abçr; Almanya i· 
"- Bu, millet ve devletçe olgunluğun Je oJnn ticari münnscl.ıctleı imizin bugün 

. Uzun senelerdenberi Türkiyede maktadır. Düyunu umumiyedeki tasar· 
ış aramak ve almaktan uzak k;ı.JDllŞ rufurnuzun (470.000) lira ~adarr bu bor· 

01.an ingiliz sermayedar ve mu· tn"",eb- · t h · ..., cun fevkaJ.ade amortısmanına a sıs e-

bısleri sanayiimizin çok hayati bir ş b dilmiştir. 
u esi ve hatta anası sayılan demir 

ve nqdün kamil bir ifadesidir.,. dedL kü neticelerinin dah, evvelden tahmin 
İsmet !nönüniin, bir devletin yıkıl· edilebileceğini anlatttkt:ın, Cumhuriyet 

Harici ticm•I mas> için aç•k büdeenin kafi oldugunu Merk-e• Bank,.mın "ekonomi bakanh 

Harici tic,.etinıi•d• de mühim inlri- Borçlarımız söylediğini baurlatın B. Gök Budak ğ•mn tüwırlamm•!a oJhi<Jiği yaparak şaflar görübn<ktedir. Tllvim ydlar• ;- Gerek dahili ge«k horid bo<çlan- Atatii<k nesline bu büd<euin do yetme- yanlnn etmolerlni ;md]. 

tl

·ban'yle ı..~~ırlan"".,. a olan istatistik- mızın önümüzdeki seneye aid faiz ve ycceg'" ı·nı· ..,;~'-yurdunun bak kazandıg'" ı G ı· k l' 
_ _ , ••·• e ır umana ge ınce: 

Bu vesile ile evvelce baslhnış olan es
ki nikel ve bronz paraların tedavülden 
kaldırılarak yenilerinin tedavüle çıka
rılmakta olduğunu ve bu me&aiınizin ö
nümüzdeki senede daha ziyade inkişaf 
edeceğini arzederiın. 

san ·· · · · ayımı tesıs rşini geniş kredi esas-
;ar~na istinaden diğer yabancı talip-
e.rırı yaptıkları tekliflerden mühim 
bır fiyat tenzili ile taahhüd etırriş bU· 
lunuyorlar. Bundan ba"ka bazı fevni 
tes· d -s 

1 
ısata a yine muhtelif ingiliz grup 

.ar~ talip mevkiindedir. lngiltere Jie 
1kt1sad" · b 1 ve tıcari münasebatımızın 

tiu haY_ırl: başlangıcının her gün geç-
•· kçe ıald~afa doğra gideceg· ini ]ı:uv
vet1 .. . e umıd etmekte haklı olduğumu sa-
llıum. Çünkü Atatü.rk rejiminin ta· 
ahhüde sadakat d.. - d · "h . ve uzgun te ıye zı 
llıyetin · b · 1 u eskı dost ve zengin rnil-

~-.JJ.u-_,ı .. ,___ --

)erimize nozaran 1929 senesini itfa kar~d<klar> tam=•• büdçeye ko- ve onun için mukadder olan rtlah ve Vaddat Jnsm• üzerinde B. Hüsnü Ki· 
(lOl.
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5

os) liral<k bllc idhalit fazla- nulmuştur. Borçlanm>Zm tahhüdlerL tuakkiy• kavo;ımal< için daha yüksok. tabço: d><andan getirtilecek on bin ton 
siyle kapatm>şken bari<i ti<"retimizin mizin günü günün• tediyesi hu usun- bild<oleriD zaruri olduğunu anhıit. «kere temas etti. Hükiimetin şeker it-tanziın ve oıilrUab«i tı..klunda ittiha> da gösterdiğimiz a.ami dikkat "Y"in- T<ahom uriicadolesine temas oden h Ji korann< nzabnaya neden lün•m gör· 
olunan mütomadi t.dbirler neticeoindo do devlet maliyesine olan itima<hn her B. Fu•d halka görmek n•sihesi ve duğünü mdu, "On bin ton şekor, dedi, 
ticaret hwninin tezayüdü ile beraber tarafta günden güne artmakt• olduğu ren bu teşkilStm çok güzel işlediğini. hig oJmu8' 75 bin ton pan<ar istih'31i· ithatı.um.za nazaran ihra<abm>z da se- roemnuniyetle görülmektodir. rejimin halin kondi göz bobeği sayarak ne sebeb olur. Bu; muayyon mmtakalar• 

neden seneye artnuşt•r. 1935 senosini Sivas - E<zurum baturun inşam koruduğunu •ôylodi. Şafr Filzuli hak· da iş hacmini genôşlerir. Eğer on bin 
takriben (

7

) milyon lirahk bir ihra<aat için 28-5-934 tarih ve Z463 num•rah b- kmda orınenic• yankn.ş ol'" 6 cildlik ton şeker dışardan gelin<e hazinenin 

fazlasiyle kapa-Ş olduğumuz baldo nanla (30) milyon Jir.ıhk dahili bir is. bir seri karş>Smda bizim kütiibh,.enıi- bundan •lacağ• resim yaln<z 

350

_

000 

li· 

1936 

ta!n'im ydmda (9Z.5Jl.4<i

4

) füabk tikraz akdi hususunda hüküm•" ııalihi- zin böylo eserlorden mahrum oknamasr ra<br. Halbuki oğer bu şekeri de biz ya-
___ ,..,,.,_,_ ,, ., liralık yet verilmişti. lüzumuna işarot etti ve çok faydalı o- - Lütfen saylay' revfrlniz _ 

- ----- --
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panik yani bu panmn bir Jmmı, tirli 
naıtalarla hazineye prer." Dedi. 

Muvazene verpinin iktiAdl buhran 
vergiainden eoma konan bir vergi ve 
pddetli buhran ..pi oldupu töyli
yen batib: btick:min ıelir yekOnunun 
bubranm blmadıpu anlattıpu: baya
tın ucuslamadıpm ve bunun bir neticeai 
olarak ıeçenlenle Ankara memurlarm
dan buılarma 60 lira mesken zammı ka
bul edildilini: wlltletlerin yeni tqldllt 
kuaunlariyle " ıJan yilbelttiklerinl 
tıayledi ve dedi lııi: .,_ Bu da ıunu a. 
latmaktadır. lılmnarlar bu vergiyi ko
lay kolay nıcmircırlar. Bilhuu ktlç6k 
memurlar aılmdl çekiyorlar. Bunun i-
sin hilkUmet -- eDi liraya kadar 
muvuene vercWnl lıic aJmu. 3 çocuklu 
ailelnden de 100 liraya adar gene al
~ oluydı ... seri 1ralan1ardan da 
yiisde bet altaydı çok iyi olurdu. Bu pa
,.. ıene piyasa ,.a d61dllecelrti. 20 mil· 
ıon tutan bAD5 ftrgiainiıı l 2 milyonu 
kuanç erbabıinadır. Bunu da hatırda 
tutmak llmndır •• 

B. Hllmll Klt:abçı IOft olarak ıu te· 
mennlde bulundu: "- Gazete ve mek· 
teb kitablarma .. ~iinb klğnl resmi 
muafiyetini, bildin ldtablara tqmil e
delim. Bu; ldlltiir bayatı için çok fayda· 
k bir tedbir olacaktır." 

Bers Tiillaar lriir.-le 
Mcmleketimim lıtiyacı o kadar çok-

tur ki büdc:emis ld miali olsa ıene uıf 
JIMlh•Hi bulacaps diyen B Derç Tilr
ker (Afyon kanbimar) varidattan bir 
Çammm ıelecek mUbim ve beklenen it
lere ayn1m1aın• l6yledi: '"Bu puaıı ı.. 
ki m\ibim ite ayırahm: Entemuyonal 
vuiyet çok ~· Birincisi vatan 
mtidafaur, ildnc:W milli kalkınmaya b· 
pd ve prtaıs devam. .•• Hava filolanmı
a, denb filolanmw arttırmaya mecbu· 
ruz. Dtinya lilDıJemna yanp içindedir. 
Cihan )'M1llDID ~1 teminatı olan 
~iirkiyeain kuVYedl bulunması, lu11ımı 
ve muvazenenin ı.baı ipn lbımcbr .. ,. 

lıfaliye 1Mhnmna ihtiyaçları brp
lamak için takdire dejer dilrilst bir poli
tika takib ettii ini .CSyliyen B. Ttirker: 
Jiyecei maddelerinin bahalı oldufuna 
ipret etti. lhtiklrla mtlc:adele etmenin; 
istihu1 ve- iatibWs pazarlan arumda bir 
muvazene kurmaam libumlc- oldulunu 
16yledi. K&y1Un\\D. gprak tabibi olmau
mn memlekette ,.m ve mesud bir devir 
asacalım.~ c1urw.-.-... 
iµnu, ve Cumhuriyet Merkez bankum-
da altın atolmun tle.amla artmumm 1e

viace deler ... ...._ oldqp.ıı 16Jli-
1en hatı"b: lltaMUI n lzmlrde pyri 
aıenkullerin dllfmeaine kartı maliye ba· 
bnmm alacainu n•ettiii tedbirlerle: 
·~illerin aımm..Ma mükelleflere ko
Jaybklar ,a.tern-i katarının tatbUı e
dµip edilmediliıü 101du ve ~urlann 
mwttazam liıtemlerle daima kontrol e
dilmeli lüzumuna ipret etti. 

Birçok memleketlere rehberlik ede
cek vaziyette old11iqmqu IÖyliyen B. 
Türker lklerini pyle bitirdi: 

"- AtatUrk'tkı önderHii ve ilbam
Jan altmda çok aaym İunet İnönü her 
uNıda muvaffakıyetli itler bafanmt; 
harlct. dahili her milli mesel~ ve her 
1hdyq karfaamda daima bU"6k bir 
huualyetle faaliyet ifttermiftir • . JUL 
yllk bir tt..let ..... oldatunu ya1nm 
biae delil blldln. cllıfpya labat e'!lidt
tlr. 

Necib ve fecWrte tllrk mlled kea
dtabıi ~k liüdpr tİiımelidli-. Ç1laktl 
JUrdua.lıqmcla: 

Atatllrk Pl>l )'llı:lek bir teflmb: 
brtancr, yapıcı " yaratıcı ulu bir 
8nderlmis Yardır. 

ÇUnktl, !MDtlll' *ll•l•ln idareU ba· 
pnda: 

Saym lmaet ID1atl clbi bilytik bir 
Bafvekll ve muht.J.m v~Uer bul 
yor. 

Çtinkti: 
Tirk milleti dibyanm en kaYfttll 

ve en kahraman ordusuna maliktir. Bq 
teralt altmda tOlk eilleti daiıua ylJI. 
eelecelr, daima mmad e>lacaktır.,, 

B. Hlllil M ..... lıiiniitl• 
1936 nm-llcr tılkımdan meaud ve ha· 

~h bir aene olcfapaa ipret eden B. 
Halil llente,e (hmir) Talmül, tabii· 
7e, ıiıoı:ta, tlccanıa 1*'ı ve 18lre ile 
beraber ihracat ,.... kıymetinia 25 
delil 40 milyon oldupnu, bu :yiUmelif. 
ti ~ bayab ltlr rolfl lilıillPad• 
..... yalma AJmmpda blan.,.. .... 
,..... lııkkmda m.ıaomi Blbnmdlta 
!Abat imdflbd ~ 

ıtu ele 3t ....... lira•laa amal ... 
~ &115 de fj szktılı. 
m fillmnlı .,..._ ll llentqe 

... mAkdanD - .... " milJ•• .... 
~mı: 1931 dt btr ........ ..... 

nm ıenelik Jetilmlltmaa 761 lira 37 ku
rut iıken bu laJmetila 1935 de 1105,S lL 
raya çıktılmı. fllbrikalanamm hep yer
li maddeler iatıihllk el'tillni IGyliyen 
batib, bil••ta verplerin aismninde if
tira ne kadar artana neticede bu ver
gilerin rand-0 • o kadar artacaimı, 
bu aiateme denm edilmeaini temen. 
nl etti: '"Tabıilltm, dedi. Hemm he-• men yflsde ytbe yaklafm•t vuiyette 
olcluiu tebuls ediyor. Bunda llaliye 
V.Wletinm tefldlltmm Sok muvaffak 
oldup tebarls etmektedir. Fuad Al~ 
lı arbdafnm tebrik ederim.,, 

B. Halil llentete; blltiln lkleriqde 
umiml oldupau ve Ziraat Banbıı b· 
nunu 16r0fllilrken de aynı ıami•iyet. 
le ıh ı6yledilini teyMI etti. 

Bugüıı Avrupanm nüfus fulaı, en
dilatri 'NDNlltına mahreç bubm, lpİ%• 
lik clbi iç clerdl olclulunu aiyliyen 
tatib İtalyanın babet barbmı bu eebeb
lerden yaptılmı. dUnyanm milthit bir 
silahlanma yar1fı içinde oldupu, aynı 
AIDUlda Avrupanm fiddetli b~ ahWr 
buhranının içmde oldutunu, babef bar. 
bmda ıivll balkm da baıb aabuı için
de mubarib olarak fanedildiiini ha
tırlattı: "- Binaenaleyh bu vuiyet 
karflıında memleketimizin iatilııbaline 
aid annediyorum ld euab klmll ve 
kuvvetli tedbir ahnmaı zarureti kar· 
pmdayuı" dedi. 

Cumhuriyet btikilmetinin bUyilk bL 
pnlarmı iab eden batib demiryolu 
politibmıım ml1U mlldafaa halmnm
dan olan delerinin O.rinde durdu ya
pacapııı yollarmuz, Uamılanmu, de· 
mlryollanmu: ifletlleceık madenleri. 
miz, kurutulacak bataklıJdanmıs oldu· 
lunu söyledi: .. _ 30 milyonluk ve 15 
sene komollde edilmif bir amortillna
nı taaiyeye deler bulurum. Yahm ver· 
ıi randımanı büımmdan 20 milyonluk 
bir fulalık v•ren büdce karfıamda 30 
milyon amortkmanı bayle aluaznm mak· 
ud için ayırmak mtlfldll bir it delil
dir ... 

Is BManunızın mıh ettifi 
Wr noifa 

B. Halil llentqe'clen ıonra ı, Ba· 
bnımıı ldlntiye ıeldi: 

"- ArWaılar, Zirt1111 Btinlıaı 
hnana ,,._..,. etlilirlcen 6iloe
aİl• 6aı ..,,,,.,,. WıaWlıan. ,,.,.,..,,,,,,,. .... """" .,,.,.,. 
lailainJen ibaret üli. Hakikat acı Ja 
,,,_ ben - pir lllllı elanJı .,. 
ı__,. pılqtun. F.ı.t prÜ70faın 
1ıi 6enim o lllnılalıi aö•eriıni H• 
lil ... , ... •'-'GfUIU 6ir infial 
.....i ol.alı telalılıi 6a1W11_,,.,_ 
'"· y, ailenü lwıJıilıati ol*io pw ,.,, .. olaralı -=.,. laer-
ltain tö7'etlifini ..., .. 
meldir. AJr.i ldltilirile lıi ••-.MP. 
dlfı laaraNti ~ 
mimi~ bafıılamalannı ri
CCI .,Jeeefim. 

Fvhmmn flCl1I ....ı.1ıet. m. 
allaJı -- iter ,,....,. 6a Wrtii-
4.,. olıl,,,. .un 6iifiin fllllalılılı 
ile GnatiJle ........_ oe ma. 
,.,. ......... nmes• - --· 
.-t1tdflr. Fırll- ,,.,,,,,,.,,._ 
,.derinin ~-- - ff lllTI lıa
tlıa. v ..... .... .......ıq., .,. 
,.__,...,. "•..., .. iller.,,;, .. 

•• IWUı ,,..,,. ........... 
llaliye bebnm111. u.delerindeld btl· 

Jet n daima ;ylbelen nlaunlarm eıı iyi 
bit tmııliÜt oklupnu llJllyen B. ... 
fik lace bGdcealn kuHlllli bir htlldlme
tin, kawtetU bir idareain en belli Wtt i
fadeli olduium ipret etti. llilU mlda· 
,.. itlerine huclucak para için .... it 

.un davtemm camdır • ., diyen ha
hlildkawtten çok rica e

deceiim. dedi. Bu sene de bu tekilde bir 
fulalık temin etmek muvaffaldyetini 
1Ö9terine bu defa ~ ifler, 
millet tilerine muvakkat obpalıc bere 
koJdalumuz bul Yerplerin ka1dınlmaıı 
için "9111 ittihaz edilaİll. Zaten bizim 
pbl llGetl idare edenlerin en btiytik 
ıevki ....... tlserinde Wunaa yWderi. 
iatirablln Hl•wk ...._. iDfiraluna 
pbid olmaktlr," f 

Gayri mftbettlller •ı ıelal De, Yu
plnyldan pim "' ı &fı ... na baku
ku mı11leli Unriacle --B. Rea in
ce bldce içia ayn bir ..._ ppdnw• 
ba"mdald tıemeanWai tellrarladl. 

B. Blllln s-.6 lılb.aıle 
KencJWnm-....... nrpıinia Dik· _.,.m ...,..._ oldulwıu, çlDkl 

............ blla,..Je .... ıaWbleri 
bünyeli ..._.. ......... heab lına-

baluadalaaa .a,u, ... ~ 

min Saak verp tahJiJla, koatenjmı ve 
klirinc ameleleri kerinde durdu. Çi
mentonun ucuzlatıın..mm bir memleket 
iti mahiyetini aJdıtmı, milli müdafaa 
iperinde lromisycısnhıra çok para gitti• 
iinl. 6 aylık akedik müddetinin u oı

dulunu, köylüyü okutma davtımm cer· 
çeklqmok yolunda bulundupa anlat• 
tı. 

Ziraat itlerimilin ehemlyetine ipret 
eden B. Suak; orman kanunun tatbiki 
tilerinde durdu. Oftnan kanununun kal· 
dırdıp keçinin kByltlnön hayatındaki 

yerini İlah etti. 
1CombiDa1ar lllerlade çok dikkatli 

davnnd"'""" iatiJen B. Emin Suak: 
.. _Gelecek •nede daba atizel, kuanç, 
ayım daha bir çok vergi1eri indirerek 
ıelmeaini maliye vekilinden dilerim." 
Dedi. 

Reis; babnlarm keneli btidcelerine 
taalldk eden mtiulMJera kendi bUdcele
ri ıöriifültlrken Ceftb vereceklerini IÖy
ledi ve IÖri maliye 1Mbnma verdi. 

Maliye Baianımıaın isaltlan 
HUanll Kit.ahçı. arbdafım, umumi 

malrıiyette temas ettiii noktalardan bi
ri, hususi biidçe lllllhiyetinde olarak. 
muliariyeti idareyi, pbaVed ldllmıiye
yi haiz olan mümeuilerin bUdçelerinin 
yilkaek meclisten pçmeainin dolru oL 
madıfını binaenaleyh bunlarm fimdilri 
oldup clbi meclisin ilç enctimeni bir. 
!ettirmek IUl'etlyle heyeti umumiye ha· 
linde bldçelerinin kabulü ,eklini de
iiftirere.k diler bldseler gibi ytibek 
laeyetln tasvibine ars olwımuı keyfiye. 
tldir. lleıelenin eauı iktisat Vekale
tine aid ile de maliye eıuiarma da temu 
etmek itibariyle arzıcevab etmek isti
yorum. Bu teklin daha mtiteklmil bir 
bale ifrap için t.ktiat Vekiletiyle Ma· 
liye Velraled mOfteıeken tetkikatta bu.. 
lunmaktadır. Yapılacak tetkikat netice
sinde bulacapmz ea milteklmil te· 
kil mecliıi lliye anolunacaktır. Buma
ruzatımla bugiinkil tekil berinde 11rar 

etmek fikrinde olmadıpnuı tebarüz 
ettinnek istedim. 

,,,,,,..,,. oergUi 
ltfuftlelle verp.i ilerinde ıerek 

Hillnti Kltabçı ve ıerebe diler arka· 
datlar tevakkuf ettiler. Deminki maru
zatım aramda da arzettifim veçhlle 
vercllerden alır '6rlllenlerin lmklıı 
tmlclakp Dhbetlerlaia tahfffine ıftme"k 
propwmm•sm elMlcbr. Muvazene ver· 

bi. yüksek heyetin malQmu olduiu veçhi· 
le, ... tin memleuder " bütüa dbaD 
ıillbltmnllp cloin& ptmektedirler. lltlll 
lelraw.&aia hakkı bakama taalluk eden. 
aaildafU lmmetlerlal DOiman bıraJr.amu. 
~ Bu ._,...,_ hareketimizi, imar 
prop-amlarmmı • tttmrladır ki, mu
vazene verclalnln iah8lne bu ıene p 
demedik. Htildimet bunu do,tlnmemif 
değildir. Fakat imlrıla bularm ,,.tır. 

Bir taraftan demin anettiiim cibl 
ordumuzun takviyealne ald olan tahai. 
aatı vermekte oldupmu ıibl diler 
taraf tan da kiy1Umbln kıllmımuı ik
tmadiyattald ytlllııeJmeyi istilam ede
cek tah .. tm veri1meı1 •e aynı -. 
manda ıene hayat uculutunu i9ti1zam 
edecek .... talafifle'ri yapmakla bu 
ıene iktifa ~ ÖDtlmiizde. 
ld ....... hllll elclulu tüdlrde • 
.erinde ...... 1ı ,.. k ietıetliiimis 

ftrplcr lllCJllUllda mannne verpl 
.. wrdır. r..- ..,_.. tl.1-' 

Berç Tlrker ............. bir taraf. 
tan fazla v raf edUmMkı ihtiyat pa
ra ıakbya1a, sflnkl dtbıymm naiyed 
pek de ,_.. ıenk delildir, diyorlar. 
Bu aua1i lndetmelde beraber keneli 
kendilerine cevabım • •eriyorlar. Ha. 
kikatıen bir vatanpıne .... hi9 ile ıGy· 
lectili bu ekleri a1btJarun. Aynı •· 
manda memleketin ııillhl~ btl· 
}'ilk ebemlyet verilmeli ndyeti umu. 
mlye ldbariyle ilamdır. Aynı saman-

da ıanayilepe itleri için bilytlk tah
ılaat urfma da mecburus. Binaenaleyh 
kendilerinin itiraf ettikleri ve beyetl 
celileye arsettilfmJYeçbile futa ıörti· 
len muraflara memlelrıetin mildafaur, 
~Yil'f!Deli, kiyltlmilzln kallmımuı 
n diler ba,.d olma huauaata tabala e. 
dllmi9tir. Bu ıebeblerle fazla panmum 

11aııım1111 mUmlriba olmadrp cibi fay-
da delfldir. latanbu1ı bmirdeJd 

em1&k flatlanma dllflaektıe 01-ı iti
bulyle Bert Tldıılr llaliye V elrAleti. 
Bm1Ak ......... ft eam.l,et ıwlıtı 

wcllDde tll'ılıbllatta baJnnecaktı, ne 
,apdtplftır aaal ettiler. Bmllk Banlra-
9lyle ._ ettik. BorsJarm uma va. ... ...,? • .. •. , ... oı....a
ı.m .... ,, ..... llllmldl.D oJdala .. 
dar •t1ra ed'beli ..._ ........ 

plen kararları aldık. Yani bu meeele. 
leri bu yolda harekete tqvlk ettik on
lar da kabul ettiler. Kezalik hazineden 
müdevver em1'k utı,ıarmm U1UD va
delere bağlanmaaı için nbamıuımecle 
ic:abeden tadilitı yapmak illere Bmllk 
bankuı heyeti umimiyeyi içtimu davet 
etmiJtir. Bunları da cazetelerde ık· 
miif, okumu9unuzdur. Bu huauta J&
smı ıelen te,ebbU..tta bulunulma9tur. 

Gayri miihaıliller oe Y.,.Nlav,.la 
malı ol.anlar 

Refik ince arkadafım muvuene 
verclaine temu etmlflerdL Buna ele
min arıı cevab etmit oldum. Temu bu· 
yurdup mevzular içerisinde pyri mi. 
badlller mnelesi de vardır. Gayri ml
badillere muahedelerin, kanunlarm 
derpif ettiii tavbleri gayri mübadille
rin arsu ettikleri nu1ar dairesinde 
tufiyeye ça119tık. Bu itlerin beniz uı. 
fiye ve intaç ec:\ilmediğini g&mekteyil. 
Bunun berinde tetkikat yaptırdık. 

Radikal bir tekilde kati bir neticeye 
isal edecek hal eaulanm yakında yilk. 
ıelr: meclise arzedecefimi Umld ediyo
rum. 

Yugoalavyada mal terketmiı olanla· 
rın mallan mukabllinde almıt oldu· 
pmuz paralar umamiyle bankada mu. 
hafaza aJtmdı bulundurulmaktadır. 

Bunları auiiatimale meydan venniyecek 
bir surette teni eıu1armı tıesblt n. 
mek tilere muhtelif daireler milme•il· 
lerinden mtlte,ekldl bir komlıyon .,e. 
cuda ıetirllmfıtlr. 6 bin k8a6r olcluiu 
liSıylenen clolyalar tetkik edllmektedtr. 
Ve tevdat içln en blait bir tekli bal 
bulunması için hariciye ile artı temll 
halindeyiz. Bunun da mUmktln oldu. 
iu kadar te1rii için "takibatta bulwıa

cairı. 

v erai nuhederini Willelllte 
Emin Sazak arbdatnnı•, Maliye 

Velriletl Yerellerin yalnu teldi \be
rinde allbdar olmuf. Biru da niabet
lerini tahfif etain diyorlar. Demin bUcL 
cenin heyeti umumiyeai haklnnda ma
ruatta bulunurken arzetnüı oldupm 
veçhlle bir taraftan vercllerin cibayet 
ve tabaltkuku U1ullerinde udelik ve 
kolaylıklar temini için tadillt ve •il

bat yapmakla diier taraftan lmkln bul· 
mak prtiyle tahfif etmeie devam ede. 
cefimisl arzetmlttim. Bunun filt ml
ıallerini rmekteylz. Şeker tlmento 

nin tenıilatı da bu cümledendir. Bu 
ıene içinde heyeti celileye getiıeeeli• 
miı tahfifler meyanmda tuıaylde a 
sl,ade fiklyed ilhidb oMn elektrik ..... 
pinin. tenzili ftidır. Aynı wmada 
petrol, beuin Ye milftıekatı lserindeld 
versfnin tahllfi de '981'dır. Hayvanlar 
nrpinln eaicl olduiu ,eklinde tawi
fine mahal o mamaklı beraber onun da 
imlr:inlarla tahfifine prognm dahilin• 
de çalıpcaiım. 

Htianti Kitabçı arbda,ımu, kuant 
nrcltl nlabetlerinin tahfiflnden bah. 
Httiler. Demin va11ıi olan ıqarusabm ... 
ıaamda .anettiifm gibi. kazanç versl· 
ılnin elBllı IUl'ette ıallbmı derpit e
den llylba hazırlanmıftır. Ancak bil 
bll)'fik llylbanm çaJrnwıma intizar et. 
mebisln kuwı u olan mtlkellefler ~ 
zerinde alır &6dllen n kaaHk fiJll.; 
Jeti mucib olan lmanlana tlbfifi iti
nin ................. itin ..... 
len aynca ~ bir llyilla tehlw ... 
tik. Zannededm lııi bunala._._... 
ud1an da hMı1 oJmuttur. 

F •lıolatl• 6Btlce 7GJlllll10l'fd 
Fevlıallde blda adi blclce)'e .erı

but olıun, demitJerdf. Şuramı anecle
ylm W, fevkallde b6clce yapauyonu. 
Adt btldcenin yanında bir de fev1rallclı 
b6dcemlz yoktur. B&yle yaallf bir ı.
l&kldye cldiıme.ia. Fev1rallde bidce 
meraaimi bll9bltlıı bqbcbr. BiJmllnl. 
ıebe anettlilna veçhile, yilbek heyet
ten aldığIIDll ma-deıe g8re hazine
nin normal membalannm baricind, el· 
de etmit oldutu kredilerden iatifade 
etmek suretiyle bu yolda acU b6dceye 
girmeyen hmnetler• töaiı edilmek tl• 
sere ayrılmıt paralar ftrdır ld, bu tr .. 
dilerin itfau için cfilyunu amamlye 
.blckHine 6 milyon Um Jro,muf balu
nuyonu. Bu krediler, fevblltle bld
ce olmacblmc1an btlcbJe rabtml bit bli' 
ftldt dlflnmedik. Ve doiru 4lellldlr• 
FevblYe tahlhlt llylhm ..... o
.lan ba llyiha da bucW ra.......S.
dlr " arkadlıJara tefti ecH1mlt balm
tmktadır. 

Şehr ,.,,,.,.,,.,...,,,,.70' 
Haristn fllıılr hUaaHDe ...._dl

melı: dotnı de1P4r, cftidDer., ._... aned.,... ld, .... _. ........ 

rilra1anmıs 65.000 tan tberinde 
maktadırlar. Bunlarıa amd nnılllll .. 
nı 75.000 tondur. Halbuki f6kran1ar 
zedeyim ki, bugilDJrii ı.tfhllkimls 
tona çıa.ktacbr. Btltıla lhtliyac:mm4 
dahilde tatmin için yeni Wr 
yapmak mecburlyetlndeyls. Biwnale 
teker idhali varldat temini için tlelill9 
ibtl)'llCI ..,,_._ içindir. 

Hakiki ibtlJICID; metcucl f:abrnmıı.. 
rm lıldbMJlalD lltihlllre klıa,et 

cek randmanı veremlyecek halde balıdl· 
malarmdan dolayıclır. 

..... noktalar hllrlnnda. ... 
buyunalurıa ara cnlb .-,ı.. 

&iti haaaü ,.,. .. , .... , .... 
OL Dnm 8"lktelda 

kir) - Bir ıUa1 ıoncap.. pk .oı:taraı• 
balif olmaylcalmı talwnln ea:lllm: 
yan bayurcluklan blylk itlere nnı ... 
yac:ak bclar u olaa, nld Jımmnla tıe 
ildedllen ................... 
pinden iltlm acaba ..,...,anı!!!!_ 

mi 1 
llaliye veldli Fuacl Alrab (Bllsls 

- Muvazene verslılnln anettlflm 
mahiyeti muvalıbttlr .. banua 
anetlilm clbl blltln .. _..,,... 
rlnden tmbflfi derpit edllmektıedlr. 
na ratmen acletl ba ftl'&i ..._ 
celrmlt clbi herbaacl bir 1i11ı1na nlllllmll 
il bilmem ld he,eti au,...... ...., 
buyunılur ma? 

•• ·--·,.,., o.ı.-1 .. _,.,_. 
llalı,. .. - .... - ...,. lllhlldl 

endlmlld reili B. 11..ıa laef 0-
Jmı ldlratlye p1c1i. Bu bldaenln, ... __.. 
Jar için dahi. ba memlelııet ldllrfflala 
sGsel inldpf etmekte o1dalaa ea 
Hl bir milat oldaianu. lt6 t.... 
Din ~ ıene lllclcelaia H oıdftH 
kmdald temeaaileriala llY fi •t ft 
cGmen tarafmdall dlkbte .......... 
battl htikilmetln ba •• ....uıı 
mi IDUYUene lrammuada B -'nllı.11 
lralclırarak banaa • kanma o1mlk 
ayn ayn lranalar laa1iade Kmmts ... 
takdim ettiliai. rapordr _ .... 
tetkik edilmekte oldaltma llyW. 

Proje tilerinde blıflra ...... 
macbimdan maddelere pısiWI, " 
anıtay, Cumhur :ReieHif1, Diam ...... ...... *' ... . ... 
letatiatik .-eı diıütlrltlll. 
meteff'Q1oji itleri " ....... bld .. 
le'ri 1Mıba1 ecUNI. 

Kah ede <•• ı. DIC6 ...,,.., 

.. - Kahveye vakit ptlrmek. -
nupnalr. ha~ aJmM iPa plids. B 
rada bir pzete ._,_ baluaar, o 

olan biteni anlatır. Soma 1ı:a1ne, emdi 
içmedl'1'·-----.111r 
su, lıtek clupns. Guetıı IJle tlelU 
Kırk yıl ı&me•ek pek il rm-· 
1orlu. YahalS içleriade ld ..... .... 
ftfmll. OaJar .....,. ...... ...... 
UlaJarma fl1le ..... 1, Ar .. 
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Holivud artık 
if ıas ediyor 

merkezi şimdi Film 
Londra'da kurulacak 

Derin uykuya 
dalan bir kız 

Uyanınca 
dilleri de 

bilmediği 
konuşmuş 

~Hikaye~ 

Şair 
H er genç gibi, o da, lise sıraların

da şiire merak sarmıştı. Şu fark. 
la ki onda biraz edebi istidad da vardı. 
Eski ve yeni, bilhassa yeni şairleri bol 
bol okumaya koyuldu. Bir gün Fart:k 
Nafiz' in, üzerinde en fazla tesir bırakan 
bir şiirini ömek alarak ilk mısralarını 
karaladı. Meydana çıkan manzume pek 
de yabana atılacak gibi değildi. Hal • 

Şiir vadisinde kendisinden dn1,., ve-· 
ni olanlar yanına yaklaştıkları zaı .. an,, 
onlara sürrealizm ve dadaizmden bahs
ediyor, şiir namı altında şimdiye k .. dac 
tanılmış metaların beş para etmediğini 
bir sürü Jif kalabahgı arasında anlata
rak, üstadlığını onlara iyice hissettin· 
yordu. 

Ho!Jivudun meşhur film kumpanyası direktörü B. Samu7 
el Goldvin, bundan sonra yapacağı bütün filmlerini renklı 
yapmak niyetinde olduğunu söylemiştir. 

Fransız hekimleri bugün işitilmemiş bir hadiseyi hallet• 
mekle meşguldür. 

den anlayan bir iki arkadaşına gösterdi, 
onların takdiri üzerine edebiyat kocası
nın da fikrini almayı düşündü ve layık 
olduğundan çok fazla bir alakayla kar
şılaştı, hocası onu yazmaya teşvik et • 
mekle beraber, şiirlerini bir dostunun 
mecmuasında bastıracagını da "'adetti. 

Bu üstadlık oyununa zamanla o ka
dar alıştı ki, artık, bütün hakiki üstad. 
lar gibi, okumak ve edebiyatla meşgul 
olmak için zaman bulamamaya başladı. 

Bu sözler, sinema aleminde yeni bir dönüm noktasında 
bulunduğumuzu göstermektedir. Buna nazaran iki seneye 
kadar bütün filmlerin renkli olacağını tahmin edebiliriz. 

Sinema müşterileri, bugün, nasıl sessiz filmlere gitme-

Fransada Lö Mip admda bir köyde yoksul bir bahçıvanla 
on dört yaşında ki .kızı Marsel yaşamaktadır .. Marsel günün 
birinde ormanda gezerken yolunu şaşırıyor ve günlerce or. 
tadan kaybolduktan sonra 1931 l}"Jh martında köyün kenarın. 
da baygın bir halde bulunuyor. Bu umulmıyan teşvikle harekete ge

len genç talebe, hemen ders kitablarını 
bir kenara atarak sarı kağıdh bir defte
rin sayfalarm vezinli ve kafiyeli satır
larla doldurmaya koyuldu. Az zaman
da bu işe eli epice alışmıştı, fakat ders 
notları da o nisbette kötüleşmişti. Yal. 
nız edebiyat hocası kendisinden pek 
memnun görünı.iyordu. 

Edebiyat sahasında. şarlatanların de
ğil de, edebiyattan hakikaten anlıyan • 
tarın arasında yapmış olduğu haklı ve 
büyük şöhretin zevkini bı.itün hazziyle 
çıkararak, hayatından mesud, geçinip 
gidiyordu. yorlarsa, o zaman siyah ve beyaz renk

li !ilimlere de rağbet göstermemeğe 
başlayacaklardır. 

Bu suretle renk, sinemacılığı yeni 
bir safhaya ulaştıracaktır. 

Bunun bir iki z.y içinde olup bite
ceğini tahmin etmek doğru değildir. 
Çünkü renkli filmler, bugünkülere nis
betle daha pahalıya malolacaktır. 

Bugün sinema yıldızlarının gi,y. 
dikleri elbiseler, daha ziyade kontrast 
yapacak şekilde tanzim ve tertib edil
mekte idi. Bundan sonra dah,a ziyade 
renkler nazarı dikkate alınacaktır. 

Renkli filmlerin projeksiyon usu· 
lü de bugünkünden farklı olacaktır. 
Bunun gibi filmlerin negatiflerini po
zitifleştirirken de ayrı bir metod kul· 
lanmak icabedecektir. 

.................... " ;JJl#dll 

Çocuklar hangi 

renkleri severler 

F ransada bir boca talebelerinin 
en çok hangi renklere kartı me

yilleri olduğunu anlamak iıtem:İf ve 

bu maksadla gri boyalı bir masanın Ü· 

zerine yuvarlak keailmit ikiter tane 
mavi, ıarı, kırmızı ve yetil kafıd ya. 

pıftırmıthr. 

Çocuklar fikirlerini aerbeıtçe IÖy· 

leyebilmek için, jüri, dördü kız dör

dü de erkek olmak üzere aekiz ço.. 

cuktan tetkil edilmittir • 

Kız yıJlarca kendisine gelmiyor. 
Bir çok hekimler, baş vurmadık çare 
bırakmıyorlar fakat hiç bir şey, kız
cağızın sağılmasına yardım etmiyor. 
Kız derin bir uyku uyuyor. 

Artık hastanede tedavi altına alın
mış olan Marselden herkes ümidi kes
miş; tekr":r iyileşeceğine ihtimal ver. 
medikleri için tedavi çarelerinden de 
vazgeçilmiş, hasta kendi haline bıra. 
kılmıştır. 

Fakat, Marsel, hiç beklenmediği 
bir anda ıravaş yavaş ağzını açmağa ve 
fısıldar gibi konuşmağa başlıyor. Er. 
tesi gün sesi iyileşiyor ve sözleri an· 
laşılır bir hal alıyor. 

İf te asıl bundan sonra aklın ve 
havsalanın alamadığı şeyler oluyor: 

'Genç şair artık bütün arkadaşları o-
nu şair diye çağırmaya başlamışlardı • 
hocasının himmet ve desteğiyle ilk şii
rini bir amaıör mecmuasının sayfasında 
matbaa harfleriyle dizilmiş görünce, 
artık gözünde şiirden başka her şeyin 

kıymeti sıfıra indi. 
O sene ikmale kalmış ve teşrinevvel

de ikmal imtihanlarında da muvaffak O• 

lamadığı için aynı sınıfta bir kere da • 
ha okumaya mahkum olmuştu. Fakat ne 
zarar, şairlik kabiliyeti bir hayli ilerle
mişti yal 

Nihayet ağızdan ağıza menkul kıy. 
met ve otorites: 'n bir de müsbct vesi
kasını edebiyat tarihine bahşetmek - için 
evvelce yazmış olduğu • heyhat! artık 
yazamaz da olmuştu t - şürleri bir kitab 
halinde toplamaya karar verdi ve der • 
hal işe girişti. 

Bir ay, tam bir ay, hayatının en bQ. 
yük hadisesi olmaya namzcd bulunan 
bu kitabın hazırlanış humması içinde, 
her yerde bundan bahsederek, rüyaaııı 
da bile bununla meşgul olarak, ya,adı., 

Günün birinde, kitabını bir kitabc:ı 
vitrininde arzı endam etmiş görünce, 
bir aydır sürdüğü heyecanlı ve hum • 
malı hayatın • ilave edelim: bir de fu
la içkinin • tesiriyle bütün vücudunwı 
bir sıtma nöbeti · çinde sarsıldığını duy
du. 

Ateşinin arttığını görünce, arkadaf. Eğer bu tahakkuk edecek olursa o 
zaman Londra bütün dünya filmleri
nin baş merkezi haline gelecektir. 

Niçin? Çünkü Londra ikliminin 
yarım ışıklan, Kaliforniya'nrn parlak 
ışıklarından daha ziyade renkli film 
çekmeğe elverişlidir. 

Çocukların 55 i ma.iyi, 46 aı YeP· 
li, 45 i kırmızı ve aanyı, tercih elmif

tir. Rey veren kız çocuklardan 30 u 

yeıilde, 26 aı mavide, 23 Ü kınnız.da 
16 ar aarıda karar kılmıftD' 

Marsel iyi tah,sil görmüş bir kız ol. 
madığı gibi ana dilinden başka bir dil 
de bilmiyor. Fransızcayı da adam akıl
lı beceremiyor. Fakat, ilk günler fev
kalade temiz bir fransızca, konuşmaya, 
arkasından ingilizce, rusca ve hatta i. 
talyanca kelime ve cümleler söylemeğc 
başlıyor. Doktrolann son raporlarına 
göre, mükemmel bir surette latince de 
konuşmaktadır. Halbuki bu çocuk or. 
manda kaybolduğu güne kadar hiç bir 
yabancı ile bir araya gelmiş değildir. 

Artık, hiç bir şey bilmediğini, bu gi
dişle hayatta dümenci kalmaya mahkfun 
bulunduğunu yüzüne haykıran fizik ho. 
casının bu sözlerine içinden alay edi • 
yor: - Zavallı, benim, ne büyük bir is
tikbale namzed olduğumu, günün birin
de bütün memleketin adımı anacağınr, 
bilmiyor, diye adeta ona acıyordu. 

Jarının tebriklerini toplamak için b.b-

veye gideceğine evine dönüp yatağına 

girmeye mecbur kaldı. O akşam harare

ti fazlalaştı, ve ciddi bir hastalıkla mn. 
cadele ederek, arada ölüm tehlikesiyle 

yilzyüze gelerek, üç ay yataktan ~ıka. 

madı. 

Erkek çoc:ukJarm 29 u san ile 
maviye, 22 ai kınmzıya, 16 aı yefİ)e 

Bundan 24 sene önce film sahible. 
rini Holivuda çeken parlak ışık, fim. 
di renkli film çıkınca onları oradan ay
rılmağa mecbur edebilir. 

Son zamanlarda vücude getirilen 
renkli film laboratuvarlarını görmek 
için bir çok sinema mütehassısları A· 
ınerikadan İngiltereyi ziyarete gel• 
mektedirler, 

rey venniıJerdir. ·--· . .._........... Fransız hekimleri bu muammayı 
halletıİıcğe çalışıyorlar, 

Mektebte bir sene daha top attıktan 
sonra, artık feyiz ocağını bu nankör mü
esseseden kadir bilir kahveye naklet • 
meyi tercih etti. Kendisi gibi, bütün 
talie meydan okumu§ hakiki büyüklerin 
içtimagahı orası değil miydi? 

Biraz iyileşerek sokağa ~ıktığı gOa 

il kişi, kitabının umumi bayiliğini ver

miş olduğu kitabcıya koşmak oldu. Ba-

Bunların hepsi, İngiltere. i.kli~i
nin renkli filmler için ideal bır ıklım 
olduğunu kabul etmektedirler. 

Sözlü filmler çevrilmeğe başlandı
ğı zaman İngiliz aksanının filın mer• 
kezini 1ngiltereye çekeceği umulmuş· 
tu. Fakat iş böyle olmadı. ingiliz ak

sam Holivuda götürüldü. 

Tayy8releri durduran ve 
karanlıkta gemilerin 

mevkiini gösteren şualar 

Burada, her gün yeni yeni edebiyat 
aşıklısı arkadaşlarla tanışıyor, onlara 
son şiirlerini okuyor, lıepsini dehasına 
hayran bırakıyor, mukabilinde, başka • 
ları da birkaç tiir okurlarsa, o da yap• 
macıktan hayran kalıyordu. Etrafını 

saran gençler.in sanat kıymetlerinin hiç
liğini yüzler.ine nasıl söyliyebilirdi. Bu 

Fakat renkli film için çok elver:ş. 
li olan İngiliz iklimini başka bir yere 
taşımağa imkan yoktur. 

Nevyork'dan Deyli Herald Gaze
tesine bildiriliyor: 

"Avrupadan gelen ve ismi bildi
rilmiyen bir hükümetinde havada uçan 

Yalnız şu var: Sinema müşterilerıİ 
renkli filmlerin gözlerine dokunduğun.. 
dan şikayet etmektedirler. Bu doğ. 
rudur; Renkli film gözleri kamaştırır 
ve bozar. 

tayyarelere uzaktan tevcih edildiği 
takdirde onların motorunu durduran 
ve yere inmeğe mecbur eden yüksek 
frekanslı bir şua'ın tckenunüJ ettiril
diğini bildiren haber, Amerikanın fen 
adamlarını telaşa düşürmüf ve alika

Iandımuştır. Her halde Bay Goldvin'in sözleri 
bir esasa dayanmaktadır. B. Goldvio 
1913 senesinde sinema alemine girme· 
den evvel Nevyorkta bir eldiven fabri· 
kası sahibi idi. Fakat bu meslekte gö&
terd iği muvafakiyetlerden anlaşılıyor. 
ki kendisi gayet iyi görüşlere sahih, 
işten anlar bir adamdır. Bu itibarla söy
lediklerinin gerçekleşmesini bekleye. 
biliriz. 

- Deyli Meyl'dcn -

On yıldan fazla bir müdettenberi 
öütüo bükümetler, bu sırra vakıf ol. 
mak için uğraşmakta idiler. Bundan 
beş sene evvel, Cenevre gölü etrafında 

tecrübeler yapan fen adamlar böyle 

bir şüa vasıtasiyle 100 yarda ilerde iş.. 

!iyen bir saatı durdurmağa muvaffak 

olmuşlardır. 

o gün bugündür, bütün büyük şe.. 

Planörün yeni bir rekoru 
bulutların içine karıftım. Ondan aon

ra cenuba dönerek bir aaatta Serpİ

hof'a ikinci saatta da Tulaya vardan • 

Sovyet plinörcülerinden Rastor • 

guyef, Moskovadaki Tuıina tayyare 

meydanından havalanmak ve hiç 

durmaksızm, Vorenez ayaletindeki 

Deviata köyünde inmek suretiyle 534 
kilometreyi yedi aaat 43 dakikada 

almak Suretiyle planörde yeni bir 

meaafe rekoru kırmıfbr. Bundan ev. 

velki rekor, '935 aeneai temmuzunda 

504.2 kilometre uÇmUf olan alman 

plotu Elten'de idi. Raıtorguyef, 30 

kilometre farkla yeni rekoru kmntf 
bulunuyor. 

Yeni kırdığı rekor hakkında Raa

torguyef ıu sözleri aöylemittir : 
- Bağlı bulunduğum tayyareden 

ayrıldıktan IODl'a 25 dakika Tutino 
Üzerinde 1300 metro irtifam• çıkarak 

Tulada iken bulutlar 1600 metre 

yüluekte bulunuyordu. Ondan aonra 

akf&Dla kadar UÇUfUIDA devam ederek 

yeni bir rekor kırdım.,, 

Hava ve kimya müdafaaar cemi

yeti baıkanı General Eidemaa ba 

yeni rekor hakkmda fU beyanatta 

buJunmuıhır : 

- Bu uçuf, evveli mevcud rekor. 

lan kırdıimdan dolayı ehemiyetli

dir. Sonra bu uzun mesafe gayet kı. 

ıa bir müddet içinde katedilmiıtir ki 

bu da pilot Raıtorguyerin mahareti.. 

ni &'Öatermektedir." 

birlerde çok uzak mesafelere kadar te

sir edecek bir şüaı bulabilmek için bü

ırük bir gayretle uğraşılmakta ve bu 

hususta büyük bir ketumiyet muhafa. 

za edilmekte idi. 

Burada bu i'e muvaffak olan mem

leketin hangi memleket olduğu hak. 

kında hiç bir şey bilinmemekle bcra. 

ber, Almanya olamayacağı sanılmak· 

tadır. 

Bu kctfin kendi mcslekdaılarından 
ayrı olarak çahpn amerikan fen adam· 
ları tarafından yapılmı.1 olınaaı mÜln• 
kündür. 

Fen adamları, bir taraftan da tay
yare motorlarının bu şuaa karşı koya· 
bilmesini temin edecek çareler de ara. 
maktadırlar. 

Her halde bu ikinci iş, şuaları uzak 
mesafelerden müessir bir hale koy· 

maktan daha kolay görünmektedir. Bu 
gün birden fazla hükümet, kendi tay
yarelerinin bu türlü şualara karşı em
niyet içinde bulunduğu kanaatindedir 
diyebiliriz. 

Birleşik Amerikadaki mütehassıs. 
lar 30 milden daha uzak mesafede bu. 

lunan zırhlıların karanlıkta mevkileri. 
ni tayin edecek bir başka şuam tecrü
belerini ıyapmış ve muvaffak da ol
mu'1udır. 

Bu şua. hareket halinde bulunan 
ciaimlerin mevkilerini de o kadar doğ. 
ru tayin etmektedir ki buna göre atı· 
lan mcnniler, tam hedeflerine isabet 

etmektedir. 
Yapılan son tecrübelerde Amerika 

sahillerinde Sl gemiden 48 inin mev. 
kii bu şua vasıtasiyle tayin edilmiştir. 

Amerika mütehassıslarının kanaa. 
tine göre topların yerine bu türlü şu
alar çıkaran projektörlerle techiz edil· 
diği takdirde bütün Amerika sahilleri 
hücum edilemez bir hale gelecektir, 

zavallılara küçük bir ümid vererek on • 
ları teselli etmek insanlık icabı değil 

miydi? 
Hayatını da artık meslekinin icab • 

larına tama.miyle uydurmuştu. Saçları
nı uzatarak yağlatmış, kravatını müh • 
mel bir şekilde bağlamayı itiyad edin· 
miş, ağzında daima dudaklarına yapışık 
bir sıgara ile dolafJNlya, büyük bir dal· 
gınlık eseriyle elindeki paket ve gaze
teleri • daima kıymetsiz cinsinden • ö. 
tede beride unutmaya, arkadaşlarının 

isimlerini, hatta az sonra meşhur şiir 

kitablarını ve şair adlarını hatırlamama· 
ya başlamıştı. 

Geceleri, heyecanlarına tam bir ge
ni.§lik vermek için, dumanlı bir mey• 
hane köşesinde kafasını tütsülüyor, 
sonra gece yarısına yakın, yıldızlara ne
şideler okuyarak, kendini bilmez bir 
halde evine dönüyordu. 

Zavallı bir annesinden başka kimse· 
si yoktu. Ve onun her şeyinden tasarruf 
ederek edindiği bir küçük apartıman da 
olmasa halleri pek yaman olacaktı. 

İntişar eden şiirlerinin sayısı otuzu 
bulunca, artık kendisinin, adam kıtlı· 
ğında şöhret kazanmış bir sürü değersiz 
şairler arasında en mümtaz mevkii iş. 
gat etmiş olduğuna adamakıllı inanma
ya başladı. Esasen kesesini, son meteli· 
ğine kadar kendilerine açtığı, ve me • 
dihte onlardan geri kalmadığı arkadaş
ları, bunu kenJisine her giın tekrarla • 
mıyorlar mıydı? 

Bir gün, Ahmed Haşim'in bir şiiri • 
nin almancaya çevrilmesinden bahse • 
den bir edebiyat meraklısına, Haşim'· 

den aşağı kalmamak için kendi tiirleri. 
nin lehçeye tercüme edilmiı olduğunu 

söyledi. Onu, bu sözünün doğruluğuna 
ikna için öyle tafsilat verdi ki nihayet 
knedisi de bu yalanına inandı. Ve bir
kaç gün sonra tiirlerini çinceye ve ja • 
poncaya kadar tercüme ettirmek müıaa· 
dcsini kendisine bahşetti. 

raya bıraktığı beş yüz nüshanın tama • 

miyle satılmış olduğuna, kitabcınm. 

evinde duran diğer beş yüz nüshayı da 
isteyeceğine kanidi. 

Dükkandan içeri girince lfiübali ~ 

tavırla, kitabcıya kitabının satı' vaziy~ 

tini soröu. Fakat aldığı cevab llzcrine 
tekrar yatağına girmek üzere evine dön. 
mek mecburiyetinde kaldı. 

u~ ayda ancak bir tek kitab satıl~ 
u. 

Hikayeci 

lzmirde modern hava istuyom 
lzmirde Cuma ovası nahiyesinde istu. 

yon civarında inıa edilecek modem ı.... 
va istasyonunun yeri yakında satın ~ 
nacaktır. Hava istasyonu için ayrılan.., 
raziden hisseli olan kısmın da derhll 
satın elma muamelesi yapılacaktr. 

15.000 liraya yapılacak olan biiy6lt 
hangarın planı bayındırlık babalıf .. 
ca tetkik edilmektedir. 

Göçmenlere pulluk 
İzmir vilayetinin kazalarında islda 

edilmiş olan göçmenlerin pulluk ihti
yacı İzmir vilayetince tesbit olUDIDUf 
ve sıhat bakanlığına bildirilmiştir. 

ULUS'un Tercüme 
kitabları 

Dörtte bir ucuzluk 
Seri halindeki satışlarda apğı

daki fiatlardan dörtte bir indirile· 
cektir. 

Büyük sayfa 
Bir konferans '42 

Bernar Şov 
İnsanlığın Hali 
Andr~ Malro 

302 

Cihan Şampiyonları 162 
Pol Moran 

Evlilik ve Öteıl 
/ak Şardon 

340 

Orta sayfa 
Kırmızı Zambak 372 

Anatol Franı 
Lcviı ve İren 

Pol Moran 
139 

San Mi~ele'nin Kitabı 408 
.A.ksel Munt~ 

Kuru' 
25 

75 

60 

75 

75 

30 

100 

Seri kitablar Basım.w ı~!Mlıri> 
dedir. 
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Seyhan - Osmaniye Uray 
Başkanlığından : 

100 hektarı mesk(ın ( her bir hektarı 15 1ira ) 180 hektarı gayri 
meskiin her bir hektarı 8 lira düz bir arazi üzerinde ve yolları ge
ni$ ve muntazam Osmaniye kasabasının Bayındırlık Bakanlığının 
kabul ettiği şartlar dahilinde halihazır haritası yaptuılacağından 
taliplerin her gün belediyeye müracaatları ilan olunur. (1314) 

1-2256 

Askeri fabrikalar Sigorta 
Sandığı Reisliğinden: 

ı - Askeri fabrikalar si~orta 2 - 3 haziran 937 perşembe 
sandığı için senelik ihtiyaa olan ~ öğleden sonra saat 15 de 
ecza ve saire alınac.aktır. Talihle- yukarıda yazılı ilaçların kapalı 
rin şartnameyi görmek üzere her zarf usuliyle münakasası yapıla
gün öğleden sonra i~on cin- caktır. En soo aaat 15 de zarf. 
nndaki Askeri fabrikalar umum 1a.nn sandık mu.haaebesindeki ko. 
müdürlüğü binasında sandık mu- misyona tevdileri lazımdır. 
hasebesine müracaatları. (1278) 1-2204 

iüclafaa Vckileti SatmaJma 
Ko yo u llanJarı 

-----------~ ;,;....-------------~ 
BlLlT 

1 - Beher kilosuna biçilen e
deri 230 kuruş olan yirmi bin kı1o 
yün çorab ipliği kapalı zarfla ek
siltmeye konu.lrmı§t.ur. 

2 - 1halesi2 haziran 937 çar
şamba günü saat 15 dedir. 

3 - tık teminat 3450 liradır. 
4 - Şart.aamesi 2.30 kuruşa 

M. M. V. satın alına KO. dana
lınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazıh belgelerle birlikte teklif 
mektublarını ihale saatından en 
az bir saat evvel M. M. V. satın 
alma KO. na vCTmeleri. (1212) 

1-2116 

Bf LlT 
1 - Beher çiftine biçilen ede

ri 425 kuruş olan kırk bin çift e
rat icundması kapalı zarlJa eksilt
meye kcmulm~. 

2 - lhalea 4 haziran CIUil& 

günü saat 11 dedir. 
3 - İlkteminat 9750 liradır. 
4 - Şartnamesi 850 kuruşa M. 

l\1armara üssü 

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

kanuni teminat ve 2490 sayıh ka
mmmı 2 ve 3 üncü maddelerin
de yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektublarw.ı ıihale aaatmdan en 
az bir saat evvel M. M. V. satın 
alma KO. na vermeleri. (1224) 

1-2117 
B l L t T 

1 - Beher tancGzıe biçilen e
deri 330 kuruş oian ye.tmq bin 
tane kilim kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - İhalesi 3 haziran 937 per
şembe günü saat 1 1 dedir. 

· 3 - tık teminat 12.800 lira
dır. 

4 - Şartnamesi 1205 kuru
p il.. M . V. SA. AL. KO. dan 
alınır. 

5 - Eksiltmeye ~ecekler b.
m:mi teminat ft 2490 AVJ.h kanu
nun 2 ve 3 üncü maddelerin.de 
yazılı belgelerle birlikte teklif 
me.ktublannı ihale saatından en 
az bir saat evvel M. M. V. rcıtm 
:ılma KO. na vennekri. (12H) 

1-2119 

bahri sabnalma 
l{omisyoııu başkanlığından: 

, 
Cinsi 

Kuzu eti 
Koyun ,, 
Sığır ,,, 

Tahmini 
Kilosu tutarı İlk teminatı 

Lfra Lira 
25.000 10.000 
20.000 ıo.ooo 
40.000 12.000 2400 

85.000 32.000 
Komutanlığımız deniz; erleri için yukarda cins ve mikdzn ya

ZJ!ı üç kalem et kapah zarf usuliyle satın alınauktır. Eksilt:meai 
26 - mayıs - 937 çarşamba günü saat 15 de İzmitte Tersane kapı • 
sındaki komisyonda yapılacaktır. Buna aid şartname 160 kuruş be
del mukabilinde komisyonumuzdan alınabilir. İsteklilerin yukar
da yazılı ilk teminatlariyle birlikte kannni belgeleri havi teklif 
mektuplarını muayyen gün ve saatten bir saat eVTeli.ne kadar k~ 
misyon başkanlığına vermeleri. (1188) l-2o+5 

Kültür Bakanlığı Sabnalma 
Kom~ syonundan : 

Bakanlrk binek otomobili için alınacak bir senelik tahminen 
6340. lit.~e ben~i~ açık e~iltmeye konulmuştur. lstekliJerin ~a
meyı go:mek ıçın ~er gun Gereç direktörlüğüne ve eksiltmeye gi· 
~ce_~:_rın de 7 hazıran 1937_pa.ıartesi günü aaat 14 de Gereç direk
törlugunde satın alma komısyonuna maJsandığma yatırılmış mu. 
hallllllen kıymet 1680 liranın teminatı olan 126 liralık makbuzla mü-
racaatları. ( 1301) l-2'240 

V akiflar Umum müdürlüğünden : KUK MAHKEMESiNDEN : 

Muhammen Muhammen 
Kirası Vakıf Cinsi kirası Vakıf 
Lira No. Mevkii Lira No Mevkii 
1000 25 Fevzi Paşa Garaj ve iki oda 602 30 Ana: utalar 

610 46 Hükümet C. Dükkan 1750 51 ,, 
315 54 Suluhan ,, 317 58 Tabakhane 
775 64 Belediye ,, 100 101 Pideciler 
50 l15 Zahire pazarı ,, 50 116 Zahire Pa. 

110 117 ,, ,, ,. 60 128 Saraçlar 
12 202 Kureş M. Bir oda 20 211 Eti mesut 

200 214 Etimesut Hamam 800 306 Sanayi Cad. 
1060 411 Sanayi Cad. Dükkan 3603 415 At pazarı 

250 416 At pazarı 10 200 417 ,, ., 
301 418 " .. ,, 75 419 " .. 
300 420 ,, " ,, 60 421 ,, "' 

Cinsi 
Dükkan 

"' Ardiye 
Dük kin 

" " ... .. 
Arsa 

Çukur han 
-Dükkan .. 

" 

Anloranın Saraç Sinan ma • 
hallesinde mukim iken vefat e • 
den altı aylık oğlu Şevketin te • 
rekesine mahkemece el konmuş 
olduğundan kefaleti hasebiyle 
alacak! olanlar da dahil oldugu 
halde bilcümle alacaklı ve borç- • 
luların ve mirascının vesaiki 
resmiyeleri• le beraber bir ay zar· 
fmda 2. üncü Sulh Hukuk Mah
kemesine müracaatları ve ala • 
caklaruu vaktiyle kaydettirmi • 
yenlerin mirascıya ne şahsan ve 
oe de terekeye izafeten takib ede
miyecekleri lüzumu ilan olunur. 

60 422 " .. 65 423 " .. 
65 424 ,, ,, ,, 105 432 İnce suda 

225 444 ,, ,. ,, 25 24 At pazarı 

,, 
Çayır 

Baraka 

1-2258 

100 25 ,, ,, Baraka 46 27 ,, ., 
25 28 1 5 ,, 

" " " 4 34 " " .. 
95 35 ,, ,, 11 500 37 Koyun pazarı Han 

120 51 Funuı aralığı Dükkan 250 61 Kapan han yokuşu Dükkan 

- Underwood~m::1.
Yazı ve hesab makineleri 

. Yukarda evsafı .yazılı akaratınb}rinci arttı"!1~~arınd_~?ir kısmının kiralarına istekli çıkmadığı ve 
bir klsmma da verılen bedeller layrk had gorulmerlıgınden arttırma beş gün daha uzatılmrştrr. İha· 
le 26-5-1937 çarşamba günü saat on beşte yaprlacaktJr. İsteklilerden %7,5 muv<' kkat teminat alına • 
c~tır. Tutmak ve şartlarını öğrenmek istivenlerin ikinci vakıf apartımanda Varidat Müdürlüğüne 
muracaatl;.rı. (1311) 1-2252 

Ankara acentası 

AKBA kitabevi 
Yazı makineleri tamir edilir. 

Tel: 3377 

Afyonkarahisar 
Belediyesinden: 

1 - Yapılacak inşaat Afyonkarabisar belediyesine ait 19789 
lira 68 kuruş bedeli keşifli hayvan pazar yeri inşasıdır. 

2 - Bu inşaata ait ~artnanıe plan harita n diğer evrakları beş 
lira bedel mukabilinde Afyon belediyesinden alınacaktır. 

3 - Bu in!.aat 16/ 5/ 1937 tarihinden itibaren 4/6/1937 tarihine 
kadar yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmuştur. 

4 - İhalei katiyesi 4/6/ 937 tarihine rastlayan cuma günü saat 
de Afyon ikarahisar belediyesi encümenince icra kılınacaktır. 

5 - İsteklilerin artımla ve eksiltme ve ihale kanununun ka -
palı zarf hakkındaki hükümlerine tamamen riayet ederek ihale 
tarihinden bir saat evveline kadar zarflarını verıni4 bulunacaklardır. 

6 - Teminatı muvakkate 1500 liradır. 
7 - Fazla malumat almak isteyenler tahriren veya şifahen her 

gün Afyon karahisar belediyesine müracaatla istedikleri ma!Umatı 
alabilirler. (2917) 1-2257 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti: 

~lerkez lhf zıssıhha müesseseşi 

müdiiFiyetinden: 
l - Eksiltmeye konulan iş : Toprak altında kömür deposu 

ve memurin apartımanı etrafına beton yolları. 
Bina ve tesisatının tahmini keşif bedeli 15554 liradır. 
2 - Bn işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A ) Eksiltme şartnamesi. 
B ) Mukavele projesi. 
C ) Fenni ve hususi şartname. 

D ) Kefif cetvelL 
E ) 2 adet plan. 
İsteklilere bu şartname ve evrakı 0,78 lira mukabilinde Mer. 

kez Hıfzı.aaıhba Müesseselii muhasebesinden ve İstanbul Limanı 
S. S. met.kezi levazim müdürlüğünden alabilirler. 

3 - Eksiltme 5. 6. 937 tarihinde Cumartesi günü saat 1 l de 
müessesede yapılacaktır. 

4 - Ehil tme kapalı .zarf usulü ile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1166 lira 55 kurUf 

munkkat teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları 
haiz olup göstenr..e$i lazımdır. 

6 - ElatiUmeye en az bir parçada 15000 liralık bina inşaatı 
yapmış olduğuna dair Nafia müdürlüklerinden vesika almış olan
lar ve ticaret odalına kayıtlı bulunanlar girebilirler. 

7 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saat.. 
~ bir saat evveline kadar daireye getirilerek eksiltme komisycr 
na rrisliğinc makbuz mukabilinde verilecektir. Dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatı.bmJ olması lazımdır. Postada olacak gecik-
meler kabul edilm.e;ı. (1226) 1 • 2112 

Pazarlıkla sabitle apar.tınan 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Bankamıza aid, Ankarada Işıklar caddesnide kain Turhanbey 

apartımanı pazarlıkla satılacaktır. İhalesi 9.6.937 çarşamba günü saat _ 
14 de Ankaradak.i ldarci merkeziye binasmda toplanacak İdare mec
lisi huzurunda yapılacaktır. Pazarlığa 1stanbulda iştirak etmek 
istiyenler mezkur tarihte nihayet saat on bire kadar İstanbul şube
miz direktörlüğüne müracaat etmelidirler. 

APARTil'iAN: 187 .50 metre murabbaı arsa üzerine bina edil
miş bir bodrum. bir zemin, dört esas ve bir üst katı havi olmak üze. 
re yedi kattan ibaret olup senede 8.000 sek.iz bin lira irad teminine 
müsaid mükemmel bir ak.ardır. 

BODRUM KATTA: Apartunan dairelerinin odun ve kömür 
depolan ile motörlü su mahzeni, bekçi YC kapıct odaları ve aynca 
ikamete elverişli ili oda, bir koridor ve bir belidan ibaret iki daire 
mevcuddur. 

ZEMİN KATTA: 1 ve 2 numaralı daireler bulunmaktadır. Bu 
kısrmda her bir daire üç oda, bir mutbak, bir hela ve banyodan iba
rettir. 

BİRİNCİ KAT: 3 ve 4, i/cinci kat: 5 ve 6, üçüncü kat: 7 ve 8. 
clördü.m:ü Jcat: 9 ve 10 ıuuna.ralı daireleri muhtevi olup her bir da
irede be' oda, bir mutbak, bir hela, bir banyo ve bir koridor bulun
maktadır. 

ÜST KAT: Önünde umumi çamaşrrlığı muhtevi ve 11 ve 12 
numaralı dairelerden müteşekkildir. 

Bu kısımdaki daireler: Üç oda, bir mutbak, bir hela ve bir ban
yodan ibarettir. 

Apartımanın bütün daircleri su, elekt:rik, 1ıavaga.n ve banyo te
sisatını haizdir. Asansör tesisatına miiaaid bir menfezi mevcuddur. 

Pazarlığa girmek istiyenlerin, ihale gününden. evvel dokuzbin 
lira dipozito yatırmaları veya o günkü borsa kıymeti üzerinden 
bankamızca kabulü caiz dokuzbin lira değerinde esham ve tahvilat 
veya memleket dahilinde çal,,an muteber bir bankanm. kefalet 
mektubuna ~rmekri lizımchr. 

Apartmıanı görmek istiycnlerin kapıcıya •e fazla malGmat 
edinmek ve satıf şartaaıne.sin.i almak istiyenlerin de ihale gününe 
kadar Ankarada Genel direktörlük emlak servisine veyahut lstan
bulda şubemiz direktörlüğüne müracaatlan ilin olunur. (1286) 

1-ZZ14 

KREM BALSAMtN~~ 
~ 

ltumnrı, Santın, Esmer her tene tevafuk eden yegane aıhhi 
kremlerdir. Cildi beılc:r, Çil. Leke ve sivilceleri kfuııilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile ku11an
dıkları sıhhi güzellik lı:remleridir. 

KREM BALSAMİN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR~ 
1 - Krem Balsamio yağlı gece için peo.be renkli 
2 - Krem balsamin }'Rğsu gündil% için beyu renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem günd~ için beyu renkli 
4 - Krem Balaamin acı badem gece için penbc renkli. 

İNGİLlZ KANZUK ECZANESİ. 
Beyoğlu • İstanbul 

1~~~~~~~~~~~~~~z::R~Rllii~ızir.ııiR.ııı•~~~a1~ıar:~·~ 

Ceyhan Belediyesinden : 
1 - 26 numaralı istasyon caddesinin çarşı mcbdeinden itibaren 

O + 430 - 1 + 106 kilometresi arasında 676 metre uzunluğundaki 
eski şoı;c sökülerek yerine yeni olarak Toprak kale bazalt taşından 
paket kaldırım ve kısmen arnavud kaldırımı yapılacak ve iki yan
larına bordur dizilerek bir taraflı beton tevetuvar inşa edilecektir. 

2 - Bu inşaat ve ameliyatın keşif tutarı (17832) lira 58 kuruş· 
tur. 

3 - İlıale 1.6.937 salı günü aaat 14 de belediye aaİonunda, da. 
imi encümen humriyle ve kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin, Nafıa vekaletinden bu 
gibi işleri yapabileceğine dair 937 senesine aid ehliyet vesikası 
istihsal etmiş olmaları mctruttur. 

5 - İstekliler teklif mektuplaruıı ihale saatinden önce 2490 nu
maralı (artırma, eksiltme ve ihale kanunu) hükümlerine uygun su
rette ihzar ve temhir ederek ihale saatinden önce encümen reisli· 
ğine tevdi etmiş olacaklardır. 

6 - Saat 14 den ıoma verilece kteklif mektuplan kabul edil
mez ve postada vuku bulacak tehirler nazarı itibare alımnaz. 

7 - Bu işin muvakkat teminatı (1337) lira (75) kuruştur. 
8 - Fazla izahat almak; Ş_artname ve projeleri görmek istiyen

ler hergün mesai saati içinde fen işleri bürosuna baş vurabilirler. 
( 1307) 1-2'242 

Zara belediyesinden: 
Kapalı zarf usuliyle içme su font boru 

münakasası 

Musaddak projesi mucibince fenni prtnamesi. boru keşima • 
mesi, muhammen fiat cetveli, münakasa ı;artnamesi, Ulus ve Cum.. 
huriyet gazeteleri idarehanelerinde mevcut olup talipleri görebilir. 

Her bir rüsum masraf ve nakliyesi belediyeye ait olmak ve Si
vas'ta teslim etmek ve her vagona (15) tondan aşağı tahmil etme· 
mek ~rtlariyle (85'44) lira bedeli k~ifli (102) ton muhtelif fatu • 
ra font boru ve aksamı mah&usaıu 19-5-937 den itibaren bir ay müd
detle kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. Taliplerin% 7.S 
teminat akçesi ve muteber banka mektubu muvazzah adresleriyle 
münakasaya iştirak edec.k:lerdir. 

İhale günü 21 • haziran-937 pazartesi günü olup saat (14) de 
Zara belediyesi encümeninde yapılacağından taliplerinin yevmi 
muayyende müracaattan ilan olunur. 1-2239 

Vakıflar Umum J\'lüdürl~Oüntlen: 
Senelik muham. 

Vakıf men kirası 
Cinai Mevkii No. Lira K. 
Ev Gökçe oğlu 7 875 
Depo Pideciler 43 150 
Ev Erzumm mahallesi 170 400 
Duvarlı ana Tabakhane 226 36 
Arsa Ulucanlar 256 24 
Bostan tarlası Üç taş 459 55 

Yukarda evsafı yazılı arsa ve akarlar 21-mayıs-1937 gününden 
itibaren on gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. ihale 31· 
mayıs-1937 pazartesi günü saat on beşte iki:Dci Vab:f aparımıanda 
Varidat müdiirliiğiinde yapılacaktır. İsteklilerden 3 yedi bu!iuk te· 
minatı mu•akkate alınacaktır. Tutmak ve şartlar.mı öğrenmek is • 
tiyenlerin ihale saatine kadar mezkCır müdürlüğe müracaatları. 

(1308) 1-2244 
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PHILCO radyolarını bizden arayın Halil Nacı l\naf.rtalar Caddesi 
.No : lll Trlefon. l ..:"8 

Ankara doğum ve çocuk 
halumeVi baş tahihJiğind~n.: 

Ankara Doğum ve Çocuk bakım evinin 1937 mali y~Uık ıh~ıya
cı olan aşağıda cins ve miktarları ve ıxnıhammenfiatlarıle tem~nat~ 
lan yazılı mevaddın evsafları şartnamelerinde yazılı olup .yırmı 
gün müddetle açk eksiltıneye konulacağından 193? yılı Hazır~n_ı1n dördüncü cuma günü ihalesi yapılacaktır. 1stekinerm artırma e s.ık
tme iWile kanununun 2 inci ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaı ~ 
haiz olanların şartnamelerini görmek üzere her gün öJle1~:? evve 
Işıklar caddesinde Doğum ve Çocuk bakımevi başta ıp ıgıne 

1
ve 

ihale günü de saat on dörtten CTVCl % 7.5 teminatı muvak'kate o a
rak ibankalarm verecekleri muvakkat teminat mektuplarında; ~f
ka olan nakit veya nakit mahiye-tinde bulunan 

1 
~~m. n k:X~ 

Defterdarlık veznesine yatırılmış bulunacaktır· 1 enn yu ek 
da yazılı ihale günü müesı.esemizde tcıkil olunacak arttırma • 
siltme komisyonuna mür~tiar ilan olunur.. Lira K. 
Cinsi Fiatı Kilo Lira K. 00 Pirinç 20 2000 400 30 
Kurusovan 01 600 42 3 ıs 
Kuru fasulya 13 200 26 1 95 
Nohut 12 60 7 50 O 56 

Zeytin yağı 70 lSO 105 50 7 9l 
Gaıyağı (tenekesi) 390 2S T. 97 7 17 

Salça 20 80 16 1 ZO 
Şehriye 30 150 4S 3 37 

Kuru kaysr 80 50 40 3 OO 
1nnik 20 so 16 l 20 
Sadeyağı (eritilmiş) 90 SOO 4SO "' 33 

75 

Mercimek 12 60 7 50 O S6 
Çav 400 20 80 6 00 
Makama 27 SOO 81 6 °7 

Pirinç unu 45 100 45 3 37 

Uo 13 100 13 O 97 
Bisküvit 80 80 64 i ~ 
Kuru bamya 110 lS 16 SO 94 Sabun 45 650 292 50 21 

87 Soda ıo 250 2S 00 1 

1. inci ekmek 
Koyun eti 
Süt 
Yoğurt 
Patlıcan 
Semiz otu 
Enginar (beher adedi) 
Kırmızı domates 
Kereviz 
Lahana 
Patates 
Yerelması 
Taze fasulya 
Taze bamya 
Taze bakla 
lç bezelya 
Dolmalık biber 
Karna bahar 
Pırasa 
Ispanak 
Kabak 

10 25 
3S 
ıs 

17 
lS 
12 
lS 
15 
15 
s 
8 

'J 
15 
20 
10 
15 
l2 
15 .. 
15 
JO 

s 

5 

7800 
4700 
3800 
lSOO 
500 
300 
3SO adet 
400 
300 
400 

1000 
ıoo 
500 
200 
408 
lSO 
350 

.3CX> 
400 ... 
400 

799 50 
1645 

570 
25S 

7S 
37 so 
52 50 
60 
45 
20 
80 
7 so 

75 
40 
40 
22 50 
43 75 
45 
24 
fi() 

"° 

140 
60 

123 
4Z 
19 
s 
2 
3 
4 
3 
1 
6 
o 
5 
3 
3 
ı 

3 
3 
l 
4 
3 

08 
00 
37 
75 
12 
62 
81 
94 
50 
37 
so 
00 
56 
62 
00 
00 
69 
28 
37 

• 50 
00 

• 57 56 

'.kcailmiş odun (meşe) 2 25 15000 
(2118) 

337 .50 25 31 
1-ZllO 

Ank emrazı zühreviye 
ara " ihliğ""'· d 

h tah esi ba~tah !!'Dl en: 
as an ' . ıı-L ih . • esinin 1937 mali yı L& tıyac:ı 

Ankara emrazı ~ührevıye hastan uhammen fiatları yaulı meYad· 
olan aşag~ ıda cins ve mikdarları ve m . · gün ıniiddetıe açık ek-
d ·-..J ılı olup yırmı - - saat In evsaflan şartJlalDCSiuue y.az . 4 ğııCÜ cuma gunu 
siltmeye konacağındaıı 1937 yılı !-z~ran~:1ına Cbilune ihale bnu-
14 de ihalesi yapılacaktır. bteklile~ ar yazlı teraiti haiz olanların 
nunun ikinci ve üçüncü maddel~ __ el den enel eski postane cad
şartnamelerni görmek üzere her~ ~etine ve ihale günü de sa· 
desinde emrazr zühreviye ha~esı k'lcate olara'lr: banb)ann ~
at 14 den evel yüzde 7,~ temınatı ~va dan başka Jl8)cid yeya nakid 
recekleri muvakkat temınat mekt~p a~nfterdarlık ~ ~1-
mahiyetinde bulunan evrakı.n A.n ara a:ıda azılı ihale ciiDil lllile9-
mrş bulunacaklardır. İsteklılerın yuk .

1 
toıru. umma .mracaat· 

sesemizde teşkil olunacak artırma eksı tme 7 
lan ilan olunur. (1229) ,-, 7,5 

Tahmin 

Cinsi 
Ekmok 
Pirınç 
Makarna 
Sade yağı 
Zeytin yağı 
Kuru fauslya 
Nohut 
Mercimek 
Kuru soğan 
Süt 
Voğurt 

Sabun 
Soda 
Buz 
T. salçası 
M<ılatya kaysısı 

Un 
Yumurta 
Koyun eti 
Kuzu eti 
Odun 
Sümi kok tonu 
'Gaz tenekesi 
Ihlamar 
'raze sebze 

fiatı 

10,25 
20 
27 
90 
70 
13 
12 
12 
7 

ıs 

17 
4S 
ıo 
4 

20 
80 

13 
2 

35 
35 
2,25 

2900 
390 

120 
12,so 

Miktarı 

kilo 
7000 
17SO 
150 
400 
Si 

100 
.so 
50 

350 
50 
50 

350 
150 
300 
lSO 
2S 

so 
300 A. 

3500 
600 

20000 
25 T. 
40 T. 
20 

sooo 

Tutan Teminatı 
:Lira K. Lira K. 

714 80 53 :55 
350 26 %5 
40 st 3 ıCM 

360 27 
35 2 63 
13 o 98 
6 o 45 
6 o 4.S 

24 50 l 84 
7 '50 o 56 
sso 064 

157 so 11 82 
ıs ı 13 
12 o 90 
30 2 2S 
20 1 50 
6 so o 49 
6 o 45 

1225 91 88 
210 15 75 
430 32 2S 
725 54 38 
156 11 70 
24 1 80 

625 46 88 

S207 390 S7 
1-2114 

A k B. 1 di e Reisliğinden: n ara . e e y al d "" kkanlarla 
S2/ 10 6S nurnar 1 u 

1 - Halde 7, 9, 13, Z6, 32, ~6 38 al dükkan ve mezbahada 
Samanpaı:an caddeSinde 1 harıta nunıar .. 1 

•. kadar olmak üzere 
paçahane ile kahve ve lokanta 22.6.937 gu~une 
bir ay zarfında pazarlıkla kiraya veril;cek~ıi;~n şartnamelerini g~r-

2 - Bu dükkanların ayn ayn tanz~~ enler hergün hesap ış
mek ve her biri hakkında ira'hat alma 1 Y 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörliİh'iünden: 

Kıv.a1Iay Cemiyeti ı~ADir 
1\ferk zinden: 

1 - Ankara Yüksek Ziraat .Enstitüsünün 585 talebesi ile l40 
müstahdeminin haziran 937 iptidlillldan mayıı 938 10nuna kadar 
bir 5Cllelik sabah, öğle ve aqam yeme.leleri kapalı zari usulile 
eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - 5-Haziran-937 tarihine rastlıyan cumartesi gunu saat 11 
de ihalesi yapılacaktır • 

3 - Tclehenin beheri j~in 50 ve müstahdeminin beheri i~in 30 
kurut günlük iaşe bedeli tahmin edilmiştir. 

4 - Muvakkat teminatı tutarı olan 6656 liralık banka mektu
bu veya vezne mak~ozlariyle tekliflerini ~u~t~vi zarflarını.n ih~
leden bir saat evvelıne kadar komisyon reıs1ığıne verme1en ve ı
hale saatında komisyonda hazır bulıınma1arı. 

5 - Fazla izahat ve parasrz şartnamesini almak isteyenlerin 
yüksek enstitü daire müdürlüğüne müracaatları illin olunur. 

(1280) 1-2206 

Inhisarlar wnum müdürlüğünden; 
1 - İdaremizin paşa bahçe fabrikasında şartnamesi mucibin

ce yapılacak 16559 lira 71 kuruş keşif bedelli amele yemekhane
sinin inşaatı kapalı zarf usuliyle ~ksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 7.5.937 tarihine raslayan pazartesi günü saat IS 
tle Kabata§da levazım ve mübayaat şubesindeki alım 'komisyonun· 
da yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1242 liradır. 
4 - İhale .evrakı 83 kuruş mukabilinde inhisarlar inşaat şube-

sinden ve Ankara bafiDlüdürlüğiinden alınabilir. . . . . 
5 - İstekliler ihaleden en az iki gün evvel bu gıbı ışlerı mu. 

vaffakiyetle yaptıklnrına dair resmi vesaik ile inhisarlar inşaat 
şubesine müracaat edip ehliyet vesikası almaları. . • 

6 - Mühiırlü teklif mektubu kanuni ve chHyet vesikaları ıle 
muvakkat ıteminat akça&ını ihtiva edecelı: olan kapalı zarfl~ ihale 
günü en geç saat tam 14 de kadar yukarda adı geçen alım komısyonu 
llaşkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (283S) 

1-2Z02 

Nafia 
Kapalı zarf usulile eksilttne ilanı · 

ı - Eksiltme~e konulan iş: Malatya istasyon te~isatından o'a~ 
53S metre uzunlugundaki yolun parl:e taş kaldrrım ınşasıdır. Yenı 
keşifbedeli (26583) lira (60) kuruştur. 

2 - Eksiltme 3-6-937 perşembe günü saat l? da NifıJa Vekfile • 
tinde Şose ve Köpriiler Reisliği eksiltme komısyonu ıoclaiında ka-
palı ıarf us~liyle yapılacaktır. . 

3 - Eksıltme şartnamesi ve buna müteferrı evra'k (134) kuruş 
bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden ah!1abilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek içın taliplerin ( 1994) lı.~alrk muvu
kat teminat vermeleri ve resmi gazete.ııin 3291 ~yılı ~iliilia5lnd41 9: 
kan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesıkası ıbraz etmelerı 
!f&Ittır. 

Teklif mektuplarını 3-6-937 perşembe günü saat on beşe kadar 
Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde ven1mesi 1azımdrr. 

(1231) ı-2142 

Ankaı·a niimıı ne hasta
hanesi baş :. lJ · liğinden:. 
Hastanenin 937 mali senesi ihtiyacı olan aşağıda cinı, mikdar, 

tahmini iiat ve eksiltme şekilleriyle muva1ckat teminatları yazdr 44 
kalem erzak ve saire 15-mayıs-937 tarihinden 31-mayıs-937 tarihine 
kadar onbet gün müddetle el;:siltme~ konulmuştur. 

Şartnaıİleler Ank.arı:da Nümune hastanesi ha~abipliğindcn Te 
ilstanbulcla Sıhhat ıve İrt imai Muavenet Müdürlügünde görülebilir. 

Eksiltme 2 - Harira l - 937 Çi!rşamba günü saat 10 da Ankara 
Nümune hastanesinde teşekkül eden husuı;i komisyonda :vapıla • 
c:aktır. 
DİKKAT: 
lluvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki evrak ko

misyonca almamıyacağından bunları vermek istiycnler ihale gü • 
nünden evvel hastaneye müracaat ederek teminatlarını Maliye V.e
lileti :ve.znesinc: yattt.aca k la r dır. 
Tahmin eai- Muvakkt 
len fiat teminat Cinsi Eksiltmenin ~ekli 
Lira it. Kilo Lira K. 
6662 50 65000 500 Birinci nevi has ekmek Kapalı 

zad usulile 
1ll :50 

13300 

70I 
:l6GO 
liCiOO 
'4591 
320 

2800 
2475 

65 
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36 
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52 
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s 
19 
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60 
20 
11 
37 

SO Kuzu eti 
Sade vağ 
Süt 

25 Yogurt 
Kesme tcltcr 
T oz şeker 

65 Sabun 
B ı rıncı nevj un 

SO Kuru f;:.sulya 
Nohut 

70 Mercımek 
Kuru karyıı 

2S Makarna 
25 Şehriye 
50 Pirinç unu 

Nışasta 
50 Çam ır sodası 
SO Benzin 

» 
Kapalı 

zarf usu1ile 
> 

:Aç.ık .eksiltme 
K. zarf uıuli}e 
A~ık ekı;iltme 

• > 

Kültür parkta iKıZJlay kurUlDll ıtarafmdan yaptırılacak 'krrk ·n 
lira bedeli ıkcşifJı sağlık müzesinin ihalesi 3 haziran 1937 Frtrm· 
be günü &aat on yedide Kıulay fzmir merkezinde kapalı zanla e'k
ıiiltme ile ihale edilecektir. Taliplerin prtname, keşifname, proje 
ıve planları görmc'k üzere İzmir belediyesi baf muhendisligine mu
m-acaatları ve iştirak için tekliflerini söylenen gün ve saa tte uç bin 
fö:alık teminat akçesiyle birlikte İ%Dlir lriulay lturumu bafkan-
hi:rına vermeleri. (ı298) l-2216 

Beypazarı Beledi) e lleisliğind n: 

(Kapalı zarf usuliyle eksiltme ilanı) 
Eksiltmeye konula. 

Su yolları ihtiyacı için 125MM. !ik 2480 ]\1. T. Linde Font bo
ru olup 8-6.937 salı gunü saat 15 de belediye encümeninde ihale 
~dilecektir. 

•. Muh.ammen bedeli 7142 1ira 40 k. ştur e siltmeye girebilmek 
ı~ın tahblerrn muvakltat teminat olarak S3Ş lira 80 k. vermeleri 
ve ihaJe günti saatinden bir saat önce 2,90 sayılı kanunun 38 
inci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri tekhf 
mektubJarmm belediye riyasetine vermeleri lazımdır. Postada 
vukııa gelecek gecikmeler kabul o1unmaz. 
. Bu 2'e aid evraklar bili bedel belediye riyasetinden istenebi-

Jır. J---2199 

Ankara Belediye Re· liğinden: 
Hafta tatili kanunundan istifade eden ticarethanelere verilen 

ruhsatiye müddeti 31.S.937 tarihinde bitiyor. Bu günden itibaren 
lıu ruhsatiyelerin yenileştirilmesine başlanılmıştır. Aliikadarların 
fimdiden eski ruhsatiyelerini bir istidaya m,tirerek müracaat et.. 
meleri lhmıdır. Yeni sene için ruhsatiye almamış olanların tica
rethaneleri haz.irawn birinci gününden itibaren pazar günleri ka-
patılacaktır. (1299) 1-2217 

lLAN 
Mania sebri 

~ 
tesi atı 

hirlilc encümeni reisliğinden: 
1 - Manisa şehrinde yeniden yapılaca)r umumi elektrik tcsi

ıatmdan yalnrz santral lknımr Nafra Yckfiletjnden tasdikli proje, 
plan ve 1<eşifnameleri mucibince (37825) lira k~if bedeli ile ka
palı zarf usulile eksiltmeye konuhnuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve enak unlardır. A - Eksiltme şart
namesi ~e buna merbut hususı ve fen ıi şartname, tesisat projesi, 
B - Mukavele projesi. C - Plan ve projeler. 

İstekliler bu evrakı 190 kuruş bedel mukAbilindc (Manisa şeh
ri elektrik tesisatı birlik enciimeni) reisli,gtnden alırlar. 

3 - Ek5iltme 21-6-937 tarihine rastlıyan pazartesi gunü saat 
16 da Manisa hükümet konağında (Vilayet Umumi meclisi salo
nunda) toplanacak olan birlik encümenince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2837 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başlnı aşağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi .ünmdır. 

A - Nafıa Vekaletinden alınmış elektrik tesisatı mateahhitli
ği ttaikaat 

B - 937 yılrna ait ticaret odası vesikası. 
5 - Eksihmeye gireceklerin biuat müMndie olmaer nya bun

larllan birinin fenni .mesuliyeti altında itin yaprJacagı ve tesisat 
müddetince ifi basında bulundurulacağını ~ahhüt etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 uncü maddede yazılı saatten 
bir uat evveline &:adar Manisa hukümet kona~ meclisi umumi &a~ 
lonunda müteşekkil elektrik birlifi reisliğine ımakbuz mukabilinde 
verilecektir. Poıota ile gondcrilecck mektııplarm mihayet 3 üncü 
maddede yanlı saate bdar gelmif olması ve dıf zarfın mühür mu
mu .ile iyice kapatılmıf bulunması fC!rttır. 'Poetada olacak gecikme-
aer kabul edilmez. (1190) 11-2053 

Ankara f:unılıuriyet 

Miiddei UmumiJWnden: 
Sivas ce.r.a evinin 938 •enesi mayıı nihayetine kadar bir sendik 

ekmek ihtiyac.ı çifti 960 gram hesabile en azı 135.000 ve en çoğu 
:ı 70.000 kilo olarak alınacak olan ekmek yıllık rerli ve un b8§ bug· 
ıdayından :ve ıfabrikanın ikinci .unundan olup ç&11rda satılan ıikiııci 
nevi ekmekten ~ belediye narhı üzerinden tcmilitla :ihale edilmek 
l\İrere 15 mayıs 937 tarihinden itibaren kap~h zarf usulile 20 gun 
müddetle münakasaya konulmuştur. 

Talip olanlann yüzde yedibuç.uk hcuhi.le teminatı muvakkate 
akçası ve banka mektubu ile haziranın beşinci cumartesi gunu saat 
11 de Sivas C. 'M. U. lik daircırinde miit~eklril komisyona ve daha 
:ziyade malümat almak isteyenler hapishane .,MD. yetine müracaatlar 
"Hin olunur. (:1262) 1-2162 

Devlet Demiryollarmda 
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ı Harirandan _ Eylül 937 nihayetine ltlrdar her bang1 bir ta
rihte scyahata ha lanmak prtilc, dömif kıaıınları iki ay zarfında 
mutrber gidiş - donüş aile biletleri için : 

Bir Jri iden tam ucret. digcrler.inden bunun yüzde yirmisi 
alınır. Biletler, iicretin % 20 si muknbilinde bir ay daha temdit 
edilerek üç aya iblJ ' olunabilir. Tafsilit için istasyonl ra mü. 
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K. zar! usulile 

ıracaat edilmelidir. (1236) l-2108 

Göl tamiratı 
Ankara inhisarlar 

haşmüdiirlüğiinde11: 

leri direktörlügwüne müracaat edebilirler. . . ::....ı .. 7 S nisbe· 
:ıc · i>edetının yLlku"' • 

3 - İstekli olanlar muhammen ıra k b· Iinde alacakları 23.200 800 toD 

7 
ıs 
18 
9 

42 
41 

1740 

Sarı kaya tuzlasında l:ıq havuzun tamiri 352 lira 7 kuru luk 
ve mecra ile on gölünde tamiratı 901 liralık keşif varakaları uze
rinden aç.ık cbiltmeye ılı:onulmuştur. Eksiltme ve ihale 3 Haz.i. 
ran 937 ıtarihindc saat 15 de Baş Müdürlu.ı,:umüzde toplanacak 
komisyon marifetiyle icra edilecetinden taliplerin 93 lira mu. 
vakkat teminat paralan ile birlikte 'ikomiqona ımtir'acutlan ıiliD 

tinde teminat paralar.mı ye.meye !atır!P m: :n 
1
buçukta belediye 

m akbuzla birlikte cuma ve salı gunlerı saa 1-2213 
encümenine müracaat edebilirler. (128S) 

--84083 50 
1-2109 Yekun ... (1215) olunur. (1238) 1 • 2106 
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Ankara Levazım Amirliği Satınalma 
Komi yonu ilanları 

~--------------- -----------------·· Piyade atış okulu, Maltepe ve Bursa Askeri Liseleri için alına· 
cak olan üç adet çamaşır yıkama makinesi 23. haziran 937 çarşamba 
günü saat ıs de lstanbulda Tophanede satın a~rna komisyonund_a 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. İşbu makıneler 4 parçadna ı
baret olmak üzere bir yıkama, sıkma, kurutma ve ütü makineleri 
olup monte ve pruvaları dahil olmak üzere İstanbul için S500 Bur
sa için 6000 lira fiat tahmin edilmiştir. İlk teminatı 127S liradır. 
Şartnamesi Tophanede satın alma komisyonunda gö~üle?ilir. Her 
parça için ayrı ayrı fiat verilmesi meşruttur. lsteklılerın ~anuni 
vesikalariyle beraber teklif mektuplarını ihale saatından bır saat 
evvel komisyona vermeleri. (1168) 1-2016 

İLAN 
ı - Ankara garnizonu kıtaatı için 60000 kilo taze fasulyenin 

31 • 5 • 937 pazartesi günü saat on beşte kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Fasulyenin tutarı 5400 lira olup muvakkat teminatı 405 li· 
radır. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve te
minat makbuzlarını havi teklif mektuplarını ihale saatinden bir sa
at evveline kadar levazım amirliği satın alma komisyonuna verme-
leri (1210) l-208S 

lLAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaatı için 4800 kilo kaşar peyniri 

28. 5. 937 cuma günü saat on beşte açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Kaşar peynirinin tutarı 2688 lira olup muvakkat teminatı 

201 lira 60 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te

minat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın al-
ma komisyonuna gelmeleri. (1201) 1-2069 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaatı için 14200 kilo beyaz peynir 

27. 5. 937 perşembe günü saat on beşte açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Beyaz peynirin tutarı 4970 lira olup muvakkat teminatı 372 

lira 7S kuruştur .Şartnamesi komisyonda her gün parasız görülür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 

teminat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. (1199) 1-2067 

İLAN 
17 mayıs 1937 günü kapalı zarfla yaptırılacağı ilan edilen 20129 

lira 91 kuruş bedeli kes.ifli Kütahya garnizonu ve civarındaki 2649 
metrelik yol inşası için istekli çıkmadığından bir ay pazarlığa bı -
rakılmıştır. İlk pazarlığı 27-S·l937 perşembe günü saat 14 dedir. 
Muvakkat teminatı 1509 lira 74 kuruştur. Keşif ve şartları askeri 
satın alma komisyonunda görülebilir. İsteklilerin kanunun tayin 
ettiği vesaik ile pazarlık saatında Eskişehirde Askeri satın alma 
komisyonuna gelmeleri. (1317) 1-22S3 

İLAN 
İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat için 281 

ton koyun etinin ıo haziran 937 perşembe günü saat ıs de İstan • 
bulda Tophanede satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltme
si yapılacaktır. Tahmin bedeli 126450 liradır. İlk teminatı 7572 lira 
SO kuruştur. Şartnamesi 632 kuruş mukabilinde komisyondan alı
nabilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde ya
zılı belgeleriyle beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir sa. 
at evvel komisyona vermeleri. (1303) 1-2249 

İLAN 
Cinsi M. teminatı Mikdarı 

Lira 
Bir birlik için Arpa 1332 444000 
Bir birlik için Ekmeklik un 1278 132000 
Bir birlik için Arpa 1202 320472 
1 - Gaziantep askeri birliklerinin 937 senesi ihtiyaçları için 

yukarda cins ve mikdarları yazılı erzak kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - 1stekliler Gaziantep askeri ibirlikleri satın alma komis -
yonu başkanlığına müracaat ederek şartnamelerden bedelsiz olarak 
tedarik edebilirler. 

3 - Eksiltme ıs 6 937 salı günü saat ıs te Gaziantep hudut 
taburu kışlasında yapılacaktır. 

f - İstekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka mtk • 
tuplarile teklif mektuplarını 15 6 937 günü saat 14 de kadar ko • 
misyona vermiş bulunmalıdırlar. (1320) 1- 2?54 

İLAN 
İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat için 163 

ton sığır eti 10 Haziran 937 perşembe günü saat lS,30 da İstnbul'da 
Tophane'de satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi ya
pılacaktır. Tahmin bedeli elli yedi bin elli liradır. İlk teminatı 4102 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi 28S kuruş mukabilinde komisyondan 
alınır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 cü maddelerinde yazılı 
belgelerle beraber teklif mektuplarını ihale saatitıden bir saat ev-
vel komisyona vermeleri. (1305) 1-2251 

İLAN 
Malt~pe"de bulunan piyade atış okulu ıçın 20 ton koyun eti 

ve 55 ton sığır eti 10 Haziran 937 perşembe günü saat 16 da lstan
bul'da Tophanede satın alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltme
si yapılacaktır. Koyun etinin tahmin bedeli 7000 lira sığır etinin 
13750 liradır. Her ikisinin beraber ilk teminatı 1556 lira 25 kuruştur. 

)art namesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanu. 
nun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı belgelerle beraber teklif mek
tuplarmı ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

(1304) 1-2250 

Devlet Dt-miryolları ve Limanlan Umum 
1\-tüdürlii~ü Satmalma Komisyouu lluıı lan 

Muhammen bedeli (68.000) lira olan küçük yol malzemesi ile 
muhammen bedeli (25.500) lira olan şöminuman takozları 9-7-937 
cuma günü saat 15,30 da ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin küçük yol malzemesi için 4.650 ve 
şöminuman takozları için de 1.912,SO liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi ga:ı:etenin 7-S.1936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesin
de alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar ko -
misyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (125) kuruşa Ankara ve Jiaydarpaşa Veznelerinde 
satılmaktadır. (1288) 1-2248 

Şehir Bah~i Yarın Açılıyor 

Bn.Mualla Dinçsesin iştirakile 

abhk Möble 
Viyanada yaptırılmış ve 

pek az kullanılmış misafir, 
yemek ve yatak odaları möbil· 
yesi satılıktır. Devlet ş\1rası 
yanında Alpaytürk sokak No. 
6 Hüsamettin Tugaç evinde. 

1-2238 

ZAYİ 

1333 senesinde İstanbul Men· 

baulirfan idadiai birinci sını.. 

fından aldığım tasdiknamemi 
zayi ettim yenisini çıkartaca

ğımdan hükmü olmadığını ilan 
ederim. 

Ankara istasyonu kısım 
211 şefi Mehmet Ömer 
nezdinde Reşad Özsay 

1-2260 

1 

ULUS======================== 25 - 5 - 1937 

Nafia Vekaletinden: 
'1 - Diyarbekir istasyonundan başlıyarak Dicle vadisi umumi is

tikametinde Cizreye doğru yapılacak 6S kilometrelik demiryol etü
dü kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 28-S-937 tarihinde cuma günü saat on beşte Ve • 
kalet demiryollar inşaat dairesindeki eksiltme komisyonu odasın
da yapılacaktır. 

3 - Bu işin keşf bedeli 29000 lradır. 
4 - Muvakkat teminatı 2175 liradır. 
5 - Bu işe ait mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, Bayın -

dırhk işleri genel şartnamesinden mürekkep bir takım münakasa 
evrakı 145 kuruş mukabilinde demiryollar inşaat dairesinden te • 
darik olunabilir. 

6- Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No. lu kanun mucibin
ce ibrazına mecbupr oldukları evrak ve vesikalarla 7-5-936 tarih ve 
3297 No. lı resmi gazetede ilan edilmiş olan talimatnameye göre Ve
kaletten verilmiş (etiit müteahhit11ği vesikası) nı havi teklif zarf
larını mezkur 2490 No. lı kanunun tarifatı dairesinde hazırlıyarak 
28-S-937 tarihinde saat on dörde kadar demiryolları inşaat daire • 
sindeki komisyona makbuz mukabilinde vermiş olmaları lazımdır. 

(1178) 1-2063 

TÜRK HAVA KURUMU 

PiYANGOSU BüYijK 
2. ci keşide 11 - Haziran - 1937 dedir 

Büyük İl{ramiye 
4 O. O O O Liradır 

Bundan başka: ıs.ooo. 12.000, 10,000 liralık ikrami
yelerle {20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat var. 
dır. 

Ayrıca: (3.000) liradan başlıyarak (20) liraya ka
dar büyük ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri 
havi olan bu zengin plandan istifade etmek için bir 
bilet almaktan çekinmeyiniz .•• 

Möbleli Oda 
Yenişehird& bir alman aile

si yanında möbleli oda kiralık
tır. Almanca bilenler tercih edi. 
lir. Yenişehir N. R. Postrestant. 
müracajlt. 1-2261 

Satılık 
!nşaati bugünlerde başlayacak 

olan Ankara Bahçeli evler yapı 
kooperatifinin bir hisseı;i seyahat 
dolayısiyle acele satılıktır. 

Telef. 3102 

Satılık a rsa 
Yenişehir Bomonti fabrikası 

civarında bilok olarak iki ev ya
pılabilecek bir arsa satılıktır. 
Taliplerin halde 4. No. ya veya 
2368 tele. müracaatları. 1.2190 

Doktor - Bakteriyoloğ 

Salih Demirel 
Dahili, sari hastalıklar, 

idrar, kan, balgam cerahat ve 
sair tahlillerle beraber. Kara· 
oğlan • Zencirlı Cami karşı· 
sın da. 
Muayene saatleri: 12-H 16-19 

Saçları 

dökülenler 

KOMOJEN KANZUK 

Saç Eksiri 

Kiralıli liö~li ve hane 
Keçiören'de çift asfalt cadde üzerinde ayrı ayrı bahçe • 

!eriyle .. İsteyenlerin Akköprü caddesinde 4 numaralı Kereste 
mağazasına müracaat. Telefon : 3747. 1-2168 

Erzurum Cumhuriyet Halk 
Partisi Başkanlı ğından : 

1 - 10 - 6 - 937 perşembe günü saat on beşte Erzurwn Cumhu• 
riyet Halk Partisi binası dahilinde müteşekkil eksiltme komisyo
nunda 65.000 altmış beş bin lira inşaat bedelli olan halkevi binası 
inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Evrakı fenniyesini görüp okuyarak isteyen istekliler Trab
zon ve İstanbul Nafıa Müdürlükleriyle üçüncü umumi müfettiş• 
lik Nafıa Müşavirliğinde okuyabilirler. 

3 - Muvakkat teminatı 4500 dört bin beş yüz liradır. 
4 - İstekliler resmi gazetenin 7.S.936 gün ve 3297 sayılı nüıi4 

hasında çıkan talimatnameye göre 937 senesi maliyesine ait olup 
Nafıa Vekaletinden alınmış ve elli bin liralık yapı işleri yaptığına 
dair vesikasını ihtiva etmek şartiyle 2490 sayılı arttırma ve eksilt
me kanununun 32 nici maddesindeki sarahat dairesinde tanzim e
decekleri teklif mektuplarını birinci maddede yazılı 10.6-937 per • 
şembe günü saat 14 de kadar komisyona eyice mühürlü olduğu hal· 
de vermeleri lazımdır. 

S - Postada gecikmeler kabul edilmez. (2814) 1-2193 ,, 

Demirci Belediye reisliğinden 
1 - 4975 lira 6S kuruş kıymeti muhammene ve keşifli mez .. 

baha inşası 20-5-937 perşembe gününden itibaren 5.6-937 cumartesi 
günü saat 16 ya kadar müddetle açık eksiltmeye konmuşt-.ır. 

2 - Bu işe ait şartnameler mukavelename nafıa işleri genel 
şartnamesi keşif ve huUisai keşif cetveli proje mezbaha yapı ni " 
zamnamesini istekliler Demirci belediyesinden görebilirler. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 373 lira 18 kurUf 
muvakkat teminatını vermiş ve bu gibi 5000 liralık inşaat yapmış 
olduğunu fösterir müteahhitlik vesikası ibraz etmesi şarttır. 

4 - hale 5/ 6/ 937 cumaretsi günü saat 16 da Demirci bele "' 
diye dairesinde encümen huzurunda yapılacağından isteklilerin 
gelmeleri bildirilir. (1313) 1-2255 

Saçların dökülmesine ve ke
peklenmesine mini olur. Komo
jen saçların köklerini kuvvetlen
dirir ve besler. Komojen saçla· 
nn gıdaaıdır. Tabii renklerini 
bozmu. Hafif bir rayihası vardu 
Komojen kanzuk aaç ekairi ma· 
rında buiunur. 

ö ksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

İmtiyaz sahibi ve Başmu- ı 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Ba11Duharrir Muavini Na
suhi BAYDAR 

Umumt neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK. 

Çankırı caddesi civarrnda 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

YENi SiNE MALAR HALK 
BU GECE Saat 20.30 da 

Komik Naşid ve arkadaşları tarafından 
Veda temsili 

ÇİFTE KERAMET 
Vodvil 3 perde 

Bay Naıtit Madam SURP1K Rolünde 
Gündüz matinelerinden itibaren 

KIRAL EGLENlYOR 
Tatlı müziklerle süslü eğlenceli 

bir mevzu 
Baş Rollerde: 

Carl Brisson - Mary Ellis 

BUGÜN BU GECE 
SARAY ENTRİKALARI 

Fransız saraylarının sefahat alemlerini 
tasvir eden nefis müziklerle bezenmif 

şahane film 
llaveten: İngiltere Kıralı S. Majeste 
VI. cı Jorj'un muazzam taç giyme 
töreni ve 19 mayıs münasebetiyle 

Ankara şehir stadında yapılan spor vo 
gençlik şenlikleri 

Tenzilatlr halk matinesi 12.15 de ı 
CANIN İSTERSE 


